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شكر وتقدير
ما كانت األنشطة املذكورة يف هذا التقرير لُتبرص النور لوال الدعم املايل من مختلف الجهات املانحة، 

مبا يف ذلك وزارة الخارجّية األملانّية وشبكة السعادة )Cdb(، واملديرية العامة للحامية املدنية األوروبية 

وعمليات املساعدات اإلنسانية )DG ECHO(، والصندوق االئتامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لالستجابة 

لألزمة السورية )Madad(، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(. كام توّد منظّمة 

ميدير أن تشيد بكل من موظفيها ومتطوعي املجتمع املحيل العاملني يف مجال الصحة الذين كرسوا 

جهودهم الدؤوبة للوصول إىل املحتاجني.

ألّف هذا التقرير ستيفن تشوا، مبساعدة ومراجعة من أليكس فريغسون، ودارين أبو سعادة، وحنني أبو 

ليىل، ومارجي ديفيس، ودومينيكا بيدناروفا ومنسيون بيك – وهم جميًعا يعملون مع منظّمة ميدير.

لقد راجع هذا التقرير فريق العمل الخاص باألموال النقدية يف مجموعة الصحة العاملية ورشاكة التعلم 

النقدي. وتساعد دراسة الحالة التي أجرتها منظّمة ميدير عىل تقديم املزيد من األدلة عىل استخدام 

التحويالت النقدية لتحقيق النتائج الصحية. وهو مثال رائع عىل كيفية دمج منظمة ما للتحويالت 

النقدية يف استجابتها الصحية وتقديم اعتبارات عملية حول كيفية تنفيذهذه االستجابات. ويود فريق 

العمل املعني بالنقد يف مجموعة الصحة العاملية ورشاكة التعلم النقدي أن يؤكدا أن أي قرار بشأن 

املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف سياقات أخرى يجب أن يستند إىل تحليل للسياق 

إلمكانية الوصول والعوائق التي تعرتض االحتياجات الصحية وتحليل خيارات االستجابة.

ينبغي توجيه جميع املراسالت يف منظّمة ميدير، إىل مارجي ديفيس: dcd-jor@MEDAIR.org، ولدى 

منظّمة الصحة العاملّية، إىل ياسمني مور: moory@who.int أو لدى رشاكة التعلم النقدي إىل جويل 

 Julie.Lawson-McDowall@Cash Learning Partnershipnetwork.org :لوسون ماكدويل

وقد أمكن نرش هذه الدراسة بفضل الدعم السخي الذي قدمته الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون.

صورة الغالف: عائلة الجئة سورية حصلت عىل املساعدات 
النقدية والقسائم من ميدير عاّمن، باألردن. الحقوق محفوظة 

ملنظّمة ميدير/دميا عبد الله، 2018
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ملّخص تنفيذي
وقد استُهدف الالجئون الضعفاء عىل أساس نقص القوة العاملة 
يف األرس واإلنفاق ومستويات الديون، وآليات التكيف املعتمدة 
فضاًل عن عدم التسجيل. وقد حددتها منظّمة ميدير من خالل 

متطوعي املجتمع املحيل العاملني يف مجال الصحة عىل أساس معايري 
اختيار املرشوع. وركزت منظّمة ميدير يف مجال الصحة عىل تقديم 

املساعدة إىل الحوامل )الوالدة، والرعاية قبل الوالدة وبعدها(، 
واألفراد املتأثرين باألمراض غري املعدية، واالحتياجات الصحية امللحة، 

واالحتياجات الطارئة لألرس األردنية املضيفة.

وعىل الرغم من تزايد الطلب عىل الخدمات الصحية الناجم عن 
تدفق الالجئني إىل البلد، فقد تبني أن قدرة ونوعية العرض يف 

الخدمات الصحية كاف عىل مستوى األردن؛ ويعّد النظام الصحي يف 
األردن من أقوى األنظمة يف املنطقة. ومع ذلك، فإن الخيار املفضل، 

وهو ضامن تغطية الالجئني الضعفاء يف إطار نظام التأمني الصحي 
الوطني، ال يزال يعاين من ثغرات يف التغطية. وعالوة عىل ذلك، 

عندما يتعاقد الرشكاء الدوليون مع مقدمي الخدمات مبارشة لرشاء 
الخدمات، فإنهم يفرضون أسعاًرا أجنبية تصل إىل ثالثة أضعاف ما 

كان ليدفعه الالجئون لو كانوا ليسددوا مثن الخدمات بأنفسهم. ومن 
ثم، فإّن خيار االستجابة املناسب التايل هو متكني الفئات السكانية 

الضعيفة من الحصول عىل الخدمات مبارشة عن طريق إجراء 
تحويالت نقدية للمرىض للتغلب عىل القيود املالية التي تحول دون 

الحصول عىل الرعاية الصحية عند الحاجة.

تربز األدلة ببطء بشأن استخدام املساعدات النقدية والقسائم 
للوصول إىل النتائج الصحية. إّن املدخل الرئيس للمساعدات النقدية 

والقسائم يف مجال الصحة هي اسرتاتيجية الرعاية الصحية 2030، 
التي تهدف إىل التغطية الصحية الشاملة والحصول عىل الرعاية 

الصحية عندما يحتاج الناس إليها من دون التسبّب مبصاعب مالية. 
وميكن أن تكون املساعدات النقدية والقسائم مفيدة لتحسني 

الوصول إىل الخدمات الصحية واالستفادة منها يف البيئات اإلنسانية، 
عن طريق الحد من الحواجز املالية املبارشة وغري املبارشة و/أو عن 

طريق تحفيز استخدام الخدمات الوقائية املجانية.

تسلط هذه الدراسة الضوء عىل استخدام منظّمة ميدير للتحويالت 
النقدية يف األردن بني عامي 2019و 2017 كجزء من استجابتها 

لالحتياجات الصحية للفئات الضعيفة من السكان، سواء الالجئني أو 
املجتمعات املضيفة، الذين يعيشون يف األردن.

ويعني ما يخلفه النزاع والنزوح من آثار صحية واجتامعية واقتصادية 
أّن معظم الالجئني يف األردن قد احتاجوا إىل الحصول عىل الخدمات 

الصحية. ويف حني يواجه الالجئون املقيمون يف األردن احتياجات 
صحية مختلفة ومعقدة، فقد أفادوا جميًعا عن وجود حواجز تحول 

دون حصولهم عىل الخدمات الصحية املطلوبة، وكان أكرث ما أفيد 
عنه هي القيود املالية يف دفع رسوم املستفيدين باعتبارها قيوًدا 

رئيسة. وقد خلق ذلك عائًقا كبريًا أمام الحصول عىل الخدمات، وهو 
سبب رئيس يف تأجيل الناس للرعاية الصحية أو التخيل عنها عىل 

الرغم من تزايد االحتياجات الصحية.

ويهدف مرشوع  منظّمة ميدير يف األردن إىل الحد من هذه العوائق 
املالية ومساعدة الفئات السكانية الضعيفة عىل الحصول عىل الرعاية 
الصحية يف الوقت املناسب. وقد عملت منظّمة ميدير يف املحافظات 

حيث يوجد أكرب عدد من الالجئني: كعاّمن وإربد واملفرق والزرقاء. 
وبني يناير/كانون الثاين 2017 ويوليو/متوز 2019، قّدمت منظّمة 
ميدير املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة ملا مجموعه 

8,848 شخًصا، منهم 6,892 الجئًا. كام غطى برنامج منظّمة ميدير 

االحتياجات الصحية الطارئة لألرس األردنية املضيفة التي جرى 
تقييمها عىل أنها ضعيفة.

اخرب كل الالجئني الذين يسكنون يف 

األردن عن معوقات تحول دون الحصول 

عيل خدمات طبية وخصوصا الصعوبات 

املتعلقة بدفع رسوم العالج.
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ولدى تحليل جدوى هذا النهج، باإلضافة إىل توافر الخدمات 
الصحية ذات الجودة املقبولة، الحظت منظّمة ميدير وجود أنظمة 

مرصفية متقدمة وغريها من مقدمي الخدمات املالية، وإملام السكان 
املستهدفني باستخدام هذه الخدمات، وانخفاض الهواجس األمنية 

نسبيًا واملخاطر األخرى املتعلقة بالحامية يف حالة املساعدات النقدية 
والقسائم. عالوة عىل ذلك، فإن الظروف القامئة، إىل جانب توفري 
املساعدة النقدية عىل نطاق واسع لتلبية االحتياجات األساسية، 

قد توفر بيئة تستخدم فيها املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة عىل النحو املتوخى لتحقيق النتائج الصحية.

ولتغطية الخدمات الصحية يف الوقت املناسب، قدمت منظّمة ميدير 
تحويالت نقدية غري مرشوطة للحوامل لتغطية تكاليف الوالدة وإىل 

األرس األردنية لتغطية االحتياجات الصحية الطارئة؛ وتحويالت نقدية 
مرشوطة لتحفيز الحصول عىل خدمات الصحة العامة األساسية 

والخدمات الوقائية، مثل التحصني، والرعاية السابقة للوالدة، 
واالمتثال الستشارات األمراض غري املعدية. ويف ظل ظروف معينة، 
قدمت منظّمة ميدير أيًضا تحويالت نقدية إلعادة املبالغ املسددة 

كتكاليف الحصول عىل الخدمات الصحية لتلبية االحتياجات الصحية 
امللحة. وبناًء عىل ما إذا كانت هذه اإلحاالت تغطي حاجة طارئة 
أو والدة أو مرض مزمن، فإن التحويالت النقدية تتم كتحويل ملرة 

واحدة أو عىل أساس متكرر.

وكانت التحويالت النقدية تجرى يف الغالب عن طريق بطاقات 
مرصفية مسبقة الدفع تحت مظلة التسهيالت النقدية املشرتكة، 

وأحيانًا عن طريق النقد املادي، وكذلك يف حالة إعادة املبالغ 
املسددة. وقد حددت املبالغ لتشمل كلفة الوالدة أو املراجعات 
الطبية أو العالجات، فضاًل عن تكاليف النقل يف بعض الحاالت.

وقد أجرت منظّمة ميدير رصًدا ملا بعد التوزيع وجمعت املالحظات 
من املستفيدين. واستناًدا إىل تجربة منظّمة ميدير يف األردن، فقد 

خلصت إىل أّن املساعدات النقدية والقسائم كانت طريقة مناسبة 
لتقديم املساعدة الصحية. وميكن التصدي لبعض التحديات التي 

تواجهها منظّمة ميدير من خالل التوصيات التالية الواردة يف التقرير:

 1( توصية للوكاالت التي تنفذ املساعدات النقدية والقسائم من 
أجل الصحة )مبا يف ذلك منظّمة ميدير( والقطاع الصحي لتوحيد 
تعريفات »الرعاية النوعية« وتوفري أدوات الرقابة والجودة يف ما 

يخّص العرض؛ و

2( توصية إىل مجموعة الصحة العاملية ومؤسسات البحوث لتصميم 
وإجراء بحوث من أجل فهم تأثري برامج املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة يف النتائج الصحية، وسلوكيات التكيف 
وآلياته، وفاعلية التكلفة والنتائج املالية السلبية )عىل سبيل املثال، 

لتعقب نسبة السكان الذين دفعوا إىل براثن الفقر، و/أو دفعوا 
إىل املزيد من الفقر بسبب املدفوعات عىل الصحة من أموالهم 

الخاصة(؛ و3( توصية إىل حكومة األردن ومجتمع املانحني مبراجعة 
أداء حساب املانحني املتعددين ودعمه يف إدماج الالجئني )و/أو 

غريهم من األفراد الضعفاء( يف برنامج التأمني الصحي الوطني، مع 
تطبيق نفس املعدالت التي تطبقها عىل األردنيني، لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.

بناء عيل خربة منظمة »مديري« يف األردن، 

تم استنتاج بآن املساعدات النقدية 

والقسائن هي الوسيلة املناسبة لتقديم 

مساعدات الخدمات الصحية.
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أواًل – مقّدمة

الهدف من دراسة الحالة

تهدف دراسة الحالة هذه إىل عرض عمل منظّمة ميدير وخربتها 
يف االستجابة لالحتياجات الصحية للفئات السكانية الضعيفة، سواء 

املجتمعات الالجئة أو املضيفة، التي تعيش يف األردن. وقد بدأت 
منظّمة ميدير يف ترشين الثاين/نوفمرب 2015 تقديم املساعدات 

النقدية والقسائم1 يف مجال الصحة يف األردن.

وكان الغرض من املساعدات النقدية والقسائم هو أن يحصل 
الالجئون عىل خدمات الصحة العامة2 املتوفرة عندما يحتاجون 

إليها. وقد أظهرت النتائج أن الالجئني كثريًا ما يجدون أنفسهم يف 
حاجة إىل اللجوء إىل الدفع من أموالهم الخاصة3 للحصول عىل 

الخدمات الصحية. ويشكل ذلك مشكلة حقيقية ألنه يخلق حاجزًا 

كبريًا أمام الحصول عىل الخدمات، وهو سبب رئيس يف تأجيل الناس 
للرعاية الصحية أو التخيل عنها عىل الرغم من االحتياجات الصحية 

املتزايدة4. ويهدف مرشوع منظّمة ميدير يف األردن إىل الحد من 
هذه العوائق املالية ودعم الفئات الضعيفة من السكان للحصول 

عىل الرعاية الصحية يف الوقت املناسب. ويركز برنامج منظّمة ميدير 
بشكل أسايس عىل مساعدة الحوامل )الوالدة، والرعاية قبل الوالدة 

وبعدها(، واألمراض غري املعدية5، واالحتياجات الصحية امللحة، 
واالحتياجات الطارئة لألرس األردنية املضيفة.

ويستهدف برنامج منظّمة ميدير الفئات السكانية الضعيفة، إذ 
تستند معايري الضعف إىل نسبة اإلعالة6 يف حجم األرسة والنفقات 

ومستويات الديون وآليات التكيف املعتمدة فضاًل عن عدم 
التسجيل7. ويلقي الجدول أدناه نظرة عامة عىل نطاق املرشوع. ويرد 

رشح أكرث تفصياًل يف األقسام الالحقة من الدراسة.

النواحي الصحية التي تناولها مرشوع منظّمة ميديرعدد املستفيدات/يناملوقع الجغرايف

رعاية ما قبل الوالدة، الوالدة الطبيعية، الوالدة بالجراحة القيرصية، األمراض غري املعدية، 8,289عاّمن
احتياجات صحية ملحة.

الوالدة الطبيعية، الوالدة بالجراحة القيرصية، األمراض غري املعدية، احتياجات صحية ملحة.1,295إربد

رعاية ما قبل الوالدة، الوالدة الطبيعية، الوالدة بالجراحة القيرصية، األمراض غري املعدية، 5,170املفرق
احتياجات صحية ملحة.

رعاية ما قبل الوالدة، الوالدة الطبيعية، الوالدة بالجراحة القيرصية، األمراض غري املعدية، 5,642الزرقاء
احتياجات صحية ملحة.

1  ملصطلح املساعدات النقدية والقسائم عدة مرادفات مبا يف ذلك التدخالت القامئة عىل النقد واملساعدة النقدية وبرامج التحويالت النقدية. ويستخدم تقرير دراسة الحالة هذا مصطلح املساعدات 

النقدية والقسائم، الذي تويص به رشاكة التعلّم النقدي »CaLP« )مرسد مصطلحات املساعدات النقدية والقسائم، 2018(.

2  عبارة »الوصول« مصطلح واسع النطاق له أبعاد متنوعة: فاملقياس الشامل للوصول يتطلب تقيياًم منهجيًا للجوانب املادية واالقتصادية واالجتامعية-النفسية لقدرة الناس عىل االستفادة من الخدمات 

الصحية.

3  تُعرّف منظمة الصحة العاملية املدفوعات من األموال الخاصة بأنها ›املبالغ املبارشة التي يدفعها األفراد ملقدمي الرعاية الصحية وقت استخدام الخدمة. ويستبعد ذلك أي مدفوعات مسبقة عن 

 الخدمات الصحية، عىل سبيل املثال يف شكل رضائب أو أقساط أو اشرتاكات تأمينية محددة، وحيثام أمكن، بعد إعادة أي مبالغ ألي فرد سدد مدفوعات ما«. )منظمة الصحة العاملية، 2020( 
https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-

                                                
8Jordan’s status has oscillated between upper-middle-income and lower-middle-income in recent years, in part due to the influx 
of Syrian refugees. In 2019, Jordan was reclassified as an upper-middle-income country by the World Bank (Data - Jordan, 2019): 
https://data.worldbank.org/country/jordan 
9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
12 Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018). 
13 VAF Population Study (UNHCR, 2019). 
14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016). 
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 

Figure 1: UNHCR Registered Persons of Concern Jordan 
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reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-

                                                
8Jordan’s status has oscillated between upper-middle-income and lower-middle-income in recent years, in part due to the influx 
of Syrian refugees. In 2019, Jordan was reclassified as an upper-middle-income country by the World Bank (Data - Jordan, 2019): 
https://data.worldbank.org/country/jordan 
9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
12 Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018). 
13 VAF Population Study (UNHCR, 2019). 
14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016). 
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 

Figure 1: UNHCR Registered Persons of Concern Jordan 
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https://data.worldbank.org/country/jordan
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ويف حني أّن االحتياجات الصحية لالجئني الذين يعيشون يف األردن 
معقدة، فإن البيانات املقارنة عن االعتالل تظهر تبايًنا يف األوضاع 
املرضية بني مجموعات الالجئني، التي أبلغت جميعها عن وجود 

عوائق يف الحصول عىل الخدمات الصحية املطلوبة. وقد أفاد نحو 
ثلثي الالجئني باستمرار بأن القيود املالية املفروضة عىل دفع رسوم 
استعامل هذه الخدمات هي أكرب عائق، ما يؤثر أيًضا يف االحتفاظ 

بالرعاية17,16. وعىل الرغم من ارتفاع نسبة حاالت الحمل والخصوبة، 
فإن نقص استخدام خدمات صحة األم بني السوريات كان مقلًقا 

ا، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل التكاليف الباهظة19,18. ومن بني  جدًّ
أولئك الذين أبلغوا عن مرض حاد، امتنع %73 عن طلب الرعاية 

الصحية ألسباب اقتصادية20.

وقد خلصت دراسة سكانية أجراها إطار تقييم الضعف لعام 2019 
إىل أّن 78% من الالجئني السوريني يف املناطق الحرضية يعيشون 

تحت خط الفقر للمواطنني األردنيني )96 دوالر أمرييك يف الشهر(21. 
وعالوة عىل ذلك، أفاد مسح وطني بأّن %89,4 من األرس التي يعيلها 
سوريون تقع يف أدىن ُخميس الرثوة22. وعىل الرغم من تطبيق »ميثاق 
األردن«23 يف عام 2016، ال يزال مثّة فرصة محدودة لالجئني السوريني 

لتوليد دخل كاٍف لتلبية احتياجاتهم األساسية، إذ ال يزال الكثريون 
يعتمدون عىل العمل العريض املنخفض األجر كمصدر رئيس لكسب 

الرزق25,24. 

وقد أدى استمرار الفقر بني الالجئني الحرضيني إىل زيادة يف آليات 
التكيف السلبية، مبا يف ذلك زيادة الديون، وانخفاض استهالك 

الغذاء، وإخراج األطفال من املدرسة من أجل العمل ملساعدة األرسة، 
أو ببساطة عدم الحصول عىل الرعاية الصحية. ويحصل حوايل 86% 

من أرس الالجئني السوريني خارج املخيامت عىل شكل من أشكال 
املساعدة املؤسسية، التي تظل حاسمة بالنسبة لقدرة هذه األرس 

عىل تلبية احتياجاتها األساسية26. ولكن يظل الالجئون غري السوريني 
معرضني للخطر بشكل كبري، إذ ال تتوفر لهم سوى فرص محدودة 

للحصول عىل الخدمات واملساعدات اإلنسانية27، كام أنهم يخضعون 
لقوانني أشد رصامة يف الحصول عىل فرص كسب الرزق.

النظام الصحي يف األردن:
يف حني أن النظام الصحي يف األردن هو أحد أقوى األنظمة يف 
املنطقة، ال يزال مثّة تحديات كثرية يف توفري التغطية الصحية 

الشاملة،29,28 لضامن حصول الجميع عىل خدمات الرعاية الصحية 
املطلوبة بغض النظر عن مكانتهم يف املجتمع ودون التعرض 

لصعوبات مالية. فعىل سبيل املثال، ال تزال تغطية التأمني الصحي 
العام دون املستوى األمثل – حتى بني املواطنني األردنيني30، ناهيك 

عن الالجئني، الذين هم من الفئات الشديدة الضعف31.  

وتضع إقامة أكرث من %80 من الالجئني يف املناطق الحرضية 
عبئًا كبريًا عىل نظام الصحة العام األردين، إذ يرتاد هؤالء الالجئني 
عادة عيادات وزارة الصحة، عىل عكس املوجودين يف املخيامت. 

ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة، زاد عدد السوريني يف 
املستشفيات العامة بنسبة %250 تقريبًا، وارتفع عدد السوريني 

الذين يحتاجون إىل عمليات جراحية إىل ستة أضعاف تقريبًا يف بعض 
األحيان. وتجاوزت معدالت إشغال أرسّة املستشفيات 95 يف املئة، 

وانخفضت مخزونات األدوية االحتياطية، التي تبلغ عادة 100 يف املئة 
من الطلب، إىل 30 يف املئة32. ومع هذه القيود، وفًقا ملسح الوصول 

إىل الخدمات الصحية واستخدامها لعام 2018، بني تلك األرس الالجئة 

16  الوصول إىل الخدمات الصحية واالستفادة منها بني الالجئني السوريني يف األردن )دويس، واليلز، وأخو زهية، وبريتون، وبورنهام، 2016(.

17  إنتشار األمراض غري املعدية وإمكانية الحصول عىل الرعاية بني الالجئني السوريني من غري املقيمني يف مخيامت شامل األردن )ريهر وآخرون، 2018(.

18  االستفادة من الرعاية الصحية لألمهات بني الالجئني السوريني يف لبنان واألردن )تابيس، وآخرون، 2017(.

19  مسح الوصول إىل الصحة واستخدامها )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2018(.

20  الظروف املعيشية لالجئني السوريني يف األردن )تيلتنز، وتشانغ، وبيدرسن، 2019(.

21  دراسة عن إطار تقييم الضعف )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2019(.

.)ICF«، 2019« 22  مسح السكان وصحة األرسة يف األردن 2018–2017 )دائرة اإلحصاءات العاّمة ومنظّمة

23  من األهداف الرئيسة للميثاق أن تصدر الحكومة األردنية ما يصل إىل 200,000 ترصيح عمل لالجئني السوريني.

24  ميثاق األردن: الدروس املستفادة واآلثار املرتتبة عىل اتفاقات الالجئني املستقبلية )باربيليه، هاغن- زانكر، ومنصور-إيل، 2018(.

25  إستمرار البحث عن عمل – خلق فرص عمل لالجئني السوريني: تحديث مليثاق األردن ) لجنة اإلنقاذ الدولية، 2018(.

26  الظروف املعيشية لالجئني السوريني يف األردن )تيتلنز، وتشانغ، وبيدرسن، 2019(.

.REACH« ، 2019»27  تقييم شامل لألمن الغذايئ والضعف، 2018، برنامج األغذية العاملي ومنظّمة

28  يف عام 2015، اعتمدت الحكومة األردنية أهداف التنمية املستدامة التي تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وتعترب الصحة الشاملة هنا أداة لتحقيق الحامية من املخاطر 

املالية، والحصول عىل خدمات الرعاية الصحية األساسية النوعية، والحصول عىل األدوية واللقاحات األساسية اآلمنة والفاعلة وذات الجودة العالية وامليسورة التكلفة للجميع باعتبارها أولوية. وقد 
حددت االسرتاتيجية الوطنية للصحة يف األردن للفرتة 2020–2016 الصحة الشاملة كهدف اسرتاتيجي طويل األمد.

29  تُعرَّف تغطية التدخالت بأنها نسبة األشخاص الذين يتلقون تدخاًل أو خدمة محددة من بني أولئك الذين يحتاجون إليها.

30  يعاين األردنيون أيًضا من الفقر وعدم الحصول عىل الرعاية الصحية. وتنص خطة االستجابة األردنية لعام 2019 عىل أّن حوايل ثلث السكان األردنيني ال يشملهم التأمني الصحي، ونتيجة لذلك، كلفت 

الحكومة األردنية املنظامت غري الحكومية بتقديم املساعدات لألردنيني، لتقليل تأثري األزمة السورية عىل املجتمعات املضيفة، وبالتايل الحد من التوترات بينها وبني الالجئني.

31  دراسة تكاليف الرعاية الصحية يف وزارة الصحة واآلثار املرتتبة عىل التكلفة واملالية لتوسيع برنامج التأمني املدين ليشمل األردنيني الضعفاء والالجئني السوريني )شيبارد، وآخرون، 2017(.

32  البعد عن األضواء وصعوبة الوصول: الالجئون السوريون يف املدن األردنية )هييل و تيلر، 2013(.
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33  منطقة رشق املتوسط: إطار لنظم املعلومات الصحية واملؤرشات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي 2018 )منظمة الصحة العاملية، 2019(.

34  الرعاية الصحية والصيدليات يف األردن )ناظر وتفاحة، 2017(.

35  التقرير السنوي للموارد البرشية للصحة 2016 )مؤسسة الصحة واملستشفيات، 2017(.

.)DAI, 2015( ورقة عمل عن القطاع الصحي )36  تحديث آفاق اإلنفاق العام )2017-2015

37  ليك يتمكن الالجئ السوري من التسجيل، فإنه يحتاج إىل امتالك الوثائق التالية: )1( شهادة طالب لجوء صادرة من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، و)2( بطاقة خدمة من وزارة 

الداخلية، التي يصدرها مركز الرشطة املحيل.

38  العيش عىل الهامش – الالجئون السوريون يف األردن يكافحون للحصول عىل الرعاية الصحية )منظمة العفو الدولية، 2016(

39  رسالة من وزير الصحة األردين، مارس 2019.

40  هذا بخالف العراقيني الذين لديهم حقوق إقامة قانونية.  

التي سعت للحصول عىل الخدمات الصحية )180 من أصل 400 أرسة 
جرى مسحها(، قصد %14 من األرس فقط املستشفيات العامة، وقصد 

%37 الصيدليات الخاصة، وارتاد %35 العيادات الخريية/املنظامت 

غري الحكومية. وقد انخفضت املؤرشات الرئيسة للنظام الصحي، مثل 
عدد أرسّة املستشفيات وعدد املوظفني املتخصصني العاملني يف مجال 

الصحة )األطباء واملمرضات والقابالت( لكل 10,000 من السكان، 
بني عامي 2012و 35,34,33.2015. وأخرياً، ارتفع إجاميل اإلنفاق الصحي 
- منذ بدء تدفق الالجئني السوريني - بنسبة %45 يف الرعاية األولية، 

و%15 يف الرعاية الصحية يف املستشفيات، و%22 لرشاء األدوية36. 
وكان من الصعب الحفاظ عىل استمرار توفري خدمات عامة )مفتوحة 

وبأسعار معقولة( لالجئني السوريني.

تطور سياسة رسوم املستخدمني يف األردن:
يف بداية األزمة، كان بإمكان الالجئني السوريني املسجلني37 الحصول 
عىل الرعاية الصحية من الدرجات األوىل والثانية والثالثة مجانًا من 
خالل مرافق وزارة الصحة. ولكن، يف نوفمرب/ترشين الثاين 38،2014 
أدت الزيادة يف عدد الالجئني السوريني والعبء عىل نظام الصحة 

العامة إىل قيام الحكومة األردنية بفرض سياسة تطلب إىل الالجئني 
السوريني سداد معدل الكلفة التي يدفعها الشخص األردين الذي ال 

ميلك تأميًنا صحيًا عند الحصول عىل الرعاية الصحية يف القطاع العام. 
ويف أوائل عام 2018، ألغت الحكومة األردنية هذه املساعدات، 

وبات عىل الالجئني السوريني املسجلني دفع %80 من الكلفة الكاملة 
التي يدفعها األجانب يف مرافق وزارة الصحة )وميثل ذلك زيادة من 

2 إىل 5 أضعاف يف معدالت الخدمة(.

وقد جرى إنشاء »حساب املانحني املتعددين«، وهو مبادرة لتجميع 
أموال املانحني عىل املستوى الحكومي من أجل متويل نظام الصحة 
العامة األردين، يف عام 2019 إلعادة الدعم الذي كان قامئًا لالجئني 

السوريني املسجلني39. ويف حني ينبغي أن يخفف قانون شؤون 
الالجئني من الناحية النظرية من العبء املايل للرعاية الصحية 

لالجئني، فإن الفجوات يف التغطية ال تزال قامئة. كام أنه من غري 
الواضح ما إذا كان حساب املانحني املتعددين قد نُـفذ بالكامل يف 

جميع أنحاء األردن، وما إذا كان الالجئون السوريون يستفيدون من 
أسعار مدعومة. ويُوضح الشكل 2 جدوالً زمنيًا موجزًا لهذه التغيريات 

وآثارها عىل األسعار – باستخدام كلفة الوالدة الطبيعية.

وال تشمل املساعدات االجئني السوريني غري املسجلني والالجئني 
من جنسيات أخرى، وبالتايل بات سعر األجانب هو الذي يفرض40. 

 2012 – ترشين
1/أكتوبر 2014:

خدمات وزارة الصحة 
مجانية لالجئني السوريني 
املقيمني خارج املخيامت

ترشين الثاين/نوفمرب 2014:

السوريون الذين يطلبون الرعاية يف وزارة 
الصحة ملزمون بسداد الكلفة التي يدفعها 
األردين الذي ال ميلك تأميًنا. ظلت خدمات 

مثل الرعاية السابقة للوالدة مجانية

نيسان/أبريل 2019:

تراجعت الحكومة األردنية عن الئحة 2018. 
وميكن للسوريني الوصول إىل وزارة الصحة 
بنفس سعر الشخص األردين الذي ال ميلك 

تأميًنا )الذي يغطيه حساب املانحني املتعددين

60 ديناًرا 

أردنًيا

رانيد 200 
يندرأ 

60 ديناًرا 

أردنًيا

 الرسم 2: الجدول الزمني للتغيريات يف سياسة الرعاية الصحية يف األردن لالجئني )استخمت كلفة الوالدة الطبيعية إلظهار اآلثار(

شباط/فرباير 2018:

زادت حكومة األردن أسعار 
وزارة الصحة إىل 80 يف املئة 

من سعر األجانب. مل تعد 
رعاية ما قبل الوالدة مجانية
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وهذا أمر يثري القلق بصفة خاصة ألن هؤالء األشخاص املعنيني قد 
استُبعدوا بشكل منهجي من فرص كسب الرزق )مثل ميثاق األردن( 

ومن املساعدة املقدمة يف إطار خطة االستجابة األردنية، وبالتايل 
يعتمدون عىل العيادات التي تدعمها املنظامت غري الحكومية - 

والتي هي محدودة العدد والنطاق41.

تشكل املدفوعات املرتفعة من األموال الخاصة 
عائًقا رئيًسا أمام الحصول عىل الخدمات 

الصحية:
نتيجة للسياسة التي استلزمت االنفاق من األموال الخاصة42، 

يعتمدون الالجئون أكرث عىل املرافق أو الصيدليات املدعومة من 
املنظامت غري الحكومية أو ببساطة يتخلون عن الرعاية عند املرض. 
وقد خلصت الدراسات التي أجريت خالل الفرتات التي مل يتم فيها 

دعم كلفة الرعاية إىل أّن األردنيني كانوا أكرث عرضة للحصول عىل 
هذه الرعاية واستخدامها من الالجئني44,43. وقد أنفقت أرس الالجئني 

السوريني عىل الصحة مبلًغا متوسطًا شهريًا قدره 82 دوالًرا من 
متوسط الدخل السنوي الذي يبلغ 3,000 إىل 4,000 دوالر أمرييك، 
مع متوسط حجم يبلغ 5,3 شخص لألرسة45. ومن بني الالجئني غري 
السوريني، سجلت األرس السودانية أعىل نفقات صحية )70 دوالًرا 
أمريكيًا شهريًا(، تليها اليمنية )60 دوالًرا(، فالعراقية )43 دوالًرا(، 

انتهاًء باألرس الصومالية )25 دوالًرا(. وكشفت مناقشات مجموعات 
الرتكيز التي أجراها برنامج األغذية العاملي أّن القضايا الصحية ال 

تزال أحد أكرب أسباب الضعف التي تؤثر يف الالجئني الذين يعيشون 
يف املجتمعات املضيفة، حيث تشري %74 من األرس التي شملتها 

الدراسة االستقصائية إىل أّن »الحصول عىل األدوية والخدمات 
الصحية« من بني أهم ثالث احتياجات مل تلّب بعدها46.

MCC, 2017) 41  عىل أساس الجنسية – حصول العراقيني وغريهم من طالبي اللجوء والالجئني يف األردن عىل املساعدة

42  تُعرّف منظمة الصحة العاملية املدفوعات من األموال الخاصة بأنها ›املبالغ املبارشة التي يدفعها األفراد ملقدمي الرعاية الصحية وقت استخدام الخدمة. ويستبعد ذلك أي مدفوعات مسبقة عن 

الخدمات الصحية، عىل سبيل املثال يف شكل رضائب أو أقساط أو اشرتاكات تأمينية محددة، وحيثام أمكن، بعد إعادة أي مبالغ ألي فرد سدد مدفوعات ما«. )منظمة الصحة العاملية، :)2020   
www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/

43  مثاين سنوات يف املنفى )منظّمة كري، 2018(. 

44  الوصول إىل الخدمات الصحية واالستفادة منها بني الالجئني السوريني يف األردن )دويس، واليلز، وأخو زهية، وبريتون، وبورنهام، 2016(.

45  معهد فافو للدراسات الدولية التطبيقية حكومة األردن. الظروف املعيشية لالجئني السوريني يف األردن )تيلتنز، وتشانغ، وبيدرسن، 2019(.

.)REACH, 2019 46 تقييم شامل لألمن الغذايئ والضعف، 2018 )برنامج األغذية العاملي ومنظّمة

الالجئني الغري مسجلني من السوريني 

وغريهم من جنسيات اخرى غري مشمولني 

بالخدمات، ولذلك بتوجب عليهم دفع 

ذات األسعار املرتتبه عىل األجانب.

❝

https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/
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تحليل خيار االستجابة  أ. 

لقد جرى تكييف األساس املنطقي لقرار منظّمة ميدير من »شجرة 
قرارات« منظمة الصحة العاملية، التي تبني الظروف التي ميكن أن 
تكون فيها املساعدات النقدية والقسائم طريقة مناسبة لالستجابة 
الصحية47، وتدمج العنارص التي يجب مراعاتها عند تقييم جدوى 

املساعدات النقدية والقسائم48.  

وبالنظر إىل استمرار اضطرار الالجئني الضعفاء إىل إنفاق مبالغ كبرية 
من أموالهم الخاصة وحواجز تحول دون الحصول عىل الخدمات 
األساسية - ما يشري إىل أن التغطية يف إطار نظام التأمني الصحي 

ال تزال غري منفذة بالكامل، وأن الرشاء املبارش للخدمات من قبل 
الرشكاء الدوليني من خالل عقود مع مقدمي الخدمات )مبا يف ذلك 
القسائم( سيزيد بشكل كبري من متطلبات امليزانية عند الحاجة إىل 
دفع أسعار أجنبية - يكون الخيار األفضل التايل هو توفري املال نقًدا 

للمرىض لتعويضهم عن رسوم استخدامهم وتكاليفهم غري املبارشة 
عند حاجتهم إىل خدمة صحية ما.

ولتتمكن  منظّمة ميدير من حسن إرشاد قراراتها بشأن جدوى 
استخدام املساعدات النقدية والقسائم يف تدخالتها، عتمدت عىل 

تجارب وتقييامت العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى التي 
استخدمت طرائق املساعدات النقدية والقسائم يف األردن. ومتكن 

الفريق العامل املعني بالنقد من تقديم معلومات قيمة إىل منظّمة 
ميدير لتحليل استجابتها.

مثة العديد من الرشوط يف األردن التي تدعم استخدام املساعدات 
النقدية والقسائم للوصول إىل النتائج الصحية. وتشمل هذه التدابري 
عدًدا من النظم املرصفية املتقدمة واالنتشار الواسع ألجهزة الرصاف 

اآليل، وانخفاض املخاوف األمنية نسبيًا، والسامح بحرية الحركة، 
وتوافر خدمات صحية ذات جودة مقبولة والقيمة التي تُعطى 

اللتامس الرعاية من مقدمي الخدمات املناسبني.

 ومن املرجح أيًضا أّن تقديم املساعدات النقدية عىل نطاق واسع 
من أجل تلبية االحتياجات األساسية )عىل سبيل املثال من خالل 

ثانيًا- تدخل منظّمة ميدير

+

+

+

+

+

+

=

=

الخدمات الصحية 

الكافية املتاحة

تحليل السوق

)الخدمات الصحية، 

والنقل(

العقبات املالية التي 

تحول دون الحصول 

عىل الخدمات 

الصحية

تقييم مقدم 

الخدمة املالية

عقبات أخرى 

)غري مبارشة( 

أمام الحصول عىل 

الخدمات الصحية

تحليل املخاطر 

)الحامية، واألمن، 

وإدارة املخاطر(

إستخدام دون 

املستوى األمثل، آليات 

التكيف السلبية

تفضيل املستفيدين 

)اإلملام بآليات العمل(

توفري املساعدات 

النقدية والقسائم من 

أجل الصحة

جدوى املساعدات 

النقدية والقسائم

الرسم 3: األساس املنطقي لتقديم املساعدات النقدية والقسائم يف مجال الصحة يف األردن

47  ورقة عمل للنظر يف برامج التحويالت النقدية للصحة يف السياقات اإلنسانية )GHC وفريق العمل النقدي التابع ملنظمة الصحة العاملية، 2018(.

www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox 2018،48  صندوق أدوات جودة برامج رشاكة التعلم النقدي

https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox
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املساعدات النقدية املتعددة األغراض التي تقدمها املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو برنامج األغذية العاملي49( سيوفر 

بيئة تستخدم فيها املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 
عىل النحو املتوخى لتحقيق املخرجات الصحية املرجوة. ويعتمد 
نجاح برامج املساعدات النقدية والقسائم50 عىل »حجم الحواجز 

التي تحول دون الحصول عىل الخدمات«، فضاًل عن جودة الخدمات 
الصحية وتوافرها51. ويف سياق األردن، تشكل االعتبارات املالية أكرب 

الهواجس لجهة الطلب، ما يسمح بتنفيذ أكرث نجاًحا.

تصميم الربنامج  ب. 

لقد طورت منظّمة ميدير إجراءات تشغيل معيارية52 تستند إىل 
خربتها يف تقديم املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 

يف األردن، وتصف عملية االختيار والرشوط املؤهلة للحصول عىل 
املساعدة53 والوثائق املطلوبة. ويرد أدناه مخطط بياين يصف هذه 

العملية، بدًءا من االتصال األويل عىل مستوى األرسة إىل اتصاالت 
املتابعة بعد تقديم املساعدات النقدية واستخدامها.

49  مثة العديد من املنظامت غري الحكومية الرشيكة التي تقدم مساعدات نقدية متعددة األغراض إىل جانب املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني.

50  تأثري التحويالت النقدية املرشوطة عىل النتائج الصحية واستخدام الخدمات الصحية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )الغارد، وهاينز، وباملر، 2009(.

51  التدخالت النقدية لربامج الصحة يف أوضاع الالجئني – مراجعة )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2015(.

www.calpnetwork.org/publication/cash-for-health-standard-operating-procedures-medair-jordan :52  إجراءات التشغيل املعيارية للنقد مقابل الصحة، منظمة ميدير األردن، 19 أيار/مايو

53  لقد زادت منظمة ميدير تدريجيًا، بالتعاون مع وكاالت أخرى كاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، عدد الحاالت الطبية التي يحق لها تلقي املساعدات النقدية والقسائم. ويف حال كان 

العالج مكلًفا جًدا أو خارج هذه القامئة ، فستحيل منظمة ميدير هؤالء األفراد إىل منظامت أخرى تكون يف وضع أفضل للمساعدة.

يزور متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال الصحة األرس ويقيمونها

الرسم 4: عملية منظمة ميدير للتحويالت النقدية من أجل الصحة

التحقق من ضعف األرسة ووجود حاجة صحية

مطابقة معلومات أرسة ما مع نظام معلومات مساعدة الالجئني، ثم اختيارها لتقديم املساعدة

دعوة الشخص املختار لتلقي املساعدات النقدية والقسائم )عرب بطاقة الرصاف اآليل أو املشفى املنتسب(

حصول الفرد عىل الخدمة الصحية املطلوبة

متابعة متطوعي املجتمع املحيل العاملني يف مجال الصحة )من خالل الزيارات املنزلية أو الجلسات التعليمية(

مراقبة بعد التوزيع ومناقشات جامعية مركزة دوريًا

http://www.calpnetwork.org/publication/cash-for-health-standard-operating-procedures-medair-jordan
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تحديد املستفيدين:  .1
تدمج منظمة ميدير برنامجها للمساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة يف أنشطتها الصحية املجتمعية، والتي تقدمها من خالل شبكة 

من متطوعي املجتمع املحيل العاملني يف مجال الصحة. وتختار منظمة 
ميدير هذه الكوادر الصحية املجتمعية وتدربها، وهي مسؤولة عن 

العديد من األنشطة الرئيسة يف املرحلة األولية، مبا يف ذلك:

•  تقّص الحاالت النشطة: يجري متطوعو املجتمع املحيل 
العاملون يف مجال الصحة زيارات منزلية إىل األرس يف أحياء 

محددة تعرف بأنها تستضيف تركيزًا أكرب من الالجئني. وخالل 
هذه الزيارات، سيجري متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف 

مجال الصحة تقيياًم ملدى استيفاء هذه األرس ملعايري الضعف54 
وما إذا كان لديها احتياجات صحية تدخل يف نطاق املساعدات 

النقدية والقسائم التي تقّدمها منظمة ميدير.

•  تعزيز الصحة: يقدم متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال 
الصحة رسائل صحية رئيسة ذات صلة باالحتياجات الصحية 

املحددة لألرس. فعىل سبيل املثال، يف حال حضور مرأة حامل، 
تناقش متطوعة املجتمع املحيل العاملة يف مجال الصحة أهمية 

الرعاية السابقة للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة وتسلط الضوء 
عىل مواطن الخطر املرتبطة بالحمل التي تستوجب طلب املرأة 
الحامل للرعاية الصحية. وتشمل املواضيع األخرى تغذية الرضع 

وصغار األطفال، ورعاية األمهات واملواليد الجدد، وتنظيم األرسة، 
واألمراض غري املعدية.

•  اإلحالة: يُحيل متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال 
الصحة أفراد األرسة الذين لديهم أشكال أخرى من االحتياجات، 

مثل األشخاص الذين ال ميتلكون الوثائق القانونية الالزمة مثل 
شهادات امليالد أو بطاقات وزارة الداخلية - إىل وكاالت أخرى 

قادرة عىل تقديم الخدمات املطلوبة.

وإىل جانب تقّص الحاالت النشطة من خالل متطوعي املجتمع 
املحيل العاملني يف مجال الصحة، تتلقى منظمة ميدير أيًضا إحاالت 
الالجئني الذين يحتاجون إىل مساعدات نقدية وقسائم الحتياجات 

صحية من وكاالت أخرى. وقد جرى إبالغ معايري اختيار منظمة ميدير 
إىل وكاالت اإلحالة الخارجية )مبا يف ذلك املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني(. وتخضع أي إحاالت واردة من وكاالت 

أخرى أواًل لخطوة التدقيق التي تجريها منظمة ميدير قبل إدراجها. 

عملية االختيار ومعايريها  .2
كام هو موثق يف إجراءات التشغيل املعيارية ملنظمة ميدير، يُنظر 
يف وضع األرس التي يحددها متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف 

مجال الصحة أو املحالة إىل منظمة ميدير لتلقي املساعدات النقدية 
والقسائم إذا كان مستوى الضعف ووجود حاجة صحية يستوفيان 

املعايري التالية:

•  يشمل نوع العالج الطبي والدة لنساء الحوامل، واالحتياجات 
الصحية األخرى امللحة، وارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض غري 

املعدية، وترد هذه التفاصيل يف إجراءات التشغيل املعيارية 
ملنظمة ميدير. وتُستخدم السجالت الصحية، مبا يف ذلك االختبارات 

التشخيصية والتقارير الطبية، للتحقق من وجود الحاجة الصحية.

•  ال تتجاوز التكاليف املقدرة أو الفعلية للعالج املطلوب الحد 
األقىص البالغ 2,115 دوالر أمرييك للفرد. ومع ذلك، ميكن إجراء 

استثناءات لبعض االحتياجات املنقذة لألرواح، واالحتياجات 
امللحة، مثل إدخال حديثي الوالدة إىل وحدة العناية املركزة، إذا 
أصدر املوافقة عليها املوظفون التقنيون وكبار موظفي اإلدارة يف 

منظمة ميدير.

•  مل تتلق األرسة )أو مل تُخرت لتلقي( املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل االحتياجات الصحية املحددة من قبل وكاالت أخرى. 

ولكن يف حال كانت األرسة تتلقى املساعدات النقدية والقسائم 
ألغراض أخرى، عىل سبيل املثال النقد متعدد األغراض، فإنها ال 

تزال مؤهلة للحصول عىل دعم منظمة ميدير55.  

•  وتعترب األرسة ضعيفة استناًدا إىل العالمة التي تنالها عىل إطار 
تقييم الضعف املُكيف، الذي يركز عىل نسبة اإلعالة يف األرسة 
ومستويات اإلنفاق والديون وآليات التكيف املعتمدة. كام أّن 

عدم التسجيل )بطاقة الخدمة التابعة لوزارة الداخلية( هو 
عامل ينبغي مراعاته يف عمليات تقييم مدى الضعف.

 عملية االختيار هذه هي نفسها بالنسبة لكل من التحويالت النقدية 
املرشوطة وغري املرشوطة. وتسمح منظمة ميدير بالتحقق من حاالت 

الحمل من قبل كبار متطوعي املجتمع املحيل العاملني يف مجال الصحة 
)يشار إليهم أيًضا باسم مسؤويل التنسيق املتطوعني العاملني يف مجال 
الصحة(، مبا أّن هؤالء األشخاص مخّولني باستخدام التقارير الطبية. أّما 
االحتياجات الصحية األخرى )أي غري حاالت الحمل(، يتحقق منها دامئًا 

موظفو منظمة ميدير، وهم مهنيون محرتفون يف مجال الصحة.

54  تستخدم منظمة ميدير نسخة ُمكيََّفة من أداة تقييم إطار تقييم الضعف التي تستخدمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويقيس تقييم منظمة ميدير ما ييل: أ- اسرتاتيجيات 

التكيف املستخدمة، ب- نسبة اإلعالة، ج- درجة الدين، د- درجة اإلنفاق. وتُستخدم هذه املؤرشات املركبة لتصنيف األرس التي يجري تقييمها إىل واحد من أربعة تقييامت )منخفض أو متوسط أو 
مرتفع أو شديد(.

55   لقد جرى حساب التكاليف الصحية يف سلة الحد األدىن لإلنفاق عىل الالجئني السوريني يف األردن. غري أن املبالغ عادة ما تكون غري كافية لتغطية نفقات الدفع من األموال الخاصة، وال سيام يف ما 

يتعلق باالحتياجات الصحية العاجلة.
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وتشمل مرحلة التدقيق أيًضا مراجعة قوائم األرس واألفراد مع 
الوكاالت األخرى لتجنب االزدواجية. ويجري ذلك عادة باستخدام 
نظام املعلومات عن مساعدة الالجئني الذي تستضيفه املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والذي تستخدمه منظمة 

ميدير بشكل نشط. وإىل جانب نظام معلومات مساعدة الالجئني، 
تنسق منظمة ميدير أيًضا مبارشة مع الوكاالت األخرى التي تقدم 

املساعدة يف مجال املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف 
األردن56، حيث يشمل نظام معلومات مساعدة الالجئني فقط األرس 
املسجلة لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وال 

يجري تحديث نظام معلومات مساعدة الالجئني دامئًا.

طرق التحويل:  .3
يستخدم مرشوع منظمة ميدير طرق تحويل مختلفة، حسب 

االحتياجات الصحية لالجئني الذين يجري اختيارهم، مبا يف ذلك:

•  التحويل النقدي غري املرشوط املرتبط بالحاجة الصحية، مثل 
الوالدة. وتستهدف هذه الطريقة الحوامل غري القادرات عىل 
تغطية كلفة الدفع من األموال الخاصة للوالدة، ويكون الدفع 

بسعر محدد سلًفا، وعادة ما يجري ذلك عن طريق بطاقة 
الرصاف اآليل. ويجري اختيار التحويل النقدي غري املرشوط 

هنا، حيث نعلم أن املرأة سوف تلد ولكن ال ميكنها التحكم يف 
توقيت الوالدة ومكانها. وتبني عمليات مراقبة ما بعد التوزيع 
التي تجريها منظمة ميدير أّن أكرث من 95 يف املئة من النساء 

يستخدمن األموال لدفع تكاليف الوالدة.

•  يُستخدم التحويل النقدي املرشوط لتحفيز الحصول عىل 
الخدمات الصحية العامة والخدمات الوقائية األساسية، مثل 

التلقيح والرعاية السابقة للوالدة واألمراض غري املعدية. وتتوقف 
هذه التحويالت النقدية عىل إثبات االمتثال لالستشارات 

والعالجات وإيصاالت رشاء األدوية املوصوفة. ويجري اختيار 
التحويل النقدي املرشوط لعالج بعض األمراض والرعاية السابقة 

للوالدة حيث توجد حاجة معينة يجري تحديدها.  

•  إعادة كلفة الخدمات الصحية ذات األولوية من صندوق طوارئ 
صحي ُمجّمع إن أمكن، عىل أساس اإليرادات التي يقدمها 

املستفيدون. وغالبًا ما تستخدم منظمة ميدير ذلك إلعادة كلفة 
الخدمات الصحية التي يسعى األشخاص للحصول عليها تلبية 

لالحتياجات الصحية امللحة. ويتعلق ذلك بالظروف التي ال تزال 
فيها املساعدة تُقدم إىل الالجئني السوريني غري املسجلني وغري 

السوريني يف مستشفيات أخرى غري منتسبة. فعىل سبيل املثال: 
)1( إذا مل يكن العالج املطلوب متوفرًا يف املستشفيات املنتسبة، 

)2( وإذا مل يكن باإلمكان تقديم العالج يف غضون إطار زمني 
مناسب، )3( وإذا كان لدى الفرد عالقة رسيرية قامئة مع مقّدم 

يف مرفق آخر )مثل جراحة املتابعة(، أو )4( إذا كانت تكلفة 
العالج أقل يف مرفق آخر منها يف املشفى املنتسب.

وكنشاط مرشوع منفصل ومتّمم، تشرتي منظمة ميدير أيًضا 
الخدمات الصحية مبارشة من مرافق منتسبة مختارة. واستجابة 

للزيادة يف معدالت الرعاية الصحية لالجئني، بدأت منظمة ميدير 
رشاكات مع املستشفيات الخاصة التي سبق أن قيّمتها املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، بحيث يجري طلب 
الخدمات من مقدميها الذين ميكنهم ضامن الحد األدىن من معايري 

الجودة. ويسمح ذلك لالجئني الذين تُحيلهم منظمة ميدير بالحصول 
عىل خدمات الرعاية الصحية الالزمة ذات الجودة املرضية وبأسعار 

متفاوض عليها، عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقات الرشاكة. 
وتواصل منظمة ميدير تشجيع الالجئني السوريني عىل استخدام 

مرافق وزارة الصحة لتلبية احتياجاتهم الصحية، والالجئني السوريني 
غري املسجلني وغري السوريني للوصول إىل املستشفيات املنتسبة، 

ألسباب تتعلق بالتكاليف، وألنها ال مييزون بني األفراد عىل أساس 
جنسيتهم أو وضع تسجيلهم. هذا النشاط، عىل الرغم من الرشاء 

املبارش وليس التحويل النقدي، هو تكملة هامة ألجزاء املساعدات 
النقدية والقسائم من املرشوع.

آليات التسليم:  .4
ويجري اختيار األرس التي تستويف املعايري املذكورة أعاله لتلقي 

املساعدة. وتستخدم منظمة ميدير آليتي تسليم مختلفتني لتقديم 
املساعدات النقدية والقسائم، حسب احتياجات وظروف األفراد 

املختارين هام: بطاقات الرصاف اآليل واملال النقدي.

•  الرصاف اآليل: تستخدم منظمة ميدير التسهيالت النقدية 
املشرتكة، والتي يجري توفريها من خالل بنك القاهرة عاّمن 

يف األردن57. ومرفق النقد املشرتك هو نظام لتقديم املساعدة 
النقدية يعتمد عىل قاعدة بيانات التسجيل الخاصة باملفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. وباإلضافة إىل انخفاض 

رسوم مقدمي الخدمات املالية58، نظرًا لوفورات الحجم التي 
يوفرها منوذج التعاون هذا، فقد جرى كذلك تيسري التعاقد مع 

آلية التسليم هذه، إذ تشارك منظمة ميدير حاليًا يف املرفق 
النقدي املشرتك مبوجب العقد الشامل الذي أبرمته املفوضية 

56  يف وقت كتابة هذا التقرير، مل يستمر سوى منظمة ميدير واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تقديم املساعدات النقدية والقسائم لتلبية االحتياجات الصحية. ومع ذلك، طبقت ذلك 

العديد من الوكاالت مبا فيها كاريتاس، واإلغاثة اإلسالمية، وجمعية العون الصحي االردنية الدولية ومنظمة الصحة العاملية حالة الطوارئ.

57  مراجعة نهج التسهيالت النقدية املشرتكة يف األردن

58  الرسم املرصيف الحايل عىل بطاقات الرصاف اآليل هو 1% من إجاميل املبلغ النقدي الذي سيتم توزيعه، وهو مخفض عن األسعار السابقة. ويرجع ذلك إىل أن التسهيالت النقدية املشرتكة توفر وفورات 

الحجم – كلام كانت املساعدة الصافية املقدمة أكرب، انخفضت الرسوم املرصفية لجميع أعضاء التسهيالت النقدية املشرتكة.
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السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويف حني أن غالبية 
املستفيدين من املساعدات النقدية والقسائم يتلقون النقد 

من خالل أجهزة الرصاف اآليل التي تعتمد بصمة العني، تقدم 
منظمة ميدير مساعدتها يف النقد مقابل الصحة بشكل رئيس 

من خالل بطاقات الرصاف اآليل59. ويُدعى األفراد الذين يجري 
اختيارهم لتلقي املساعدات النقدية والقسائم من خالل بطاقات 
الرصاف اآليل إىل فرع بنك القاهرة عاّمن يف املناطق التي تعمل 
فيها منظمة ميدير. ويوفر البنك مساحة يف مقره ملنظمة ميدير 
لتوزيع بطاقات الرصاف اآليل التي تكون قد شحنت سلًفا مببالغ 
محددة. ويُدعى ما يصل إىل 50 شخًصا إىل كل توزيع ويُسلمون 

بطاقات الرصاف اآليل املناسبة ورقم رّسي خاّص. ويتواجد 

 توزيع بطاقة الرصاف اآليل يف أحد مصارف عاّمن. 
الحقوق محفوظة ملنظمة ميدير/متارا الكوز

موظفو منظمة ميدير لإلرشاف عىل التوزيع ومساعدة أولئك 
الذين ال خربة لهم باستخدام الرصاف اآليل. إن اإلرشادات حول 
كيفية استخدام أجهزة الرصاف اآليل مهمة ألن بعض األفراد قد 
يحتاجون إىل شحن مبلغ إضايف يف حال كانت املبالغ املشحونة 

سلًفا غري كافية لتغطية تكاليف العالج.

•  املال نقًدا: يف حني تفضل منظمة ميدير تجنب تقديم املال 
نقًدا باليد، وذلك بسبب زيادة مخاطر الرسقة أو االحتيال، 

مثّة مناسبات استثنائية يكون فيها تقديم النقد مبارشة ألفراد 
مختارين آمًنا.

59  تشكل بطاقات الرصاف اآليل حوايل %10-7 من حاالت التسهيالت النقدية املشرتكة الحالية. ويف عام 2016، سجلت منظمة ميدير مجموعة من املستفيدين لتلقي النقد من خالل مسح بصمة العني 

املشرتك للمرفق النقدي، إال أن العديد من املستفيدين عاىن من التأخري يف تلقي مساعداتهم النقدية، إذ مل تكن طريقة بصمة العني يف ذلك الوقت األمثل لتقديم املساعدة النقدية للتحويالت النقدية 
الطارئة ملرة واحدة. وتعتزم منظمة ميدير إجراء تجربة أخرى الستخدام مسح بصمة العني لتقديم مساعداتها النقدية مقابل الصحة. وعادة ما تُعطى املدفوعات النقدية املادية إىل املرفق الصحي 

عند تقديم الفواتري واالستالم، وتعتمد طريقة مامثلة إلعادة املبالغ املدفوعة.
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60  ميكن معاملة األردنيني إما عىل أنهم أردنيون ال ميلكون تأميًنا صحيًا، فيدفعون الرسوم عند ذهابهم إىل العيادة أو ميكنهم رشاء نظام تأمني يتيح للنساء الحوامل مثاًل الوصول إىل مرافق وزارة الصحة 

للرعاية قبل الوالدة وخاللها وبعدها.

التوصيفآلية التسليمطريقة التحويلطبيعة االحتياج الصحي

والدة مهنية محرتفة، 

سواء غري معقدة 

)الوالدة الطبيعية( 

ومعقدة )جراحة 

قيرصية(

التحويالت النقدية غري 

املرشوطة

 تسمى نقدية لتشجيع 

استخدامها يف الصحة

•   بطاقات الرصاف اآليل 

)أو املال نقًدا يف 

حاالت استثنائية(

•  املال نقًدا

•   املال نقًدا ألجل الوالدة هو جوهر تدخل منظمة ميدير، إذ ميكن 

خفض وفيات األمهات بشكل كبري من خالل الرعاية املهنية املحرتفة 

قبل الوالدة وأثناءها وبعدها. وستتلقى نساء حوامل مختارات 

املساعدة النقدية والقسائم للحصول عىل خدمات الوالدة املهنية 

املحرتفة، التي ميكن أن تكون باهظة التكلفة، وبالتايل تسبب 

مامرسات غري آمنة، مثل الوالدة يف املنزل.

الرعاية السابقة للوالدة 

والرعاية الالحقة للوالدة

التحويالت النقدية 

املرشوطة/إعادة املبالغ 

املدفوعة )تحويل ملرة 

واحدة(

•   املبالغ النقدية املقدمة متثل التكاليف املتعلقة بالحصول عىل •  املال نقًدا

الرعاية الوقائية )الرعاية السابقة للوالدة والرعاية الالحقة للوالدة( 

فضاًل عن رسوم النقل.

•  يستند إىل عرض اإليصاالت.

املال نقًدا إلعادة املبالغ احتياجات صحية ملحة

املدفوعة )تحويل ملرة 

واحدة(

•   كام يستطيع الالجئون الذين يعانون من احتياجات صحية ملحة •  املال نقًدا

أخرى الحصول عىل املساعدات النقدية والقسائم من منظمة 

ميدير. وتشمل الحاالت املؤهلة للعالج يف حاالت الطوارئ )دخول 

وحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة، احتشاء عضلة القلب الحاد( 

والعمليات الجراحية )استئصال الزائدة الدودية، إزالة املرارة(.

•   ونظرًا )غالبًا( لطبيعة للظروف التي ال ميكن التنبؤ بها، تعيد  

منظمة ميدير للمستفيد املبالغ التي يكون قد دفعها إىل مستشفى 

غري منتسب )املساعدات النقدية والقسائم(.

التحويالت النقدية األمراض غري املعدية

املرشوطة 

)التحويالت املتكررة 

املقدمة عىل أساس 

فصيل(

•   وميكن أن يحصل الالجئون الذين يعانون من أمراض غري معدية •  بطاقات الرصاف اآليل

عىل املساعدات النقدية والقسائم املتكررة لعالج أوضاعهم الصحية. 

وتقدم التحويالت النقدية عىل أساس فصيل، وتتوقف عىل إثبات 

االمتثال للعالج املوىص به من األمراض غري املعدية، مثل سجالت 

االستشارات يف مرافق وزارة الصحة، وإيصاالت رشاء األدوية 

املوصوفة.

املساعدات النقدية 

الطارئة - تنطبق عىل 

األرس األردنية فقط

التحويالت النقدية 

املرشوطة )تحويل ملرة 

واحدة(

•   ووفقاً ملتطلبات الحكومة األردنية، تقدم منظمة ميدير أيًضا بطاقات الرصاف اآليل

املساعدات النقدية والقسائم لألرس األردنية التي جرى تقييمها عىل 

أنها ضعيفة. 

•   املساعدات النقدية والقسائم هي تحويل غري مرشوط وغري مقيد 

ملرة واحدة. وتقر الطريقة واملبلغ )183 دوالر أمرييك( باختالف 

االحتياجات بني األرس األردنية الضعيفة مقارنة بالالجئني من حيث 

الحصول عىل الرعاية الصحية.

•   يجري تشجيع األردنيات الحوامل املختارات عىل رشاء التأمني 

الصحي الوطني لرعاية الحمل لتغطية حزمة خدمات الوالدة، والتي 

تشمل الرعاية قبل الوالدة وبعدها60.

الجدول 1: ملّخص املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة
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قيمة املساعدة:  .5
من أجل تحديد مقدار املساعدة التي ستقّدم عند انطباق الرشوط، 

يجري موظفو منظمة ميدير ومتطوعو املجتمع املحيل العاملون 
يف مجال الصحة مكاملات هاتفية وزيارات إىل املرافق الصحية، 
العامة والخاصة عىل حد سواء، لالستفسار عن تكلفة الخدمة 

لالجئني السوريني املسجلني وغري املسجلني. وحيثام أمكن، تحاول 
منظمة ميدير الحصول عىل قامئة أسعار رسمية للخدمات الصحية. 

ثم يُحستب متوسط كلفة الوالدات الطبيعية والوالدات بالجراحة 
القيرصية لتحديد القيمة التي يجب إيداعها سلًفا يف بطاقات 

الرصاف اآليل. وتراقب منظمة ميدير بانتظام هذه األسعار من خالل 
مراجعة اإليصاالت وتواتر تغذية بطاقة الرصاف اآليل التي يجب 

أن تقوم بها. كام يجري فحص أسعار الخدمات والتحقق منها مع 
وكاالت أخرى، مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

وال تقدم منظمة ميدير بطاقات الرصاف اآليل املحملة سلًفا لألفراد 
الالجئني ذوي االحتياجات الصحية امللحة، نظراً التساع الظروف 

وخيارات العالج املتاحة. ولكن ألغراض امليزانية ، تستخدم منظمة 

ميدير كلفة »الجراحة الطارئة إلزالة املرارة« كواسطة لحالة عاجلة 
مؤهلة للحصول عىل املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة.

وبالنسبة لألفراد الذين يتلقون مبالغ نقدية مرشوطة إلدارة 
أمراضهم غري املعدية، يُستخدم مبلغ متكرر قيايس بغض النظر عن 

شدة حالتهم واألمراض املرافقة. وتستند هذه املبالغ إىل مراجعة 
اإليصاالت والتغذية الراجعة الواردة خالل جلسات التثقيف الصحي 
الفصلية، وألن منظمة ميدير تغطي عدًدا محدوًدا من األمراض غري 

املعدية، فإن تكاليف الدواء متشابهة، ما يسمح لها بتقديم مبلغ 
مساو لجميع املستفيدين. وعىل عكس أشكال الخدمات األخرى 

التي تقدم لها منظمة ميدير املساعدات النقدية والقسائم، ال 
تقدم املنظمة مبالغ مختلفة بناًء عىل جنسية الالجئ و/أو حالته 

التسجيلية، بسبب مجموعة األمراض غري املعدية واالحتياجات 
املقابلة لها )عىل سبيل املثال، ال يتطلب سوى إعادة التعبئة املنتظمة 

للوصفات الطبية(. ويورد الجدول 2 أدناه األسعار املعبأة سلًفا، 
وتشمل األسعار املدفوعة كلفة النقل من وإىل املرفق الصحي.

الجدول 2: مبلغ املساعدات النقدية والقسائم يف بطاقات الرصاف اآليل املعبأة سلًفا، حسب نوع الخدمة والجنسية

الجئون سوريون غري مسجلون أو غري سوريني الجئون سوريون مسجلون )دوالر أمرييك(طبيعة االحتياج الصحي

)دوالر أمرييك(

84353 والدة طبيعية من دون تعقيدات

353775والدة معقدة )جراحة قصريية(

141141أمراض غري معدية
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توقيت املساعدة:  .6
بالنسبة للوالدات، توفر منظمة ميدير التحويالت النقدية غري 

املرشوطة من خالل بطاقات الرصاف اآليل يف الشهر الثامن أو التاسع 
من الحمل، من أجل زيادة احتامل استخدام املال النقدي للغرض 

املقصود منه. ويف حالة عدم كفاية املبالغ األولية، مثل الوالدة 
الطبيعية املخطط لها التي تحتاج يف مرحلة الحقة إىل عملية جراحة 

قيرصية طارئة، سوف تقوم منظمة ميدير بزيادة املدفوعات إىل 
األفراد املعنيني بعد التحقق من التقرير الطبي واإليصاالت. وتحول 

هذه املبالغ التي يتم الحصول عليها مبارشة إىل بطاقات الرصاف اآليل 
الخاصة باألفراد. وميكن تسديد التكاليف للنساء الاليئ سبق أن ولدن.

وتطلب منظمة ميدير تقارير طبية ويف بعض الحاالت، تربير 
إجراءات معينة تتخذ )عىل سبيل املثال، الوالدة بالجراحة القيرصية 

بداًل من الوالدة الطبيعية(، قبل الدفع وهو رشط تشمله اتفاقات 
الرشاكة. ويف الحاالت التي يتلقى فيها الفرد الرعاية من مرافق أخرى 

غري منتسبة، ميكن ملنظمة ميدير تغطية أو تعويض التكلفة بعد 
مراجعة الوثائق املناسبة.

ويتلقى األفراد الذين يعانون من أمراض غري معدية مساعدة نقدية 
مرشوطة عىل أساس فصيل من خالل إعادة شحن بطاقات الرصاف 
اآليل، وذلك رهناً مبدى امتثالهم للعالج. ويرد رشح إضايف لذلك يف 

القسم املتعلق بأنشطة املتابعة أدناه.

متطوع يف مجال الصحة املجتمعية يف منظمة ميدير  يجري دورة 
تثقيف صحي حول األمراض غري املعدية. الحقوق محفوظة منظمة 

ميدير/متارا الكوز

متابعة املستفيدين من املساعدة:  .7
كام يُجري متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال الصحة زيارات 

متابعة )تسمى أيًضا »زيارات املواليد الجدد«( إىل األرس التي تكون 
إحدى النساء فيها قد ولدت حديثًا بعد أن اختريت لتلقي املساعدات 

النقدية والقسائم، بغض النظر عام إذا كانت قد استخدمت 
املساعدة النقدية والقسائم للوالدة أم ال.

وتشجع منظمة ميدير متلقيات املساعدات النقدية والقسائم 
الخاصة من أجل الوالدة عىل إبالغها عند والدتهن. ثم تنظم فرق 
متطوعي املجتمع املحيل يف مجال الصحة زيارة لتقييم صحة األم 

واملولود الجديد، فضاًل عن تعزيز مامرسات الرضاعة الطبيعية 
الجيدة وأهمية الرعاية بعد الوالدة. وتهدف منظمة ميدير إىل إجراء 

هذه الزيارات »الجديدة« يف غضون أسبوعني من تاريخ الوالدة.

ويجب عىل األفراد الذين يقع عليهم االختيار لتلقي املساعدات 
النقدية وقسائم املساعدة عىل األمراض غري املعدية حضور دورات 
املتابعة عىل أساس فصيل. وتعقد هذه الدورات يف إطار جامعي يف 
إحدى منظامت املجتمع املدين، حيث يراقب موظفو منظمة ميدير 
ومتطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال الصحة االمتثال لعالج 

األمراض غري املعدية )من خالل مراجعة الوثائق مثل الوصفات 
الطبية واإليصاالت( وتوفري التثقيف بشأن تعديل منط الحياة 

للسيطرة عىل أمراضهم غري املعدية. ويف حالة استيفاء هذه الرشوط، 
يصدر موظفو منظمة ميدير موافقتهم عىل تحويالت املساعدات 

النقدية والقسائم للفصل القادم.

متطوع يف مجال الصحة املجتمعية يف منظمة 
ميدير  يجري دورة تثقيف صحي حول األمراض غري 
املعدية. الحقوق محفوظة منظمة ميدير/متارا الكوز
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ثالثًا- تدابري املساءلة: املراقبة والتقييم
وتنفذ منظمة ميدير  مجموعة من النشاطات كجزء من ضامن املساءلة لجميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األفراد ومتطوعو املجتمع املحيل 

العاملون يف مجال الصحة والجهات املانحة، وزارة الصحة، وحكومة األردن. وتساعد هذه التدابري منظمة ميدير عىل تقييم برامجها تقيياًم نقديًا 
واستخدام الدروس املستفادة يف تحسني برامجها الخاصة بتقديم املساعدات النقدية والقسائم.

•  مراقبة ما بعد التوزيع:
 يقوم موظفو املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم يف منظمة ميدير بعمليات مراقبة فصلية بعد التوزيع، يجريها أشخاص مدّربون عىل 

التعداد. وتشمل العملية مقابالت هاتفية منظمة مع عينة عشوائية من األفراد الذين تلقوا مساعدات نقدية وقسائم من أجل الصحة خالل 
األشهر الثالثة السابقة. وتتمثل األهداف الرئيسة ملراقبة ما بعد التوزيع يف ما ييل:

1. ضامن استالم املبلغ املناسب من املساعدات النقدية والقسائم؛

2. تحديد كيفية استخدام املساعدات النقدية والقسائم؛

3. مدى الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية املطلوبة؛ 

4. تقييم الحالة الصحية العامة لألرس و/أو الفرد الذي تلقى املساعدة؛

5. تقييم فاعلية عملية تحويل املساعدات النقدية والقسائم من منظمة ميدير.

•  مناقشات مجموعات الرتكيز:
 ينظم موظفو املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم أيًضا تيسري مناقشات مجموعات الرتكيز مرتني إىل ثالث مرات يف السنة، تُدعى إليها 

مجموعة من 8 إىل 12 فرًدا للمشاركة. ويهدف هذا النشاط إىل جمع مزيد من التغذية الراجعة النوعية لتكملة نتائج مراقبة ما بعد التوزيع 
والتدقيق فيها.

•  آلية التغذية الراجعة والشكاوى:
 يجري تشغيل آلية التعليقات والشكاوى يف منظمة ميدير عرب الهاتف وتديرها فرق املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم. وتُستقبل املكاملات 
الواردة عىل الخط الساخن آللية التغذية الراجعة والشكاوى خالل ساعات العمل، ثم تسجل وتصنف حسب مستوى االستعجال وتُسند إىل 

املوظفني املعنيني. ويوزع رقم هاتف آلية التغذية الراجعة والشكاوى متطوعو املجتمع املحيل العاملون يف مجال الصحة خالل الزيارات التي 
يجرونها لألرس وعىل األفراد الذين يحرضون توزيع بطاقات الرصاف اآليل.
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عضو من منظمة ميدير خالل زيارة 
منزلية. الحقوق محفوظة مليدير/

متارا الكوز
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رابًعا- االنجازات
بني يناير/كانون الثاين 2017 ويوليو/متوز 61،2019 دربت منظمة ميدير 98 متطوًعا من املجتمع املحيل يعملون يف مجال الصحة )منهم 91 

امرأة(، زاروا وقيّموا نحو 65 ألف أرسة من الالجئني واألرس األردنية املضيفة. ويبنّي الرسم 5 توزيع هذه األرس حسب الجنسية واملحافظة. 
وتشكل األرس التي يُعيلها شخص سوري غالبية األرس التي جرت زيارتها )69,9 يف املئة(، يليها األردنيون )28,3 يف املئة(، ثم األرس التي يعيلها 

أشخاص من جنسيات أخرى )1,8 يف املئة(، وكان أكرثهم من العراقيني.

وتلقى ما مجموعه 8,848 فرًدا مساعدات نقدية وقسائم من أجل الصحة خالل هذه الفرتة، منهم 6,892 الجئًا. ويفّصل الرسم 6 توزيع نوع 
الالجئني الذين تلقوا املساعدات.

ومن املؤرشات الرئيسة التي تقيسها منظمة ميدير باستمرار نسبة املستفيدين الذين استخدموا املساعدات النقدية والقسائم )املخصصة للصحة( 
للحصول عىل الخدمات الصحية. واستناًدا إىل نتائج املراقبة بعد التوزيع، استخدم أكرث من 90 يف املئة املساعدات النقدية والقسائم للغرض الذي 

خصصت له. وكثريًا ما شملت النفقات غري املتصلة بالصحة تغطية االحتياجات األساسية )مبا يف ذلك الغذاء واإليجار( وسداد الديون.

كام تقيس منظمة ميدير باستمرار استخدام الخدمات الصحية يف عمليات املراقبة املنتظمة بعد التوزيع، مبا يف ذلك تفضيل املرافق الصحية 
واستيعاب الخدمات الوقائية، مثل الرعاية ما قبل وما بعد الوالدة. ويجري تتبع مؤرشات الوصول واالستخدام هذه يف الرسم 7.

61  بدأت منظمة ميدير يف كانون الثاين/يناير 2017 باستخدام نسخة ُمكيََّفة من إطار تقييم الضعف.
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الرسم 5: األرس التي جرى تقييمها، من كانون الثاين/يناير 2017 إىل متوز/يوليو 2019، حسب الجنسية واملحافظة

الرسم 6: املساعدات النقدية والقسائم املقدمة، من كانون الثاين/يناير 2017 إىل متوز/يوليو 2019، حسب نوع الخدمة والجنسية

الرسم 7: مؤرشات الوصول واالستخدام بقياس مراقبة ما بعد التوزيع
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خامًسا- التحديات والدروس املستفادة 
والتوصيات

إستناًدا إىل خربة منظمة ميدير يف األردن، فإّن املساعدات النقدية 
والقسائم هي طريقة مناسبة وممكنة لتقديم املساعدة الصحية. 

وعىل الرغم من أهميتها، تواصل منظمة ميدير مواجهة العديد 
من التحديات يف إطار املساعدات النقدية والقسائم التي تقدمها 
لألنشطة الصحية. وال تزال مراقبة جانب العرض صعبة، وتحاول 

منظمة ميدير معالجة هذا األمر بعدة طرق. فهي ترص - عىل سبيل 
املثال - عىل طلب تربير طبي لجميع عمليات الجراحة القيرصية 
التي يخطط لها جميع مقدمو الخدمات، من أجل السيطرة عىل 
معدل العمليات القيرصية املرتفع62، الذي يصل إىل %378 من 

عدد الالجئات البالغ 5,321 الجئة ممن تقدم لهن منظمة ميدير 
املساعدة من أجل الوالدة. ويف املستشفيات املنتسبة، حيث تتمتع 

منظمة ميدير مبزيد من السيطرة، تراقب األطباء ومدى ميلهم إلجراء 
عمليات الجراحة القيرصية، ومنذ ذلك الحني جرى منع أحد األطباء 
من توفري الرعاية للنساء الحوامل اللوايت تحيلهن منظمة ميدير. ويف 

حني ميكن أن تحول عمليات الجراحة القيرصية املربرة طبيًا دون 
الوفيات وأمراض النفاس والوالدة، ميكن أن تعرض اإلجراءات غري 

الرضورية النساء والرضع لخطر قصري وطويل األجل63.  

ويف حني أن التعاقد عىل الخدمات مع املستشفيات املنتسبة ملنظمة 
ميدير يوفر لها مزيًدا من الرقابة عىل الجودة، تواصل منظمة 

ميدير تشجيع غالبية األفراد املختارين عىل الوصول إىل مرافق وزارة 
الصحة، من أجل تعزيز نهج أكرث استدامة وتعزيز نظام الصحة العام 
األردين. ويجري أيًضا مراقبة نوعية الرعاية من خالل عمليات املراقبة 

بعد التوزيع، إذ يُسأل املجيبون عن االستطالعات عن تجربتهم يف 
املرافق الصحية التي يرتادونها، وتجمع التغذية الراجعة وتقديم إىل 

املرافق املعنية.

•  توصية إىل الوكاالت التي تطبق املساعدات النقدية والقسائم 
يف مجال الصحة )مبا يف ذلك منظمة ميدير( والقطاع الصحي: 

توحيد تعريفات »الرعاية النوعية« وتوفري أدوات املراقبة 
والجودة يف جانب العرض.

يرتبط أحد الجوانب املهمة عىل املدى الطويل يف نهج منظمة ميدير 
بتعزيز الصحة وتغيري السلوك. غري أن قاعدة األدلة املتعلقة بهذا 

التغيري السلويك محدودة، نظرًا لظهور املساعدات النقدية والقسائم 
يف اآلونة األخرية كوسيلة يف القطاع الصحي. ويلزم إجراء مزيد من 

البحوث يف هذا املجال من أجل فهم أفضل الستدامة تغيري السلوك 
املنشود، وما إذا كانت هذه السلوكيات مرهونة بالحافز املايل. 
وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد دليل يذكر عىل فاعلية املساعدات 

النقدية والقسائم يف مجال الصحة عىل النتائج الصحية، ومثة حاجة 
إىل »فهم أفضل لكيفية مقارنة برامج التحويالت النقدية، و/أو إضافة 

قيمة لتكملة الدعم املبارش لتقديم الخدمات أو نهج التمويل عىل 
جانب العرض«64.  

•  توصية إىل مجموعة الصحة العاملية ومؤسسات البحوث: تصميم 
البحوث وإجراؤها لفهم أثر املساعدات النقدية والقسائم لربامج 

الصحة يف النتائج الصحية والسلوكيات وآليات التكيف وفاعلية 
الكلفة والنتائج املالية السلبية )عىل سبيل املثال، لتعقب نسبة 
السكان الذين دفعوا إىل براثن الفقر، و/أو ازدادوا فقرًا بسبب 

املدفوعات من األموال الخاصة عىل الرعاية الصحية(65.

62  بلغ معدل الوالدات بالجراحة القيرصية %21,7 بني السوريات، وفًقا ملسح صحة األرسة والسكان يف األردن )2018( و%322 وفًقا لتابيس، وآخرون، )إستفادة الالجئات السوريات يف لبنان واألردن من 

الرعاية الصحية لألمهات، 2017(. وقد خلص مسح صحة السكان واألرسة يف األردن إىل أّن قرار الوالدة بالجراحة القيرصية يتخذ قبل بداية املخاض يف %15 من الوالدات )جراحة قيرصية مخطط لها(، 
مقارنة بنسبة %6,7 بعد بداية املخاض )غري مخطط لها(، وهي نسبة عالية وقد تشري إىل أن نسبة كبرية من عمليات الوالدة بالجراحة القيرصية مل تكن رضورية.

63  وفًقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن املعدل املثايل للوالدة بالجراحة القيرصية يرتاوح بني 10 و 15 يف املئة. وفوق هذه الحد، ال تعود الجراحة القيرصية مرتبطة بانخفاض معدالت وفيات األمهات 

واملواليد الجدد. )منظمة الصحة العاملية، 2015(.

64  وضع جدول أعامل البحوث بشأن الربمجة النقدية للصحة والتغذية يف الحاالت اإلنسانية. )وودوارد، وغريكسبور، ودويس، وشبيغل، وسافاج، 2018(

65  تعقب التغطية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العاملي األول )منظمة الصحة العاملية، 2015(.
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وأخرياً، مثة تحدٍّ رئيس يتعلق باستدامة التدّخل. فعىل الرغم من 
وجود برنامج قائم، إال أن منظمة ميدير تواجه مسألة املدة التي 

ميكن وينبغي لها أن تستمر يف تقديم املساعدات النقدية والقسائم 
لألنشطة الصحية، ال سيام بالنظر إىل الطبيعة املمتدة لألزمة والوضع 

السيايس املتغري يف سوريا، فضاًل عن عدم اليقني حول ما إذا كانت 
مساعدات الرعاية الصحية ستستمر، ال سيام مع انخفاض التمويل. 

ويف حني ميكن أن تحّسن املساعدات النقدية والقسائم من فرص 
الحصول عىل الخدمات الصحية واستخدامها، فإنها ينبغي أن تكون 
مكملة آلليات الدفع التي تقدمها الجهات التي تهدف إىل الحد من 

االعتامد عىل رسوم االستخدام و«ينبغي أال تسهم عن غري قصد يف 
ثقافة فرض الرسوم عىل الخدمات ذات األولوية، األمر الذي ميكن 
أن يشكل تحدياً للتغطية الصحية الشاملة يف املدى البعيد«66. وما 

يزيد الوضع تعقيًدا هو عدم وجود خطط تأمني صحي رسمية متاحة 
للفئات الضعيفة من األردنيني والالجئني67. ويف حني تبقى منظمة 
ميدير منفتحة عىل استكشاف سبل االنتقال إىل نهج أكرث تكاماًل 

واستدامة، مثل خطط التأمني الصحي، فإنها تحتاج إىل الحكمة يف 
تحقيق ذلك لتجنب تجزئة الربامج الصحية لالجئني68. 

•  توصية إىل حكومة األردن ومجتمع املانحني: مراجعة أداء 
حساب املانحني املتعددين ودعمه يف إدماج الالجئني )و/أو 

غريهم من األفراد الضعفاء( يف نظام التأمني الصحي الوطني، مع 
تطبيق نفس املعدالت املطبقة عىل األردنيني، لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.  

66  سياسة التمويل الصحي والتنفيذ يف البيئات الضعيفة واملتأثرة بالنزاع: توليفة من األدلة والتوصيات املتعلقة بالسياسات )جوويت، وآخرون، 2019(.

67  خلص شيبارد وآخرون )دراسة تكاليف الرعاية الصحية يف وزارة الصحة والتكلفة واألثر املايل لتوسيع برنامج التأمني املدين ليشمل األردنيني والالجئني السوريني الضعفاء، 2017( إىل أّن توسيع برنامج 

العمل الدويل لالجئني السوريني املسجلني الذين يعيشون بني املجتمعات املضيفة سيكلف 268,9 دينار أردين للشخص الواحد )بتكلفة إجاملية قدرها 139 مليون دينار أردين(، و158,4 دينار أردين 
لكل أردين ضعيف )أي ما يعادل 52 مليون دينار أردين(.

68  تحليل اإلنصاف يف االنتفاع واإلنفاق الصحيني يف األردن مع الرتكيز عىل خدمات صحة األم والطفل )رافيشانكار وغوسامن، 2016(.
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