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الشكر والتقدير
مل تكن هذه الدراسة الرسيعة ممكنة بدون وقت ودعم عدد كبري من األشخاص عرب العديد من الوكاالت 
 Action :واملنظامت والبلدان؛ حيث نود أن نشكر بشكل خاص األشخاص من الوكاالت والشبكات التالية

 Against Hunger Spain, CARE, CARITAS Switzerland, 1CAMEALEON,  Danish Refugee

 Council, Humanity & Inclusion, International Rescue Committee, International

 Committee of the Red Cross, MEDAIR, Médecins du Monde, Mercy Corps, Premiere

 Urgence Internationale, Relief International, OCHA, UNFPA; UNHCR, UNICEF; WHO

واملستشارون التقنيون من برنامج CashCap / NORCAP التابع ملجلس الالجئني الرنويجي. كام قدم 
عدد من املستشارين املستقلني دعاًم كبريًا للبحث وتم تضمني قامئة كاملة باملبلغني الرئيسيني يف امللحق 

2. بينام مل يكن الجميع متاًحا إلجراء مقابلة؛ فقد أرسل العديد منهم املستندات للمراجعة وكان هذا 
أيًضا موضع تقدير كبري.

نود أيًضا أن نشكر املجموعة املرجعية عىل توفري اإلرشاد لهذا العمل، مبن فيهم أندريه جريكسبور 
وياسمني مور من مجموعة الصحة العاملية يف منظمة الصحة العاملية، وجوزيبي سيميون من املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وتومومي كيتامورا، وفاطمة زهرة ريزيف من اليونيسف، وآنسا 
مسعود بالوش يورغنسن من الصليب األحمر الرنويجي، باإلضافة إىل جوانا فريدمان من صندوق األمم 

املتحدة للسكان التي راجعت املسودة.

وأخريًا، نود أن نشكر جويل لوسون مكدوال وجورجيوس فرانتزيس ومعاذ جعفر والفريق األوسع لدى 
رشاكة التعلم النقدي عىل تنظيم وإدارة هذا العمل املثري لالهتامم.

1 شبكة البحث والتعلم النقدي يف لبنان

CVA for Health Outcomes in the MENA Region

صورة الغالف: أم يف اليمن شاركت 
يف برنامج قسيمة األمومة اآلمنة 
يف اليمن الذي نفذته مؤسسة ميان 
يف محافظة لحج يف اليمن. بعدسة 
محمد الحامد 2018.
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امللخص التنفيذي

2 األمثلة مأخوذة من مرص والعراق واألردن ولبنان وسوريا واليمن

3 هذه األمثلة مأخوذة من أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وإيران والصومال وأوكرانيا

إن الصحة معقدة بطبيعتها واالحتياجات الصحية ال ميكن التنبؤ بها 
وميكن أن تؤدي إىل مستويات عالية من اإلنفاق. بدون الدعم، فإن 
عدم تناسق املعلومات يجعل من الصعب عىل األشخاص املهمشني 

يف السياقات اإلنسانية الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة التي 
يحتاجون إليها. يتضح بشكل متزايد من نتائج مراقبة ما بعد التوزيع 

واملسوحات األخرى أن األشخاص الذين يتلقون نقوًدا متعددة 
األغراض ينفقون بشكل متكرر نسبة من النقود عىل الحصول عىل 

الرعاية الصحية بنسب تختلف اختالفًا كبريًا بني السياقات ولكنها قد 
تصل إىل %60 من الحواالت.

ميكن للمساعدات النقدية والقسائم للتدخالت الصحية من خالل 
االستهداف الفعال أن تصل إىل األشخاص املعنيني يف السياقات 

اإلنسانية وتحميهم من تكاليف الرعاية الصحية الباهظة وأن تعمل 
عىل تقليل املعيقات املالية ومتكني الحصول عىل الرعاية الصحية ذات 

الجودة الكافية.

من الواضح أن االهتامم باملساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة آخذ يف االزدياد سواء يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا وخارجها. يحدد هذا التقرير الصادر بتكليف من رشاكة 
التعلم النقدي بتمويل من وزارة الخارجية الفيدرالية األملانية، النتائج 

املستخلصة من جرد نتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة )دراسة بحثية تشغيلية رسيعة( يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا2 وهي جزء من عملية أوسع لتوثيق ونرش التعلم حول إعداد 
برامج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة.

ما هي املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة؟ لقد حددت 
الدراسة 20 من حاالت تدخل املساعدات النقدية والقسائم من أجل 

الصحة، مبا يف ذلك 13 من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا و 
7 يف البيئات الهشة واملتأثرة بالرصاع يف بلدان خارج منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا والتي يُعتقد بأنها وثيقة الصلة بالتحليل.3 
كام تم تضمني ستة مشاريع ال تزال يف مرحلة التصميم أو املرحلة 

املفاهيمية، مام يعطي حجم عينة إجاميل يبلغ 26 تدخالً.

لقد تم استخدام ثالثة أسئلة لتحديد أساليب املساعدات النقدية 
والقسائم التي ميكن اعتبارها مبثابة املساعدات النقدية والقسائم من 

أجل الصحة وهي:

هل يعالج نهج املساعدات النقدية والقسائم الحواجز التي تعيق 
استخدام الخدمات الصحية ملجموعات محددة من األشخاص الذين 

تعنى بهم؟ 

•  هل الفوائد »مرتبطة« باملستفيد ويتم تقدميها عىل أساس »كل 
مستفيد«، أي هل ميكن رؤيتها عىل أنها تعمل يف الغالب عىل 

جانب الطلب )ال يوجد مستفيدون = ال توجد أموال(؟ 

•  هل تحديد املستفيد أو املجموعة املستهدفة مرتبط باحتياجاتهم 
الصحية الفعلية؟ 

•  يكون التعريف املحتمل للمساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة للمناقشة من قبل أصحاب املصلحة يف قطاع املساعدات 
النقدية والقسائم هو » املساعدات النقدية والقسائم املرتبطة 
مبستفيد أو مستفيدين معينني بحاجة إىل رعاية صحية محددة 

والتي تتناول املعيقات التي يواجهها / تواجهها عند الحصول عىل 
تلك الرعاية«.

جدول االختصارات
ANCرعاية ما قبل الوالدة
CaLPرشاكة التعلم النقدي
CCTالتحويل النقدي املرشوط

CEmONCالرعاية الصحية الطارئة األساسية والشاملة التوليدية وللمواليد 
CHWعامل الصحة املجتمعي
CWGمجموعة العمل النقدي
CVAاملساعدات النقدية والقسائم
FPتنظيم األرسة

GBVالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
GHCاملجموعة الصحية العاملية
HEFصندوق األسهم الصحية
HI منظمة اإلنسانية والدمج

ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر
IECاملعلومات والتثقيف والتواصل
KIIمقابالت املبلغني الرئيسيني

MCHصحة األم والطفل
MENAالرشق األوسط وشامل أفريقيا
MHPSSالصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي

MPCالنقد متعدد األغراض
NCDاألمراض غري املعدية
OPTاألرايض الفلسطينية املحتلة
PNCرعاية ما بعد الوالدة
POCاألشخاص املعنيني
RHالصحة اإلنجابية

SGBVالناجني والناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي
SOPإجراءات التشغيل القياسية
SRHالصحة اإلنجابية والجنسية

SRHiEالصحة اإلنجابية والجنسية يف حاالت الطوارئ
TA)املساعدة الفنية )التقنية

UCTالتحويالت النقدية غري املرشوط
UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان
UNHCRاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
UNICEFصندوق األمم املتحدة للطفولة

WHOمنظمة الصحة العاملية

الشكل 1: سلسلة مخرجات املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة

النقد متعدد االستخدام 

املقدم ضمن إطار 

عمل إدارة الحالة )مثل 

املستهدفني من األشخاص 

املعنيني ذوي االحتياجات 

الصحية الخاصة(

الحواالت النقدية املزودة 

مقدماً لالحتياجات 

الصحية الخاصة

الحواالت النقدية 

املرشوطة )مثل النقد 

املزود التخاذ إجراء(

القسائم للرعاية الصحية 

الخاصة )مثل رعاية 

التوليد(

قسائم القيمة )مثل 

القسائم ذات السقف 

املايل(

تعويض تكاليف الرعاية 

الصحية املحددة 

للمستفيدين املستهدفني
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الخدمات الصحية الفعالة، مع تسليط الضوء عىل نقاط القوة والتحديات يف كل طريقة )القسم 
4(. من املهم مالحظة أنه ال توجد طريقة واحدة »افرتاضية« املساعدات النقدية والقسائم لتلبية 

االحتياجات الصحية والتعامل مع الحواجز املالية يف نوع معني من الحاالت اإلنسانية؛ بل يعتمد 
اختيار الطريقة عىل خصائص النظام الصحي والعوائق املوجودة يف ذلك السياق.

يستعرض التقرير مدى التنسيق بني مجموعات الصحة والنقد عىل املستوى القطري )القسم 5( 
والذي يتم التوسط فيه من خالل وجهات نظر كل مجموعة ويشري إىل الرغبة املتزايدة للتنسيق 

عرب القطاعات، فضالً عن الحاجة الواضحة للمساعدة الفنية عىل حد سواء. لتعزيز التعاون 
ومساعدة تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة عىل االنطالق.

تتعلق إحدى النتائج املهمة بـ »القيمة املضافة« من املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة بالتدخالت الصحية يف جانب العرض، حيث يُظهر التحليل بوضوح أن املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة ميكن أن تساعد يف التغلب عىل إخفاقات السوق التي متنع األشخاص 

املهمشني من الحصول عىل الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها ومتكينهم من الحصول عىل 
خدمات ذات جودة كافية. يف جميع األمثلة تقريبًا، ُوجد أن خطر عدم استخدام األموال النقدية 
لألهداف املقصودة املتعلقة بالصحة ضئيل، كام أن أنظمة التحقق واملراقبة متنع املرافق الصحية 

من فرض »رسوم مستخدم« غري رسمية للخدمات التي ينبغي أن تكون مجانية عند نقطة التسليم.

تنقسم التوصيات إىل تلك التي تتعلق بالحاجة إىل مزيد من املساعدة التقنية والتدريب والتوجيه 
)أي الحاجة إىل تطوير مواد تدريبية وتحسني أدوات القرار القامئة الستخدامها يف تصميم تدخالت 
جديدة وتقديم املساعدة التقنية العملية عىل املستوى القطري( والحاجة إىل التمويل )أي توجيه 
املانحني بشأن املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة ودعم الفرق القطرية للحصول عىل 

التمويل( والحاجة إىل تعزيز آليات التنسيق عىل املستويني القطري واإلقليمي.

ميكن اعتبار طرق املساعدات النقدية والقسائم التي تم تحديدها 
عىل أنها متتد عىل طول »سلسلة متصلة« من تدخالت املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة )الشكل 1( مع املساعدة النقدية 
غري املرشوطة )متعددة االستخدامات( يف أحد طريف النطاق تستهدف 

أولئك الذين لديهم احتياجات صحية محددة، والتعويضات املبارشة 
إىل مرافق صحية محددة مسبًقا للخدمات الصحية تستخدمها 
مجموعة مستهدفة محددة يف الطرف اآلخر. يف منتصف هذه 

السلسلة املتصلة تكمن برامج املساعدات النقدية والقسائم 
املرشوطة التي تربط الخدمات التي يستخدمها املرىض بشكل مبارش 

باملدفوعات. مع االنتقال عرب السلسلة من الجانب األيرس تصبح 
املنهجيات بشكل عام أكرث كثافة من حيث املصادر وأكرث تعقيًدا من 

حيث تصميمها وتنفيذها. بالتوازن مع التعقيد التشغييل املتزايد 
واالحتياجات من املصادر، تعد األساليب املوجودة عىل الجانب األمين 

مناسبة بشكل خاص للوصول إىل مجموعات محددة من األشخاص 
املعنيني املهمشني ومتكينها من معالجة العوائق التي تحول دون 

الوحصول عىل الخدمات الصحية املطلوبة.

تجدر اإلشــارة إىل أن العديد من أشــكال تدخالت املساعدات النقدية 
والقســائم مــن أجل الصحة هي نُهــج هجينة )أي التحويالت النقدية 

مع القســائم( والعديــد منها ال يندرج ضمن »فئات طرق« واضحة 
ألن تصميمها مرن بشــكل هادف لتمكينها من االســتجابة للسياق 

غالبًا(. )املتغري 

إطار عمل التحليل: تم تحليل العينة باستخدام إطار عمل تاناهايش 
املعّدل )الشكل 2( والذي يستعرض بشكل خاص الطرق التي يتم 
بها التعامل مع املعيقات التي تحول دون الحصول عىل الخدمات 

الصحية. يتضمن الجدول 1 يف التقرير الرئييس ملخًصا لهذا التحليل، 
بينام يقدم الجدول 5 يف امللحق 1 تحلياًل أكرث تفصيالً.

النتائج والتوصيات: يصف التقرير كاًل من األساليب املختلفة 
للمساعدات النقدية والقسائم املرشوطة: التحويالت النقدية 

املرشوطة وغري املرشوطة وقسائم الخدمات الصحية وقسائم القيمة 
وصناديق األسهم الصحية )القسم 3(. باستخدام إطار العمل املعدل 

فإنه يقدم بعد ذلك تحليالً لكيفية تأثري املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة يف الدراسة عىل العوائق التي تحول دون تغطية 

الشكل 2: كيف تدعم منهجيات املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة تغطية الخدمة الصحية؟

• العوامل التي من املحتمل تغطيتها بأمناط املساعدات النقدية والقسائم املختلفة

هدف تقديم الخدمة )ضامن الحق بالصحة للجميع(

األشخاص املعنيني )السكان املستهدفني(
• االستهداف

التغطية الفعالة 
األشخاص الذين يتلقون الخدمات بجودة كافية

تغطية االتصال 
األشخاص الذين يستخدمون الخدمات الصحية فعلياً

تغطية املقبولية 
األشخاص الذين ينوون استخدام الخدمات الصحية

تغطية قابلية الوصول 
األشخاص القادرين عىل استخدام الخدمات الصحية

تغطية التوفر 
األشخاص الذين تتوفر لهم الخدمات الصحية

 • املرجعيات • ضامن الجودة • الحصول عىل األدوية 
• االلتزام بالعالجات

• االستخدام املتساوي • الحامية املالية

• املعيقات املالية أمام الرعاية

• دعم قدرة الخدمات الصحية العامة والخاصة
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تأخذ الدراسة كنقطة انطالق لها الحاجة إىل متكني الحصول 
عىل الخدمات الصحية ذات الجودة الكافية لألشخاص املهمشني 

املحارصين يف األوضاع اإلنسانية الصعبة وحاالت الطوارئ، وغالبًا ما 
يشار إليهم باسم األشخاص املعنيني. وبناًء عىل ذلك، فقد هدفت 

الدراسة إىل تحديد املناهج املختلفة التي يتم تنفيذها أو التخطيط 
لها حاليًا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتمكني الحصول 

عىل الخدمات الصحية لهذه املجموعة. لقد تم فحص األمثلة املتاحة 
من حيث قيمتها املضافة لتوفري الرعاية الصحية الشاملة ومساهمتها 

يف االستجابة اإلنسانية )انظر القسم 2(. ميكن العثور عىل أهداف 
الدراسة املحددة يف بروتوكول البحوث التشغيلية.8

املنهجية  1.3
تم جمع البيانات وتحليلها بني شباط ونيسان 2021، حيث تضمنت 

املنهجية مراجعة الوثائق ومجموعة واسعة من مقابالت املبلغني 
الرئيسيني باالعتامد يف الغالب عىل نهج »كرة الثلج« لتحديد 

املستندات الجديدة واملبلغني الجدد. تضمنت الوثائق أطر العمل 
املؤسسية وأوراق العمل الفنية ودراسات الحالة، واملعلومات الخاصة 

باملرشوع مثل إجراءات التشغيل القياسية والعروض التقدميية 
والبيانات من أنظمة املراقبة حيثام توفرت.

تم إجراء ما مجموعه 28 مقابلة مع املبلغني الرئيسيني مع أكرث من 
45 مستشاًرا تقنيًا يف الوكاالت اإلنسانية عىل املستويات العاملية 

واإلقليمية والقطرية يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا السبعة 
التي شملتها الدراسة، وتم إجراء مقابالت مع املبلغني الرئيسيني أيًضا 

لجمع املعلومات حول عدد صغري من حاالت املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة ذات الصلة بشكل كبري يف دول خارج 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والتي ميكن أن توفر املعرفة 
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

8 رشاكة التعلم النقدي 2020 بروتوكول البحوث التشغيلية: من الدليل إىل املامرسة، آذار 2021، تم تطويره كجزء من هذا التقييم

9  يرجى أيًضا االطالع عىل مناقشة موجزة حول تعريفات املساعدات النقدية والقسائم يف بروتوكول البحوث التشغيلية والتي أبلغت عن اختيار طراق املساعدات النقدية والقسائم لتضمينها يف هذه 

الدراسة

10  بينام يف منشورات رشاكة التعلم النقدي، يُشار عادًة إىل الشخص الذي يتلقى املزايا عىل أنه املتلقي، يُقرتح استخدام مصطلح »املستفيد« عند مناقشة املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 

للتأكيد عىل أن األشخاص الذين يستخدمون املزايا الصحية يعتربون أصحاب مصلحة فاعلني بدالً من كونهم متلقني سلبيني للرعاية الصحية

لقد كشفت عملية رسم الخرائط عن مجموعة واسعة من األساليب 
املختلفة املستخدمة واملصممة خصيًصا للسياقات اإلنسانية واملحلية 

املحددة. من أجل تحديد طرق املساعدات النقدية والقسائم التي 
تُستخدم يف الغالب لضامن أن األشخاص املعنيني ميكنهم الحصول عىل 

الرعاية الصحية واستخدامها بشكل فعال، قمنا بطرح األسئلة الثالثة 
التالية:9

•  هل يعالج نهج املساعدات النقدية والقسائم الحواجز التي تعيق 
استخدام الخدمات الصحية ملجموعات محددة من األشخاص 

الذين تعنى بهم؟ 

•  هل الفوائد »مرتبطة« باملستفيد10 ويتم تقدميها عىل أساس »كل 
مستفيد«، أي هل ميكن رؤيتها عىل أنها تعمل يف الغالب عىل 

جانب الطلب )ال يوجد مستفيدون = ال توجد أموال(؟ 

•  هل تحديد املستفيد أو املجموعة املستهدفة مرتبط باحتياجاتهم 
الصحية الفعلية؟

تم استخدام هذه األسئلة من أجل تعريف أمناط املساعدات النقدية 
والقسائم التي ميكن اعتبارها املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة. يكون التعريف املحتمل للمساعدات النقدية والقسائم من 

أجل الصحة للمناقشة من قبل أصحاب املصلحة يف قطاع املساعدات 
النقدية والقسائم هو » املساعدات النقدية والقسائم املرتبطة 

مبستفيد أو مستفيدين معينني بحاجة إىل رعاية صحية محددة والتي 
تتناول املعيقات التي يواجهها / تواجهها عند الحصول عىل تلك 

الرعاية«.

نقدم فيام ييل نبذة عامة عن تدخالت املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة والتي تم تحديدها من خالل مترين التخطيط 

)القسم 2( وإطار عمل التحليل املستخدم يف الدراسة ورشح موجز 
للمساعدات النقدية والقسائم املختلفة للطرق الصحية )القسم 3(، 

وقد تم عرض نتائج التحليل يف القسم 4 والتوصيات واالستنتاجات يف 
القسم 5.

املقدمة  1

4  متويل رشاكة التعلم النقدي من وزارة الخارجية الفيدرالية األملانية، كام هو مذكور يف مقرتح GFFO 2018–2020 ، يقسم البلدان إىل املستوى 1؛ وهي بلدان الرتكيز بسبب املستوى العايل من الربمجة 

النقدية الجارية، ودول املستوى 2 )مرص وليبيا وتونس وأوكرانيا واليونان( التي تم اختيارها بناًء عىل تنوع السياقات والفجوات الحالية يف التعلم من أنواع االستجابة

here 5 ميكن العثور عىل دراسات الحالة من هنا

6  يف املراجعة املنهجية؛ استعراض دابيس ودويس 108 دراسة بحثية ركزت واحدة منها فقط بشكل أسايس عىل الصحة، وأربع عىل التغذية واثنتان عىل املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية، مع 

تركيز الغالبية عىل سبل العيش واألمن الغذايئ

7  من املتوقع أن تغذي هذه الدراسة مرشوًعا طويل األجل حول نتائج النقد من أجل الصحة يجري تطويره بواسطة الصليب األحمر الرنويجي

يوضح هذا التقرير النتائج املستخلصة من جرد أو دراسة بحثية 
تشغيلية رسيعة لنتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث تم اختيار البلدان 
يف هذه الدراسة إىل حد كبري من مجموعة بلدان املستوى 1 )العراق 
واألردن ولبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة وسوريا وتركيا واليمن( 
جنبًا إىل جنب مع مرص نظرًا لدورها يف استضافة الالجئني يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا والتي تصنفها رشاكة التعلم النقدي 
كدولة من املستوى2 4. تعترب الدراسة مبثابة جزء من عملية أوسع 

لتوثيق ونرش التعلم حول إعداد برامج املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة وقد تم تكليفها من قبل رشاكة التعلم النقدي 

بتمويل من وزارة الخارجية األملانية االتحادية بالتعاون مع اليونيسف 
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية 

والصليب األحمر الرنويجي. سيتم استخدام النتائج املقدمة هنا كجزء 
من الجهود املبذولة لتعزيز االعتبار األكرث اتساقًا للمساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة يف خطط االستجابة اإلنسانية كوسيلة للحد 
من العوائق املالية وغريها من العوائق التي تحول دون الحصول عىل 

الخدمات الصحية األساسية.

الخلفية  1.1
تم عقد اجتامع خرباء إقليمي بشأن املساعدة النقدية والقسائم يف 
حاالت الطوارئ الصحية يف بريوت يف أيلول 2019 والذي نتج عنه 

تعاون رسمي بني رشاكة التعلم النقدي واملجموعة الصحية العاملية 
لرسم خريطة وتوثيق ونرش املامرسات القامئة الستخدام املساعدات 

النقدية والقسائم يف قطاع الصحة والعمل عىل تحديد ما يجب 
القيام به لدعم الجهات الفاعلة اإلنسانية بشكل أفضل يف استخدام 

املساعدات النقدية والقسائم ملعالجة العوائق التي تحول دون 
الحصول عىل الخدمات الصحية. يسرتشد هذا العمل بخطة عمل 

مشرتكة تم تطويرها يف اجتامع بريوت، وقد نتج عن التعاون حتى 
اليوم عدًدا من دراسات الحالة القطرية التي تبحث يف استخدام نتائج 

املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف بنغالديش واألردن 
وبوركينا فاسو5. ومع ذلك، فبينام أن دراسات الحالة هذه تقدم 

مساهمة مهمة يف قاعدة األدلة، إال أنه ال تزال هناك ثغرات كبرية يف 
توثيق تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة.6

لقد تم تكليف الدراسة الحالية باستعراض تطبيق نتائج املساعدات 
النقدية والقسائم من أجل الصحة عىل أرض الواقع يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، حيث أن هذه املنطقة ذات أهمية خاصة 
ألن العديد من البلدان إما تتطلب مستويات عالية من املساعدة 

اإلنسانية بسبب الرصاعات املتصاعدة وطويلة األجل أو تستضيف 
أعداًدا كبرية من الالجئني، وقد شهدت املنطقة مستويات عالية بشكل 

خاص من إعداد الربامج النقدية كجزء من االستجابة اإلنسانية.

أهداف الدراسة  1.2
يتمثل الهدف العام للدراسة يف تطوير جرد بسيط وطرٍح تحلييل 

لعوامل التمكني والتحديات الرئيسية التي تواجه التنفيذ والتي 
متت مواجهتها يف إعداد نتائج برامج النقد من أجل الصحة ملنطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث يتامىش هذا الهدف مع النتيجة 
املتوقعة من رشاكة التعلم النقدي للفرتة ما بني 2021–2018 لتعزيز 

البيئة التمكينية ملساعدة املساعدات النقدية والقسائم يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا. سيتم استخدام النتائج من قبل آليات 

تنسيق مجموعات الصحة اإلقليمية ومن قبل مجموعات الصحة 
الوطنية ومجموعات العمل النقدي لإلبالغ بالتعاون فيام بينها 

وتسهيل دمج نتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف 
اسرتاتيجيات قطاع الصحة لخطط االستجابة اإلنسانية.7

https://www.calpnetwork.org/cva-and-health-case-studies-from-jordan-burkina-faso-and-bangladesh/
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تخطيط   2
املساعدات النقدية 

والقسائم لألمناط 
الصحية

لقد كشف مترين تخطيط طرق املساعدات النقدية والقسائم من 
أجل الصحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عام مجموعه 
13 تدخالً من املساعدات النقدية والقسائم والتي استوفت املعايري 

املذكورة أعاله للتدخالت من أجل الصحة يف البلدان السبعة. يقدم 
الجدول 1 نظرة عامة عىل هذه التدخالت، بينام ميكن العثور عىل 

معلومات أكرث تفصيالً يف جدول البيانات املصاحب.11

تم تقييد مترين التخطيط بالوقت املتاح للدراسة ومستوى التفاصيل 
يف إجابات املبلغني الرئيسيني واملنهجية نفسها التي استخدمت 

مقابالت املبلغني الرئيسيني لتحديد املزيد منهم ولتوفري وثائق إضافية 
متعلقة باملرشوع مثل إجراءات التشغيل القياسية. لذلك قد ال تكون 
قامئة تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة الواردة 

يف الجدول 1 شاملة.

Excel 11 يرجى االطالع عىل هذا الرابط للحصول عىل نسخة من ورقة بيانات

الجدول 1: نبذة عامة عن تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املنظمةاملدةالهدفالطريقةالبلد

مرص
النقد لرعاية التوليد )%30 قبل و %70 بعد الخدمة( )النقد 

لرعاية التوليد(
للتغلب عىل العوائق التي تحول دون رعاية التوليد لألشخاص املعنيني وتوجيه الالجئني إىل املرافق الصحية العامة 

أو التي تديرها املنظامت غري الحكومية للوالدة )بدالً من القطاع الخاص(
2017 مستمر

كاريتاس بالرشاكة مع املنظمة السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

العراق
 التحويالت النقدية قبل العالج للشخص املعني

EMCA )املساعدة النقدية الطبية الطارئة(
لتغطية رسوم املستخدم للعالج املنقذ للحياة يف املرافق الصحية الثانوية و / أو الثالثية بعد اإلحالة. جودة 

الخدمات مضمونة
ترشين األول 2020 

- تاريخه
املنظمة السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

األردن
 التحويل النقدي املرشوط للشخص املعني )تجريبي(

النقد من أجل الصحة
لتحفيز األشخاص املعنيني للحصول عىل رعاية األمراض غري املعدية وتسهيل دفع التكاليف املبارشة وغري املبارشة 

)جزء من أبحاث املساعدات النقدية والقسائم(
أواخر 2018 – 

كانون الثاين 2020 
MEDAIR and Research Inst.

األردن
التحويالت النقدية قبل العالج للشخص املعني )يف حاالت خاصة 

للمنشأة بعد استخدام الخدمة(

لتمكني الحصول املجاين عىل الخدمات الثانوية والثالثية املضمونة الجودة )مبا يف ذلك الخدمات املنقذة للحياة( 
بعد اإلحالة. النقد هو لرسوم املستخدم للرعاية األساسية )مثل رعاية التوليد ، واألمراض غري املعدية عالية اإلمراض، 

والحاالت التي تؤدي إىل اإلعاقة أو الوفاة(

ترشين الثاين 2015 
– تاريخه

MEDAIR

األردن
التحويالت النقدية: 1( قبل العالج إذا كانت التكاليف معروفة 

)أي محددة مسبًقا( ؛ 2( بعد الخدمة لرعاية الطوارئ إذا كانت 
التكاليف غري معروفة من قبل

لتمكني حصول األشخاص املعنيني املجاين عىل الرعاية الثانوية والثالثية املنقذة للحياة )جودة مضمونة(. يدفع 
النقد رسوم املستخدم للرعاية األساسية مثل رعاية التوليد وحاالت نزالت الربد االختيارية والجراحة املنقذة للحياة 

والتالسيميا ونقل الدم

ترشين الثاين 2015 
– تاريخه

املنظمة السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

لبنان

املدفوعات للمستشفيات للشخص املعني بعد العالج ما مل تكن 
التكاليف محددة مسبًقا )%5>( حيث يتم دفع األموال للشخص 

املعني، باإلضافة إىل عدة جوالت من النقد متعدد األغراض  
)ESCAPE(

لتغطية تكلفة عالج الشخص املعني التي ال تغطيها املفوضية، والتي تدفع %75 من تكاليف العالج املنقذ للحياة. 
تدفع كاريتاس %25من رسوم املستخدم كتعويض مبارش للمرافق. يتلقى الشخص املعني 3 جوالت من النقد 

متعدد األعراض لدعم الشفاء والعالج الكامل.

متوز 2018 – 
حزيران 2020

كاريتاس لبنان

لبنان

التحويالت النقدية املرشوطة ضمن دفعات لرعاية ما قبل الوالدة 
والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة وتنظيم األرسة املقدمة بعد دفع 

رعاية ما قبل الوالدة األوىل من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
)تجريبي(

ملعالجة ارتفاع معدل وفيات واعتالل األمهات من خالل زيادة الوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. تم 
تصميم التحويالت النقدية املرشوطة لتحفيز النساء وتغطية التكاليف غري املبارشة واملبارشة. 

نهاية 2019 ملدة 
1 سنة

اللجنة الدولية للصليب األحمر

التحويالت النقدية قبل الخدمة للشخص املعني )تجريبية(لبنان

الكتساب الخربة يف استخدام املساعدات النقدية والقسائم لدفع التكاليف املبارشة وغري املبارشة للحصول عىل 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. ميكن للمرأة أن تختار ما إذا كانت ستستخدم خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية وأين تريد ذلك. ومع ذلك ، قبل الحصول عىل النقد ، كانت النساء يتلقني املعلومات والتثقيف 
والتواصل

أيلول – كانون األول 
2020

منظمة كري

لبنان
تم ربط صندوق األسهم الصحية بـ 8 مرافق رعاية صحية أولية 
تنتمي إىل شبكة أنشأتها وزارة الصحة ومرافق الدعم اإلقليمي 

لضامن الجودة.

لتوفري خدمات الرعاية الصحية األولية املجانية لجميع األشخاص الذين يعيشون يف مستجمعات مرافق الرعاية 
الصحية األولية. تدفع RI الخدمات مبارشة إىل املرفق لكل مستفيد استخدم الرعاية الصحية األولية )بناًء عىل ال 

نتائج(
منظمة اإلغاثة الدولية )RI(2016 – تاريخه

قسائم لخدمات صحة األمومةسوريا
زيادة استخدام خدمات صحة األم التي كانت منخفضة بسبب التكاليف والقضايا الثقافية / االجتامعية واألمن. 

تم ضامن جودة املستشفيات العامة والخاصة. يتم إضافة القسيمة للمساعدة يف الحفاظ عىل النظام الصحي 
واستدامة الطلب

2011 لغاية 2017  
عىل األقل

صندوق األمم املتحدة للسكان

شامل رشق 
سوريا

النقد متعدد األغراض ملن يحتاجون إىل خدمات عالج اإلعاقة 
)تجريبي( )النقد متعدد األغراض الشامل - كان يُسمى سابًقا النقد 

من أجل الصحة(

لدعم الشخص املعني ماليًا حتى يتمكن من إكامل عالج اإلعاقة، ولضامن الفعالية والوقاية من اإلعاقة الدامئة أو 
األكرث خطورة. ميكن استخدام النقد متعدد األغراض للتكاليف غري املبارشة لرعاية اإلعاقة. الخدمات التي تقدمها 

منظمة الرعاية والدمج
اإلنسانية والدمج ومرييس كوربس2018 – تاريخه

قسائم لألمومة اآلمنة وتنظيم األرسة - قسائم الصحة اإلنجابيةاليمن
للحد من الوفيات بسبب نقص الوعي حول أهمية خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، باإلضافة إىل تكاليف 

الوصول إىل هذه الخدمات )النقل وتكلفة الخدمات(.  
2012Yamaan (Marie Stopes) – تاريخه

اليمن

قسائم للنقل إىل الرعاية الصحية الطارئة األساسية والشاملة 
التوليدية وللمواليد باإلضافة إىل النقود لألشخاص املعنيني بعد 
اإلحالة من أجل 1( التكاليف غري املبارشة لرعاية الناسور ؛ 2( 
التكاليف املبارشة / غري املبارشة للحصول عىل خدمات العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي.

لتعزيز الوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك خدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 
تعترب تكلفة النقل عائًقا مهاًم خاصة للحصول عىل الرعاية املتخصصة. ميكن للنقد أن يدفع مقابل خدمات العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف املناطق التي ال يوجد فيها خدمات معنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
لدى صندوق األمم املتحدة للسكان

صندوق األمم املتحدة للسكان2019 – تاريخه

مالحظات: 1( عندما يتم تحديد التدخل باسم مرشوع معني، يتم تضمني ذلك تحت »الطريقة« بخط مائل؛ 2( مل يتم تحديد أمثلة عىل نتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف تركيا أو األرايض الفلسطينية املحتلة، سواء يف 
التقارير أو من خالل مقابالت املبلغني الرئيسيني يف كال البلدين )منسقو النقد والصحة( وميكن العثور عىل جميع االختصارات يف جدول االختصارات أعاله
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املساعدات النقدية   2.2
والقسائم يف بلدان مختارة من 
خارجة منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا
لقد تضمنت الدراسة أيًضا عدًدا صغريًا من حاالت تدخالت 

املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة ذات الصلة بشكل كبري 
يف البيئات الهشة واملتأثرة بالرصاع يف البلدان خارج منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، مبا يف ذلك البلدان التي تعترب يف املستوى 

2 )انظر أعاله( )اليونان وأوكرانيا( باإلضافة إىل أفغانستان وبوركينا 
فاسو وتشاد وإيران والصومال. تم اختيار هذه التدخالت لتقديم 

أمثلة ثرية من أشكال مختلفة من طرق املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة التي ال يتم تنفيذها حاليًا يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، ولكنها تُظهر مناهج مجدية ومثرية لالهتامم، حيث 
يتضمن ذلك تدخالت هجينة مثرية لالهتامم تجمع بني أكرث من 

طريقة للتحليل النفيس املشرتك. 

عىل ســبيل املثال، توفر طريقة املحفظة املزدوجة يف تشــاد تحوياًل 
نقديـًـا متعدد األغراض ومحفظــة مزدوجة عىل بطاقة ذكية والتي 

توفــر أحدهام نقوًدا للنقل واألخرى تعمل كقســيمة قامئة عىل 
القيمــة وتدفع مقابل االستشــارات الطبية والفحوصات واألدوية 
يف املرافــق الصحية املحددة. يف بوركينا فاســو، تتلقى املجموعة 

املســتهدفة نقوًدا مقابل الغذاء وقســيمة للرعاية الطبية الطارئة غري 
املدرجة يف سياســة الحكومة للخدمــات الصحية املجانية. يف أوكرانيا، 

توفر القســائم الحصول عىل األدوية عرب شــبكة من الصيدليات 
الخاصــة املضمونة الجودة للنســاء الحوامل واملرضعات واألطفال 
دون ســن الخامسة واألشــخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طبية 

عاجلة يف املستشــفى لألدوية واملواد االســتهالكية من أجل الجراحة 
وغــري املتوفرة يف القطاع العام.

سلسلة نتائج املساعدات   2.1
النقدية والقسائم من أجل 

الصحة
ميكن اعتبار هذه التدخالت مبثابة سلسلة متصلة من املساعدة 

النقدية متعددة االستخدامات التي تستهدف عىل وجه التحديد 
أولئك الذين لديهم احتياجات صحية محددة يف أحد نهايتي النطاق 

وتعويضات الخدمات الصحية املبارشة إىل املرافق الصحية بالنيابة عن 
املجموعة املستهدفة يف النهاية األخرى )انظر الشكل 1(. عىل سبيل 

املثال، يف أقىص يسار السلسلة املتواصلة، يحدد مرشوع يف شامل 
رشق سوريا األشخاص املهمشني من ذوي اإلعاقة الذين يحرضون إىل 

مرفق صحي والذين يتم إدراجهم بعد ذلك لتلقي التحويالت النقدية 
التي يحتاجون إليها بشكل عاجل ليكونوا قادرين عىل الحصول عىل 
رعاية املتابعة الخاصة بهم. بدون هذه النقود من املحتمل جًدا أال 
يتمكن األشخاص املعنيون من الحصول عىل الرعاية التي يحتاجون 

إليها للتعامل مع إعاقتهم )مثل العالج التأهييل واألدوية والنقل من 
/ إىل املرفق وما إىل ذلك( مام يؤدي إىل رعاية أقل فعالية واملخاطرة 
بحدوث إعاقة دامئة. وبالتايل فإن هذا النوع من التحويالت النقدية 

موجه إىل األشخاص ذوي االحتياجات الصحية املحددة والذين لن 
يتمكنوا بخالف ذلك من االلتزام بعالجهم الطبي أو إكامله، ولكن 

ميكن استخدامه أيًضا لتلبية احتياجات أخرى )مثل سداد الديون أو 
الطعام(.

يف منتصف السلسلة املتصلة تكمن برامج املساعدات النقدية أو 
القسائم الخاصة بالقطاع الصحي واملرتبطة بنفقات املرىض األفراد 
عند استخدامهم للخدمة. يتم توزيع املساعدات النقدية والقسائم 

)قسائم الخدمة أو قسائم القيمة(12 عىل املستفيدين لدفع أو 
استبدال التكاليف غري املبارشة املتعلقة بالحصول عىل الرعاية 

الصحية أو التكاليف املبارشة للرعاية الصحية. الحظ أنه ميكن تقديم 
التحويالت النقدية قبل اإلجراء أو بعد إنجازه )مثل مثن سيارة أجرة 

12 انظر القسم 2.3 للحصول عىل وصف ملنهجيات املساعدات النقدية والقسائم املختلفة

إىل منشأة صحية أو دفع مثن األدوية يف منشأة أو صيدلية(. عندما 
يتم الدفع نقًدا مقدًما ويكون مصماًم لتمكني األشخاص املعنيني 

من الحصول عىل الرعاية الصحية التي يحتاجونها )مثل الوالدة يف 
منشأة صحية( ميلك املستفيدون الحرية يف استخدام هذه األموال 

وفًقا ألولوياتهم الخاصة. ومع ذلك، فإن معظم املشاريع تنفذ 
األنشطة التي تربط املستفيد عن كثب بالخدمات الصحية وتراقب أو 

تتحقق من أن هذه الخدمات قد تم استخدامها بالفعل، وقد تعمل 
عىل تكييف التصميم حيث ال يتم استخدام النقد للغرض املقصود 

)أي الحصول عىل خدمة صحية( )انظر الفصلني 3 و4 ملزيد من 
التفاصيل(.

يف أقىص ميني السلسلة املعروضة يف الشكل 1 توجد تلك التدخالت 
التي تشرتي خدمات صحية محددة بشكل فعال نيابة عن األشخاص 

املعنيني عن طريق تعويض املرفق الصحي عن كل خدمة صحية 
يستخدمها املستفيد. تعترب هذه منهجيات عادلة وغري رجعية لتمويل 

الخدمات الصحية من أجل دعم التغطية الصحية الشاملة رشيطة 
أن يكون االستهداف فعاالً. يتم الدفع للمرافق الصحية فقط عندما 

يستخدم املستفيد املحدد مسبًقا الخدمات الصحية املحددة من 
مقدمي الخدمة املؤهلني املختارين مسبًقا بسعر متفق عليه. عىل 

سبيل املثال، يف لبنان يتم تعويض مرافق الرعاية الصحية األولية 
املختارة عن الرسوم املتعلقة بالخدمات الصحية التي يتلقاها مركز 

الرعاية الصحية التابع ملجموعة محددة من السكان، ويتم ذلك 
باإلضافة إىل تعزيز جودة تقديم الخدمات. باختصار، إن املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة تلك تتعامل مع املعيقات التي 
تحول دون استخدام الخدمات الصحية )رسوم الخدمة(، وترتبط عىل 

وجه التحديد باملستفيد واحتياجات الرعاية الصحية الفعلية لهذا 
املستفيد.

الشكل 1: سلسلة مخرجات املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة

الجدول 2: نبذة عامة عن تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف بلدان مختارة خارج الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الوكالةاملدةالغايةالطريقة البلد

أوكرانيا
قسائم األدوية واملواد االستهالكية 

املستخدمة أثناء الجراحة

لتمكني الوصول إىل األدوية واملواد االستهالكية لرعاية صحة األمومة 
والطفولة والجراحة الطارئة يف الصيدليات الخاصة غري املتوفرة يف 

مرافق الصحة العامة

 – 2015
تاريخه

 Premiere 
 Urgence Intl

(PUI)

أفغانستان
حوالة نقدية مرشوطة ملرة واحدة بعد 

الوالدة املؤسسية
لزيادة الطلب عىل الوالدات املؤسسية )وتحسني نتائج صحة األم 

والوليد من خالل تقليل الحواجز املالية(

 2016 –
 2017 

1 سنة تجريبي
اليونيسيف

أفغانستان

حواالت نقدية مرشوطة من أجل 1( 
الوالدة املؤسسية؛ ب( الخدمات يف مركز 

التغذية العالجية. ج( الصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتامعي

لتسهيل الوصول إىل خدمات صحة األمومة والطفولة والصحة 
العقلية والدعم النفيس واالجتامعي، وتحفيز الشخص املعني 

للحصول عىل الخدمات الصحية ذات األولوية وغري املستغلة بشكل 
كاف

 2018–
2021

PUI

بوركينا 
فاسو

قسائم لخدمات الرعاية الصحية املنقذة 
للحياة ، مع قسيمة للطعام

لتمكني حصول األشخاص املعنيني عىل الرعاية املنقذة للحياة غري 
املدرجة يف حزمة الخدمات املجانية التي تقدمها الحكومة، مثل 

املالريا الحادة والجراحة الطارئة، وخدمات العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي.

45 يوم يف 
ترشين الثاين 

/ كانون 
األول2019

 منظمة الصحة العاملية
IEDA Relief

تشاد
قسيمة قيمة لعالج فريوس نقص املناعة 

البرشية والنقدية مقابل التكاليف غري 
املبارشة )النقل والغذاء(

لضامن إمتام مرىض فريوس نقص املناعة البرشية العالج من خالل 
توفري النقود مقابل التكاليف غري املبارشة )أي النقل والطعام( ، 

وقسائم لتلك الخدمات غري املجانية يف املركز الصحي.

نيسان 2019 
آذار 2020

IRC

ايران
الدفع النقدي ملرة واحدة الحتياجات 

معينة

لتعزيز حامية األفغان املستضعفني يف املناطق الحرضية باستخدام 
املساعدات النقدية والقسائم. يعترب النقد للعالج الطارئ أو املنقذ 
للحياة جزًءا من CSN الذي يوفر أيًضا نقوًدا الحتياجات محددة 

أخرى.

 2017–
2019

مجلس الالجئني 
الدمناريك

الصومال
نقًدا مقدًما للشخص املعني لخدمات 

األمومة )تجريبي(

لزيادة استخدام خدمات األمومة ورعاية ما قبل الوالدة والرعاية 
التوليدية، ورعاية ما بعد الوالدة. النقد املستخدم يف النقل إىل 

املرافق ودفع التكاليف املبارشة )مثل الفحوصات املخربية واملوجات 
فوق الصوتية( واألطعمة املغذية

أيلول – كانون 
األول 2020

منظمة كري

النقد متعدد االستخدام 

املقدم ضمن إطار 

عمل إدارة الحالة )مثل 

املستهدفني من األشخاص 

املعنيني ذوي االحتياجات 

الصحية الخاصة(

الحواالت النقدية املزودة 

مقدماً لالحتياجات 

الصحية الخاصة

الحواالت النقدية 

املرشوطة )مثل النقد 

املزود التخاذ إجراء(

القسائم للرعاية الصحية 

الخاصة )مثل رعاية 

التوليد(

قسائم القيمة )مثل 

القسائم ذات السقف 

املايل(

تعويض تكاليف الرعاية 

الصحية املحددة 

للمستفيدين املستهدفني
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إطار عمل تحليل التعامل مع   3
معيقات الرعاية الصحية

14 مقتبس من املؤلفني من العرض الذي قدمه ت. كولر. إطار عمل تاناهايش للتغطية الفعالة، منظمة الصحة العاملية، كانون األول 2020

إن متكني الحصول عىل الرعاية الصحية ذات الجودة الكافية وخاصة 
لألشخاص املهمشني للغاية والتعامل مع املعيقات التي تحول دون التغطية 
الشاملة يحقق فوائد متعددة، مبا يف ذلك: الحد من عدم املساواة الصحية 

وتحسني الحامية املالية وتعزيز استجابة النظام الصحي الحتياجات العمالء 
وبالطبع ضامن الحق يف الصحة للجميع وعدم ترك أي شخص دون شمول، 

حيث أن تحقيق هذه األهداف املهمة يعزز أداء النظام الصحي. يوضح 
استخدام إطار عمل تاناهايش املعّدل )الشكل 2( كيف تدعم املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة تغطية الخدمات الصحية.14

تتعامل املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة بشكل أسايس 
مع الحواجز املالية التي تحول دون الحصول عىل الرعاية )ما يسمى 
بحواجز جانب الطلب(. ومع ذلك، فإن بعض منهجيات املساعدات 

النقدية والقسائم تقدم أيًضا مزايا أوسع. عىل سبيل املثال، يوفر 
توزيع القسائم قناة لتوزيع املعلومات عىل مستوى املجتمع حول 

سبب أهمية الخدمة وأين ومتى ميكن الحصول عليها، ويُعتقد أنها 
تقدم »دعوة« تعمل كحافز للحصول عىل الخدمة. ميكن للقسائم 

أيًضا توجيه املستفيدين إىل خدمات ذات جودة دنيا. نظرًا ألن 
القسائم تتطلب أيًضا عقوًدا مع مزودين محددين مسبًقا، فإنها توفر 

نقطة دخول للتفاوض ومراقبة جودة الخدمات التي سيتم تقدميها. 
ميكن استخدام خدمات الدخل من القسائم من قبل املنشأة لتغطية 

تكاليف تشغيل املنشأة ودفع حوافز للموظفني.

من خالل االستهداف الفعال ميكن أن تصل تدخالت املساعدات 
النقدية والقسائم من أجل الصحة إىل األشخاص املعنيني يف السياقات 
اإلنسانية وحاميتهم من تكاليف الرعاية الصحية الكارثية والحد من 
الحواجز املالية مع متكني الحصول عىل الرعاية الصحية ذات الجودة 

الكافية. قد يشمل ذلك األفراد واألرس الذين ال يتلقون حاليًا أموااًل 
متعددة األغراض أو أنواًعا أخرى من النقد، ولكن مع نفقات متكررة 
ومرتفعة و / أو غري متوقعة متعلقة بالصحة والتي تهدد بدفعهم إىل 
مزيد من الفقر. يقدم الجدول 5 يف امللحق 1 تحليالً مفصالً للعوائق 

التي تحول دون الحصول عىل الرعاية الصحية والتي تتناولها كل 
طريقة بناًء عىل إطار عمل تاناهايش املعدل.

توضح األشكال 3 و 4 و 5 أدناه كيفية عمل الطرق الثالثة الرئيسية 
للمساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة.

يوضح الشكل 3 نوعني من النقود غري املرشوطة التي حددتها 
الدراسة: النقد متعدد االستخدامات الذي يستهدف األشخاص املعنيني 

مع احتياجات صحية محددة والنقد مقابل خدمات صحية محددة. 
يف البداية، يتم استهداف املستفيدين من خالل مجموعات الصحة أو 

الحامية أو غريها من املجموعات ويتم تحديدهم عىل أنهم بحاجة 
إىل املساعدة للحصول عىل الخدمات الصحية املطلوبة. ميكن بعد 

ذلك تقييمها وفًقا ملعايري التهميش وتزويدها بتحويالت نقدية غري 
مرشوطة. يف شامل رشق سوريا يتم تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
مستشفى وإحالتهم لتقييم التهميش من قبل منظمة غري حكومية، 

والتي تقدم 6 تحويالت نقدية شهرية ملساعدتهم عىل إكامل عالجهم 
ودعم التعايف. ميّكن هذا النقد األرس من إعطاء األولوية للعالج ألفراد 

األرسة ذوي اإلعاقة ومنع ما قد يكون إعاقة مؤقتة من أن يصبح 
دامئة. سيؤثر هذا النهج بشكل خاص عىل النتائج الصحية حيث يكون 

املستفيدون قادرين عىل تلبية احتياجاتهم األساسية األخرى )مثل 
املأوى واألمن الغذايئ وسداد الديون وما إىل ذلك(.

يقدم الشكل 4 طريقة ثانية، حيث يتم تقديم النقد مقدًما إىل 
األشخاص املعنيني لخدمات صحية محددة )عادًة ما تكون عالية 

التكلفة(. يتم توفري املعلومات حول الخدمات الصحية وكيفية 
الوصول إليها ملتلقي األموال ويتم تعزيز الروابط مع القطاع الصحي. 

تحليل تلخييص   2.3
للمساعدات النقدية والقسائم 

للصحة 
بحثت الدراسة إجامالً يف 26 نشاط ومرشوع مساعدات نقدية 

وقسائم من أجل الصحة، 20 منها قيد التنفيذ أو تم تنفيذها يف 
السنوات األخرية و 6 يف مرحلة التصميم13، ويقدم الجدول 3 ملخًصا 

لجميع األنشطة.

إن طريقة املســاعدات النقدية والقســائم من أجل الصحة الشائعة 
يف منقطة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا )سواء تستخدم حالياً 

أو تم اســتخدامها يف املايض( فهي أن يتم دفع األموال النقدية إىل 
األشــخاص املعنيني مقدًما قبل اســتخدام الخدمة )6 تدخالت( مبا يف 

ذلك مرشوع يف اليمن يســتخدم طريقتــني )النقد مقدًما للتكاليف 
غري املبارشة وقســيمة لخدمات الصحة اإلنجابية( وأخرى يف مرص 
تقــدم نقــوًدا قبل الرعاية وبعدها. تــم تنفيذ ثالثة برامج يف عينة 

الرشق األوســط وشامل إفريقيا اســتخدمت القسائم )واحد يف سوريا 
واثنــان يف اليمن( واثنان من التدخــالت التجريبية للتحويالت النقدية 

املرشوطــة )يف لبنــان واألردن(. يف لبنان، حيث يوجد أكرث من %85 
من أرّسة املستشــفيات يف القطاع الخاص وأقل من نصف الســكان 

لديهــم تأمني صحي، وهناك مثــاالن لتعويض تكاليف خدمات صحية 
معينة مبارشة إىل املرفق. أخريًا، يحدد أحد املشــاريع يف شــامل رشق 

ســوريا األفراد املهمشــني من ذوي اإلعاقة ويزودهم بالنقد متعدد 
االســتخدامات لدعم الرعاية والتعايف.

13 انظر القسم 4 للحصول عىل تحليل مفصل حول كيفية معالجة الطرق املختلفة للتحويالت النقدية املرشوطة للمعيقات التي تعرتض الرعاية الصحية وجدول إكسل املصاحب للحصول عىل تفاصيل 

إضافية حول كل من تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة واملزيد من التحليل للطرق املستخدمة

ومع ذلك، من املهم مالحظة أن العديد من التدخالت يف كل من 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والعينة األوسع ال تندرج يف 
»فئات طرق« واضحة وتصميمها مرن بشكل هادف لتمكينها من 

االستجابة للسياق )املتغري غالبًا(. عىل سبيل املثال، يف مرص يتم الدفع 
نقًدا للنساء عىل أقساط سواء قبل الوالدة أو بعدها وهذا املبلغ 
أيًضا مرشوط يف بعض النواحي ألن القسط الثاين يتم دفعه فقط 
للنساء الاليئ يطلنب الرعاية يف األماكن العامة أو مرافق املنظامت 

غري الحكومية املختارة. يستخدم أحد املشاريع مزيًجا من التحويالت 
النقدية الشهرية مقدًما للحاالت الصحية املزمنة واملدفوعات ملرة 

واحدة للوالدة يف األردن، باإلضافة إىل التعويضات للمرافق الخاصة.

هناك ما ال يقل عن 7 أمثلة هي أيًضا تدخالت تجريبية، مام يشري إىل 
أن الفرق القطرية عىل استعداد لتجربة مناهج جديدة للمساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة عندما يكونون قادرين عىل 
الحصول عىل التمويل كام يتضح من األساليب املبتكرة املستخدمة يف 

بوركينا فاسو وتشاد.

الجدول 3: ملخص تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة

املساعدات النقدية والقسائم من أجل 

الصحة

اإلجاميلبلدان مختارةمنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

13720تم أو يتم تنفيذه

516ضمن املسار

18826اإلجاميل
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كام يظهر يف الشكل 5، تعمل بعض طرق املساعدات النقدية 
والقسائم مثل قسائم الخدمات وقسائم القيمة وصناديق األسهم 
الصحية، عىل تعزيز توفري الخدمات عن طريق توجيه األموال إىل 

املرافق الصحية املتعاقد معها لتغطية رسوم املستخدم ومراقبة جودة 
الرعاية املقدمة إىل املستفيدين املستهدفني إما من خالل عملية 

االختيار أو من خالل فحوصات الجودة املنتظمة. ميكن استخدام 
القسائم يف مقابل خدمة محددة )أي والدة مؤسسية أو الرحلة 

يف حالة النقل( أو حزمة من الخدمات )أي رعاية الصحة الجنسية 
واإلنجابية( أو قد متثل قيمة )قسيمة قيمة( لخدمات تصل إىل سقف 

ثابت )أي لحزمة من الخدمات األساسية(.

ميكن أن تزيد القسائم من استيعاب الخدمات غري املستغلة بالكامل 
وتوفر قناة لتقديم املعلومات إىل املستفيدين حول الخدمات املحددة 

)ملاذا وأين ومتى وما إىل ذلك(، كام ميكن أيًضا أن تعمل القسائم 
وصناديق األسهم الصحية بقوة لزيادة الطلب: فالعمالء الراضون 
سيقدمون الدعم ضمن القسيمة إىل منفذ صحي معني أو مزود 
خدمات نقل من اختيارهم، وهذا أيًضا يعزز الجودة واالستجابة 

الحتياجات األشخاص املعنيني. 

ميكن بناء حوافز إضافية لخطط القسائم لدعم عمل النظام الصحي، 
كام هو الحال يف اليمن حيث يوفر برنامج قسائم الصحة اإلنجابية 
نسبة مئوية من األموال ملكتب الصحة باملحافظة لتعزيز اإلرشاف 

عادة ما يكون هناك أيًضا »التزام مسبق« بالسعي للحصول عىل 
خدمات من املرافق الصحية املوىص بها حيث تتوافق جودة الخدمات 

و / أو األدوية مع املعايري الوطنية. يف حالة العالجات املنقذة للحياة 
)مثل العملية القيرصية واستئصال الزائدة الدودية والكسور املفتوحة 
والصدمات املتعددة الحادة وما إىل ذلك( وحيث توجد أنظمة إحالة 
قوية كام هو الحال يف األردن والعراق، فقد لوحظ أن نقاط الرعاية 

تستخدم املال عىل النحو املنشود.

يتم دفع التحويالت النقدية املرشوطة إىل املستفيد بعد اتخاذ إجراء 
معني  وغالبًا ما تكون مرتبطة بالخدمات التي يتم تقدميها مجانًا، 

حيث أنها تحفز عىل تغيري السلوك اإليجايب بناًء عىل األدلة عىل ما 
ينجح يف تحسني النتائج الصحية )أي الحضور قبل الوالدة والوالدة 

املؤسسية أو تطعيم األطفال أو االلتزام بأنظمة الرعاية املزمنة مثل 
األمراض غري املعدية أو فريوس نقص املناعة البرشية أو السل( يجب 

أن يجد املستفيد األموال مقدًما، األمر الذي قد ميثل تحديًا لألرس 
شديدة الفقر حتى يصبح النظام معروفًا بشكل كاٍف يف املجتمع 
الذي يساعد الناس ويقرضهم األموال. باملقارنة مع القسائم، تعد 

التحويالت النقدية أرسع يف اإلعداد وأبسط يف التنفيذ والجمع بني 
أشكال النقد األخرى، عىل الرغم من أن املرشوطية تضيف جانباً من 
التعقيد )تتطلب رشوط اإلعداد واملراقبة املعرفة والخربة الفنية(. ما 
مل يتم متديد املرشوطية إىل اختيار املنافذ التي يُتوقع أن يحصل فيها 
األشخاص املعنيون عىل الخدمات أو السلع، فقد يظل ضامن جودة 

الرعاية ميثل تحديًا.

تشمل األمثلة من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا النقد املرشوط 
املقدم يف لبنان للنساء الحوامل اللوايت يحرضن أول موعد للرعاية 

السابقة للوالدة لتغطية تكاليف زيارات الرعاية السابقة للوالدة والوالدة 
ورعاية ما بعد الوالدة وتنظيم األرسة. لقد تم تصميم التحويل النقدي 

املرشوط للتعامل مع ارتفاع معدل وفيات األمهات واملواليد بشكل 
مستمر. يف األردن يتم تقديم التحويالت النقدية املرشوطة كل 3 أشهر 
لتغطية تكاليف طلب الرعاية واألدوية للمصابني بأمراض غري معدية. 

زار متطوعو صحة املجتمع األرس وقدموا املعلومات والتثقيف والتواصل 
حول الحاجة إىل االلتزام بأنظمة العالج.

متويل حكومة / مانح

متويل حكومة / مانح

متويل حكومة / مانح

الوكالة املنفذة

مقدم الخدمات املالية

مقدم الخدمات املالية

الحواالت النقدية متعددة االستخدام 
والنقد للخدمات الصحية الخاصة 

املستفيدين
أي مرفق صحي أو مخترب أو صيدلية أو 

غريها

أي مرفق صحي أو مخترب أو صيدلية أو 
غريها

املرفق الصحي أو املخترب أو الصيدلية أو 
املرفق املختار

الشكل 5: القسائم وصناديق األسهم الصحية

$

$

$

$

$

$

$

$
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الشكل 2: كيف تدعم منهجيات املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة تغطية الخدمة الصحية؟

• العوامل التي من املحتمل تغطيتها بأمناط املساعدات النقدية والقسائم املختلفة

هدف تقديم الخدمة )ضامن الحق بالصحة للجميع(

األشخاص املعنيني )السكان املستهدفني(
• االستهداف

التغطية الفعالة 
األشخاص الذين يتلقون الخدمات بجودة كافية

تغطية االتصال 
األشخاص الذين يستخدمون الخدمات الصحية فعلياً

تغطية املقبولية 
األشخاص الذين ينوون استخدام الخدمات الصحية

تغطية قابلية الوصول 
األشخاص القادرين عىل استخدام الخدمات الصحية

تغطية التوفر 
األشخاص الذين تتوفر لهم الخدمات الصحية

 • املرجعيات • ضامن الجودة • الحصول عىل األدوية 
• االلتزام بالعالجات

• االستخدام املتساوي • الحامية املالية

• املعيقات املالية أمام الرعاية

• دعم قدرة الخدمات الصحية العامة والخاصة
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كيف تؤثر أمناط املساعدات النقدية   4
والقسائم عىل معيقات التغطية 

الصحية؟
باستخدام إطار عمل تاناهايش املعّدل )انظر الشكل 2(، أجرينا تحلياًل لكيفية تأثري األساليب املختلفة للتحويالت النقدية املرشوطة عىل 

املعيقات التي تحول دون الحصول عىل الرعاية الصحية ذات الجودة الكافية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث يقدم الجدول 1 
ملخًصا لهذا التحليل.

الجدول 4: ملخص النتائج: كيف تؤثر املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة عىل معيقات الحصول عىل الرعاية الصحية

أمثلة من البلدانحواجز تاناهايشالطريقة املحتملةالتكاليف املبارشة وغري املبارشة

تكلفة النقل و / أو اإلقامة

شمول النقد متعدد األغراض أو استكامله

تغطية االتصال، تغطية قابلية الوصول

شامل رشق سوريا

لبناننقد للنقل وما إىل ذلك مقدماً

اليمن الحوالة النقدية املرشوطة

اليمن قسيمة

الغذاء والتكاليف الصغرية غري 
املبارشة األخرى

يف معظم البلدانشمول النقد متعدد األغراض أو استكامله

رسوم املستخدم للرعاية 
الصحية األولية، مبا يف ذلك 

خدمات محددة مثل الرعاية 
الصحية الجنسية واإلنجابية 

والعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي

شمول النقد متعدد األغراض أو استكامله

تظهر PDMs أن األشخاص 
املعنيني يستخدمون النقد 

متعدد األغراض لرسوم 
املستخدم

لبنان، الصومالالنقد املعطى مقدماً للخدمات

الحوالة النقدية املرشوطة
التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 

الوصول
األردن، لبنان، اليونان، 

أفغانستان

قسيمة لحزمة خدمات الرعاية الصحية األولية

التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 
الوصول، تغطية املقبولية، تغطية التوافر

ال يوجد مثال

تشادقسيمة القيمة

قسائم لخدمات محددة )مثل الصحة الجنسية 
واإلنجابية والعنف القائم عىل النوع االجتامعي(

اليمن، سوريا

صندوق األسهم الصحية
التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 

الوصول، تغطية املقبولية
لبنان

رسوم املستخدم للرعاية 
الثانوية والثالثية، مبا يف ذلك 

رعاية التوليد

شمول النقد متعدد األغراض أو استكامله
تغطية االتصال، تغطية قابلية الوصول

شامل رشق سوريا، ايران

العراق، األردن، الصومالالنقد املعطى مقدماً

يتم الدفع بعد االستخدام )للشخص املعني أو 
منشأة(

التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 
الوصول

لبنان )للمستشفى( ومرص 
وأفغانستان

التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية القسائم للخدمات الخاصة
الوصول، تغطية املقبولية، تغطية التوافر

سوريا

ال يوجد مثالقسيمة القيمة

صندوق األسهم الصحية
التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 

الوصول، تغطية املقبولية
لبنان

ومراقبة الجودة يف املرافق الصحية املشاركة. يف سوريا، ُوجد أن 
القسائم تسهل االستهداف وتقلل من التكاليف اإلدارية حيث 

يتم سداد املدفوعات بعد تقديم الخدمات وميكن إدارة التكاليف 
كتعويض إجاميل للمستشفى بدالً من سلسلة من التحويالت الفردية 

للنساء لتمكينهن من دفع تكاليف الرعاية الصحية مبارشة.15

يف جميع الطرق املوصوفة أعاله، يرتبط النقد باملستفيد )ال يوجد 
مستفيد - ال توجد مدفوعات( عىل عكس غالبية منهجيات جانب 

العرض حيث يتم تقديم الدعم بغض النظر عن مستوى االستخدام 
من قبل املستفيدين.

15 كوكويف سوسويف، مستشار مستقل يف صندوق األمم املتحدة للسكان، تم الحصول عىل 

املعلومات يف مقابلة يف 20 ترشين األول 2015 مع عمر بالن، مساعد املمثل واملنسق اإلنساين 
لصندوق األمم املتحدة للسكان، دمشق، سوريا
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ركز دعم قطاع الصحة يف الحاالت اإلنسانية بالرضورة حيثام أمكن 
عىل دعم العمليات واألنظمة الحكومية القامئة وتقوية البنية التحتية 
وتعزيز املوارد البرشية املتاحة وتحسني جودة الرعاية مع الدعوة إىل 
سياسة الخدمات املجانية للتغلب عىل املعيقات املالية أمام الوصول. 

من خالل مراقبة ما بعد التوزيع واملسوحات األخرى، يتضح بشكل 
متزايد أن األشخاص الذين يتلقون نقوًدا متعددة األغراض ينفقون 

بشكل متكرر نسبة من هذا النقد عىل الحصول عىل الرعاية الصحية 
بنسب تختلف اختالفًا كبريًا بني السياقات )من %5 إىل أكرث من 60% 
من الحوالة(.16 ميكن أن تكون تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة للغاية 

وبينام أن هذا ال ينطبق إال عىل عدد صغري من الحاالت، إال أنه ال 
ميكن التنبؤ به يف الغالب. غالبًا ما تؤدي التكاليف املرتفعة املتعلقة 

بالصحة إىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية ورعاية ضائعة.

هناك مجموعة متزايدة من األدلة عىل أن استخدام املساعدات النقدية 
والقسائم املستهدفة للتغلب عىل املعيقات املالية التي تحول دون 

الحصول عىل الخدمات الصحية ينجح جيداً. مع وضع ذلك يف االعتبار، 
قامت منظمة الصحة العاملية ورشكاء مجموعة الصحة العاملية وبدعم 

من برنامج CashCap التابع ملجلس الالجئني الرنويجي،17 بتطوير 
إرشادات حول استخدام املساعدات النقدية والقسائم من أجل 

الصحة يف البيئات اإلنسانية وتقديم بعض املساعدة الفنية للفرق 
القطرية لتصميم تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل 

الصحة. يف أعقاب اجتامع بريوت 2019 ، دعمت رشاكة التعلم 
النقدي كالً من نرش دراسات الحالة وتنظيم ندوات عرب اإلنرتنت 

لتبادل املعرفة والدروس حول إعداد برامج املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة، حيث قامت املنظامت غري الحكومية 
الدولية بكتابة أو تقوم حالياً كتابة وثائق اسرتاتيجية حول أفضل 

16 منظمة REACH أفغانستان )2019(. أنشطة REACH يف أفغانستان: الصحة ومراقبة النقد، عرض باوربوينت تقدميي، ترشين الثاين 2019، أفغانستان

WHO & Global Health Cluster 2020 و ;WHO & Global Health Cluster 2018 :17 انظر عىل سبيل املثال مالحظتني فنيتني

18  ومن األمثلة عىل ذلك الوثائق اإلرشادية التي أعدها صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة كري واللجنة الدولية للصليب األحمر، باإلضافة إىل دراسات الحالة التي أعدها صندوق األمم املتحدة 

للسكان ومنظمة كري والوكاالت األخرى

طريقة الستخدام املساعدات النقدية والقسائم يف الصحة، مبا يف ذلك 
ملخصات ألمثلة املساعدات النقدية والقسائم التي يتم تنفيذها.18

تؤدي جميع هذه الجهود إىل زيادة االهتامم باملساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة ومن املحتمل أن تشهد السنوات القليلة 
القادمة طلبات متزايدة للحصول عىل إرشادات تقنية عملية. ومع 

ذلك، ال يزال هناك عدد من التحديات ال تقل عن الحاجة إىل إقناع 
الجهات املانحة للقطاع الصحي بأن هذه طرق قابلة للتطبيق لتحسني 
الحصول عىل رعاية صحية جيدة وزيادة توجيه وتدريب املستشارين 

النقديني بشأن تعقيدات الرعاية الصحية يف البيئات اإلنسانية.

النقد من أجل الصحة  4.2
غالبًا ما يتم استخدام النقد لدفع التكاليف غري املبارشة للحصول 

عىل الرعاية الصحية مثل النقل، والذي يُعرف بأنه عائق مهم يف كل 
من السياقات اإلنسانية والتنموية، فضالً عن التكاليف غري املبارشة 
األخرى مثل اإلقامة والطعام واستبدال الدخل من العمل املفقود. 

يف الواقع، النقد هو الخيار األكرث وضوًحا لبنود اإلنفاق الصغرية التي 
ميكن رشاؤها بسهولة. يف حوايل نصف البلدان التي شملتها الدراسة، 

يعالج برنامج واحد أو أكرث هذه التكاليف، غالبًا كجزء من حزمة 
أوسع من دعم املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة )أي يف 

األردن ولبنان واليمن(.

يستخدم النقد أيًضا لدفع تكاليف الخدمات الصحية يف مرافق الرعاية 
الثانوية والثالثية ولتعزيز فعالية الرعاية من خالل متكني الحصول عىل 
األدوية والفحوصات التي غالبًا ما تكون غري متوفرة يف مرافق الصحة 
العامة أو متوفرة فقط يف القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن الطبيعة غري 

أمثلة من البلدانحواجز تاناهايشالطريقة املحتملةالتكاليف املبارشة وغري املبارشة

تكاليف األدوية والفحوصات 
والتشخيصات األخرى واملواد 
االستهالكية مثل مجموعات 

الجراحة والوالدة وما إىل ذلك

شمول النقد متعدد األغراض أو استكامله
التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية 

الوصول

تظهر PDMs أن األشخاص 
املعنيني يستخدمون النقد 

متعدد األغراض للدفع

لبنانالنقد املعطى مقدماً

األردن، اليونانيتم دفع النقد بعد الحصول عىل البضاعة

التغطية الفعالة، تغطية االتصال، تغطية قابلية القسائم مقابل البضائع/ الخدمات
الوصول، تغطية املقبولية، تغطية التوافر

أوكرانيا

تشادقسيمة القيمة

يتناول أكرث من نصف أنشطة املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )7 من 13( االستخدام 
غري الكايف للخدمات الصحية األساسية مثل خدمات صحة األم أو غريها من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، أو عالج األمراض غري املعدية، 
وما مجموعه أربعة تتعامل مع تكاليف الرعاية الصحية الباهظة. تم شمول جدول أكرث تفصيالً يبحث يف كيفية تأثري طرق املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة عىل العوائق املختلفة التي تعرتض الخدمات الصحية يف امللحق 1.

4.1  املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة تبدأ باالنطالق 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

كشفت الدراسة أيًضا عن عدد من تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة حاليًا يف املرحلة املفاهيمية أو قيد النظر )انظر 
الصندوق 1(، وهذا جنبًا إىل جنب مع العديد من الطلبات للحصول عىل معلومات حول طرق املساعدات النقدية والقسائم املختلفة من قبل 

املبلغني الرئيسيني، ويوضح أن املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة هو موضوع اهتامم كبري ومتزايد.

الصحة معقدة بطبيعتها واالحتياجات الصحية ال ميكن التنبؤ بها وميكن أن تؤدي إىل مستويات عالية من اإلنفاق، وبدون الدعم، فإن عدم 
تناسق املعلومات يجعل من الصعب عىل األشخاص املهمشني يف السياقات اإلنسانية الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها.

الصندوق 1: مسار املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املرحلةاملساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحةالبلد

 العراق
(Health Cluster)

مفهوم جزيئالنقد مقابل النقل والقسائم والوصفات الطبية ألدوية األمراض غري املعدية لالجئني العائدين

 اليونان
 (Hellenic Red

Cross)

الحواالت النقدية املرشوطة لألشخاص املهمشني املصابني بأمراض مزمنة كامنة لتكملة النفقات الطبية 
والصيدالنية يف أوقات كورونا

مفهوم كامل

 لبنان
 UNFPA with(

various partners)

املساعدات النقدية والقسائم ضمن إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي مبا يف ذلك املساعدة 
النقدية للعالج الطبي الطارئ كجزء من االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي

بدء التجربة يف 2021

 لبنان
(IRC)

قسيمة القيمة: توسيع تدخل الحامية القائم لتغطية األموال النقدية للصحة العقلية والصحة اإلنجابية 
والعنف الجنيس والجنساين

مفهوم أويل

 لبنان
(PUI)

الحواالت النقدية املرشوطة للوالدات وسوء التغذية الحاد الوخيم والصحة العقلية )تم تطبيقه بنجاح يف 
أفغانستان(

مفهوم أويل

 اليمن
(UNICEF)

قسائم البدء الصحي: قسائم النقل للنساء الحوامل واملرضعات للوصول إىل املستشفى للوالدة اآلمنة ومتكني 
الحصول عىل  الرعاية الصحية الطارئة األساسية والشاملة التوليدية وللمواليد للمضاعفات وعالج سوء 

التغذية
مفهوم كامل

الصندوق 2: القسائم يف أوكرانيا

يف أوكرانيا، تم تقديم القسائم يف عام 2015 لدعم األفراد 
املهمشني للحصول عىل رعاية صحية جيدة استجابة للنزاع الذي 

بدأ يف عام 2014. يتم تحديد األشخاص املعنيني يف مرافق الصحة 
العامة والحصول عىل قسيمة ووصفة طبية لألدوية واملواد 

االستهالكية، والنساء الحوامل واملرضعات واألطفال دون سن 
الخامسة والبالغون الذين يحتاجون إىل جراحة طارئة جميعهم 

مؤهلون. تشمل املواد االستهالكية أدوات الوالدة وأدوات جراحة 
الرضح لألطفال والكبار. متت مساعدة أكرث من 12000 شخص 

بحلول عام 2018.

حلت القسائم اإللكرتونية محل القسائم الورقية يف عام 2017 
وميكن استبدالها يف شبكة من الصيدليات الخاصة املعتمدة. 
تحتوي القسائم عىل سقف ثابت أعىل يدعم وضع امليزانية 

ويضمن إمكانية وصول املزيد من األشخاص إىل الخدمات. ربط 
الربنامج بني مقدمي خدمات الصحة من القطاعني العام والخاص، 
وعمل عىل بناء قدراتهم والعمل كقاعدة لرشاكات طويلة األجل 

أكرث استدامة، كام تشمل الفوائد األخرى منع االستخدام غري 
القانوين وغري املنضبط لألدوية. تضمنت التحديات القيمة الثابتة 
للقسيمة التي انخفضت مبرور الوقت مع انخفاض قيمة العملة.

https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/Inclusion-of-Health-Expenditures-in-the-MEB-Technical-Note-CTT-Global-Health-Cluster-September-2020.pdf?ua=1
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/working-paper-cash-health-humanitarian-contexts.pdf
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القسائم من أجل الصحة  4.3
بينام تم استخدام قسائم الصحة يف قطاع التنمية لسنوات عديدة،22 

إال أن هذا النهج يعترب األحدث يف قطاع العمل اإلنساين. لقد تم 
تحديد ما مجموعه ستة تدخالت قسائم يف الدراسة، ففي اليمن، 
بدأ برنامج قسيمة الصحة اإلنجابية يف عام 2012 وهو مستمر يف 

توفري الحصول عىل حزمة من خدمات الوالدة اآلمنة وتنظيم األرسة، 
بينام يستخدم برنامج أحدث قسائم للنقل إىل رعاية التوليد يف 

حاالت الطوارئ كجزء من حزمة أوسع من الدعم. يف أوكرانيا توفر 
القسائم املواد االستهالكية الصحية واألدوية )انظر الصندوق 2( ويف 

بوركينا فاسو وتشاد تُستخدم القسائم لتمكني الحصول عىل الخدمات 
الصحية الثانوية والثالثية )انظر القسم 4.5(. تخطط مجموعة الصحة 

يف العراق أيًضا لتدخل لالجئني العائدين لتمكينهم من الحصول عىل 
رعاية جيدة من خالل توفري النقود مقابل النقل وقسائم مع وصفات 

األدوية )انظر الصندوق 1(.

تستغرق برامج القسائم وقتًا يف اإلعداد والتأسيس وهي أكرث تعقيًدا 
من الناحية اللوجستية من التحويالت النقدية غري املرشوطة أو 

املرشوطة، وهذا يجعلها أكرث مالءمة لحاالت الطوارئ التي طال أمدها، 
ما مل يكن برنامج القسائم يعمل بالفعل عىل أرض الواقع وميكن 

تكييفه مع األزمة الناشئة. عىل سبيل املثال، يجب توقيع االتفاقيات مع 
منشآت صحية أو صيدليات أو منافذ أخرى مختارة ومضمونة الجودة 
ويجب طباعة القسائم وتوزيعها أو تطوير أنظمة معلومات القسائم 

اإللكرتونية، ويجب عىل املرافق الصحية املطالبة بالتعويضات عىل 
غرار خطة التأمني. قد يكون تخطيط امليزانية والتدفقات النقدية أمرًا 

Bellows et al., 2016; Grainger et al., 2014 22 انظر عىل سبيل املثال

Boddam- ومجموعة الصحة العاملية 2020، وكذلك املنشورات من قبل KIT 23  للحصول عىل معلومات حول الطرق التشغيلية لربنامج قسائم الصحة اإلنجابية لليمن، راجع دراسة الحالة التي أعدتها

Whetham et al. 2016; و Grainger et al., 2017

صعبًا ال سيام يف البداية حتى يتم اكتساب الخربة و / أو توفر البيانات 
التي ميكن من خاللها التنبؤ بتدفقات العمالء وتكاليفهم. عندما تكون 
القسائم مقصورة عىل منطقة جغرافية محدودة أو مجموعة مستفيدة 

محددة فإنها متيل إىل »الترسب« إىل مناطق ومجموعات أخرى.

ومع ذلك، من املثري لالهتامم مالحظة أن برنامج قسائم الصحة 
اإلنجابية يف اليمن تم إنشاؤه يف عام 2012 قبل النزاع الحايل الذي 

بدأ يف عام 2015. عىل الرغم من تدهور الوضع يف البالد، والذي أدى 
إىل إلحاق أرضار جسيمة بالبنية التحتية الصحية وأسفر عن أعداد 

كبرية من األشخاص النازحني داخليًا واألشخاص املعرضني للخطر 
بشدة، يواصل الربنامج العمل وتوجيه األموال الحيوية إىل املرافق 

الصحية. ميكن بعد ذلك استخدام هذه األموال لرشاء األدوية األساسية 
واإلمدادات ودعم إعادة بناء الهيكليات املترضرة وغريها من األنشطة 

لضامن األداء الوظيفي. بينام كانت وزارة الصحة مرتددة يف البداية 
فيام يتعلق باستخدام القسائم فقد أدركت مؤخرًا أن النهج يعمل 

بشكل جيد يف السياق الخاص باليمن ألنه يوجه التمويل إىل املواقع 
التي يتم فيها تقديم الخدمات بالفعل )أي حيث يتم إنتاج النتائج(.23

ميكن أن يكون للقسائم تأثري مهم عىل سلوك السعي للحصول عىل 
الصحة، وهي مناسبة متاًما للحاالت التي يكون فيها الهدف هو زيادة 
االستخدام الفعال للخدمات األساسية، مثل خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية وخدمات الصحة الوقائية )مثل التحصني واألمراض غري 
املعدية(. تعمل القسائم أيًضا بشكل جيد لربط النازحني داخليًا 

بالرعاية يف املستشفيات لخدمات محددة بوضوح كام هو موضح يف 
حالة سوريا حيث استخدم صندوق األمم املتحدة للسكان القسائم 

لتمكني الحصول عىل رعاية التوليد.

املتوقعة وتواتر بعض الخدمات الصحية عالية التكلفة تجعل هذه 
الطريقة أكرث صعوبة يف التنفيذ، ال سيام فيام يتعلق بإنقاذ األرواح 

والرعاية الطارئة يف املستويني الثانوي والثالثي. عالوة عىل ذلك، ما مل 
يتم تناوله يف نهج الربنامج، لن يضمن النقد الحصول عىل الخدمات 

واألدوية من مقدمي الخدمة املؤهلني واملرخصني بسعر معقول. 
ملواجهة بعض هذه التحديات، وضعت املفوضية إرشادات عاملية 

ميكن تكييفها مع السياقات املحلية من أجل التنفيذ السلس إلعداد 
الربامج النقدية يف قطاع الصحة، مبا يف ذلك معايري اتخاذ القرارات 
حول ما ميكن وما ال ميكن دفعه، وكيفية ضامن شفافية العملية.19 

تشمل األمثلة عىل الربامج التي تستخدم النقد للتعامل مع املعيقات 
املالية غري املبارشة واملبارشة للرعاية الصحية يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا النقد غري املرشوط املقدم يف لبنان يف أواخر عام 
2020 يف أعقاب انفجار امليناء لتغطية تكاليف النقل ورسوم الصحة 

الجنسية واإلنجابية وبرنامج يف األردن يستخدم النقود لتغطية النقل 
إىل الخدمات الصحية املنقذة للحياة كجزء من حزمة أوسع من 

الرعاية لالجئني يف املناطق الحرضية.

عادة ما يتم الدفع قبل تكبد التكاليف وليس بعد ذلك ألن األشخاص 
املعنيني املهمشني قد يواجهون صعوبة يف الحصول عىل األموال. 

يتلقى الالجئون السوريون يف األردن رسالة نصية قصرية ويذهبون 
إىل البنك لتحصيل النقود التي يستخدمونها بعد ذلك لتغطية تكلفة 

الوالدة يف املرافق وغريها من العالجات الصحية املحددة )مثل 
الجراحة املنقذة للحياة والتالسيميا ونقل الدم(، بينام يتم تعويض 

مضاعفات الوالدة غري املتوقعة بعد الحدث. نظرًا ألن النقد مصمم 
لتغطية تكاليف التدخالت الصحية املحددة املطلوبة، يستخدم 

املتلقون النقد للغرض املقصود منه.20

ومع ذلك، قد ال يتم استخدام بعض مبالغ النقد من أجل الصحة التي 
يتم دفعها قبل تكبد التكاليف للغرض املقصود. ملواجهة هذا الخطر، 
يوفر مرشوع النقد مقابل رعاية التوليد يف مرص ثلث األموال مقدًما 

لتغطية مواعيد الرعاية قبل الوالدة، ومن ثم يوفر بقية النقد بعد 
الوالدة، حيث يتم ذلك للتأكد من أن األموال تستخدم فقط لخدمات 

القطاع العام. تساعد الروابط القوية لألنشطة عىل مستوى املجتمع 
عىل ضامن إطالع الناس عىل مدى توفر الخدمات الصحية والحاجة 

إىل الرعاية الصحية الوقائية. يف لبنان يتم تقديم النقد مقدًما للنساء 
ذوات الحمل شديد الخطورة عىل ثالث دفعات: من أجل رعاية ما 

قبل الوالدة 2 و3؛ للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة وتنظيم األرسة، حيث 
يتم تشجيعهم عىل الذهاب للمرفق الصحي من خالل عمل التوعية 

UNHCR 2020. دور املساعدة النقدية يف متويل الوصول إىل الرعاية الصحية يف أوضاع الالجئني واألشخاص اآلخرين الذين تعنى بهم املفوضية   19

20 يتم التحقق من قبل طرف ثالث عىل عينة من %20 من متلقي النقد الذين يبحثون يف كيفية إنفاق األموال

21  يف الواقع، وجدت الدراسة أن الحاجة إىل دعم املساعدات النقدية والقسائم للتعامل مع املعيقات التي تحول دون الوصول إىل الخدمات الصحية يتم تسليط الضوء عليها بشكل متكرر من خالل 

العمل الذي تقوم به مجموعات الحامية، بينام يتم تحديد األفراد عادًة من خالل التفاعل مع القطاع الصحي )أي يف املرافق أو من خالل العاملني الصحيني املجتمعيني(

املجتمعية القوي. لقد تم اعتبار هذا مبثابة تحويل نقدي مرشوط 
نظرًا ألن عدم الحضور يضع املزيد من األقساط موضع تساؤل.

بشكل عام، يتميز النقد غري املرشوط بأنه مبارش يف التنفيذ )سهل 
لوجستيًا وميكن السيطرة عليه ببساطة( ال سيام يف البيئات اإلنسانية 
حيث قد تكون األنظمة راسخة )أي يف العديد من البلدان يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا( وميكن تكييف أنظمة املراقبة. 
تعد عمليات االستكامل املتعددة من النقد متعدد األغراض مبثابة 

طريقة ممكنة حيث تكون تكاليف النقل واإلقامة متوقعة ومنتظمة 
ومنخفضة )أي النقل للحصول عىل وصفات األمراض غري املعدية 

أو حضور مواعيد ما قبل الوالدة أو تطعيامت األطفال(. ميكن أيًضا 
استخدام استكامالت النقد متعدد األغراض ملرة واحدة لتوجيه األموال 

للرعاية الصحية املنقذة للحياة كام حدث يف إيران. ومع ذلك، قد 
يكون االستهداف أكرث صعوبة ألن األفراد ذوي االحتياجات الصحية 

املحددة قد يعيشون يف أرس ال تتلقى حاليًا تحويالت نقدية متعددة 
األغراض.

يتطلب توفري التحويالت النقدية للخدمات الصحية عالية التكلفة، 
ومعظمها عىل مستوى املستشفى، نهج إدارة الحالة وهو أكرث تعقيًدا 
من الناحية اللوجستية. يجب تحديد األفراد من خالل برامج الصحة 

أو برامج املجموعات القطاعية األخرى مثل الحامية.21 يتطلب ضامن 
استخدام األشخاص املعنيني للمرافق الصحية ذات الجودة الكافية 
روابط قوية مع برامج القطاع الصحي لتوجيه الناس إىل الخدمات 

الصحية التي يتم دعمها كجزء من الجهد اإلنساين أو املعروف عنها 
أنها تتمتع بجودة رعاية جيدة.

عندما يتم دفع النقد بعد تكبد التكاليف، يصبح هذا مرشوطًا 
باإلجراء املطلوب ويكون تحوياًل نقديًا مرشوطًا كام هو الحال يف 

مرشوع سالف الذكر يف أفغانستان حيث تم دفع النقد بعد الوالدة 
يف املرفق الصحي. عندما تصبح مثل هذه املخططات معروفة يف 

املجتمع، قد يتمكن الناس من الحصول عىل النقود عىل أساس أنه 
ميكن سداد النقود مبجرد تقديم التحويل. قد تكون إدارة املدفوعات 

النقدية يف املنشأة الصحية نفسها صعبة من الناحية اإلدارية حيث 
يجب أن تتنبأ املرافق بالتدفقات النقدية وتضمن سيولة كافية لتوفري 
املدفوعات، ويجوز للوكاالت املنفذة أو مقدمي الخدمات املالية دعم 

هذه األنشطة.

الصندوق 3: صناديق األسهم الصحية يف لبنان للرعاية األولية

يف لبنان، طلبت وزارة الصحة من جميع الرشكاء الصحيني تقديم 
الدعم بطريقة أكرث تناسًقا وتناغاًم، حيث يعمل رشكاء الصحة 

اإلنسانية عىل تعزيز الوصول إىل رعاية أولية جيدة الجودة 
مبوجب مخطط موحد يعتمد مراكز الرعاية الصحية األولية التي 

تلبي املعايري الحكومية.

يف حني أن معظم الرشكاء يدعمون مراكز الرعاية الصحية األولية 
بشكل مبارش باملوارد )مثل املعدات ورفع مستوى البنية التحتية 

ورواتب املوظفني واإلمدادات وما إىل ذلك(، تدعم إحدى 
املنظامت غري الحكومية الدولية 8 مراكز للرعاية الصحية األولية 

للشبكة من خالل صندوق األسهم الصحية، حيث ميكن لجميع 

اللبنانيني الذين يعيشون يف مستجمعات املياه يف مراكز الرعاية 

الصحية األولية املختارة )الذين يعتربون جميًعا معرضني للخطر 

سواء من املجتمعات املضيفة أو الالجئني( استخدام الخدمات 

الصحية بتكلفة مدعومة للغاية )يف بعض األحيان مجانًا ملراكز 

الرعاية الصحية األولية الضعيفة( ومراكز الرعاية الصحية األولية 

هي عن طريق الوكالة املنفذة. تعترب رسوم االستشارة واحدة 

من أكرب العوائق التي تحول دون الوصول إىل الخدمات يف لبنان، 

وكان من املتوقع أن يضمن تصميم هذا املرشوع نتائج أفضل، 

وقد أثبت بالفعل أنه يعمل بشكل جيد، حيث يصل إىل ما يصل 

إىل 1000 مستفيد أو أكرث لكل عيادة شهريًا.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5434952/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24779653/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4990166/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-017-0021-4
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4.pdf
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العيادات الخارجية، وما بني 150 و 500 يورو لرعاية مرىض اإلقامة 
يف املستشفى ملدة عام واحد ألرسة واحدة.24 يعمل صندوق األسهم 
الصحية بطريقة مامثلة لسندات القيمة ولكن ال يوجد قسيمة عىل 
هذا النحو، وبشكل عام ال يطبقون سقًفا ماليًا. ميكن اعتبار قسائم 
القيمة وكخطوة عىل طول الطريق نحو إدخال التأمني واملزيد من 

الرشاء االسرتاتيجي للخدمات الصحية.

تتمثل إحدى املخاطر املتعلقة بالقسائم - وخاصة قسائم القيمة – يف أن 
مقدمي الخدمات قد يضيفون تدخالت غري رضورية حتى يتمكنوا من 

تعظيم فوائدهم ما مل تتحكم بها الوكالة املديرة. تشمل املخاطر األخرى 
إمكانية االحتيال، مثل اإلبالغ عن البيانات غري الدقيقة أو التواطؤ مثالً 

بني مقدمي الخدمة وموزعي القسائم لكسب أموال إضافية.

يف كلتا الطريقتني، تبلغ املرافق الصحية املختارة عن الخدمات 
املقدمة مع أسامء رب األرسة واملستفيد وعادة ما يتم سدادها عىل 

أساس شهري من قبل وكالة اإلدارة. ومع ذلك، فمع التكنولوجيا 
اإللكرتونية كام يف حالة املحفظة املزدوجة يف تشاد )انظر الصندوق 
4( يتم خصم األموال من املبلغ املتاح عىل البطاقة الذكية ويف نهاية 

الشهر يحول املرشوع املبلغ اإلجاميل إىل املرفق الصحي. يف املستقبل، 
ميكن بسهولة أن يكون السداد إىل املرفق آليًا، حيث أن هذا يسهل 

املساعدات النقدية والقسائم للحاالت الصحية التي ميكن تقدير 
املبلغ املطلوب لها. إذا كانت هناك حاجة إىل مبلغ أكرب فيمكن 

ترتيب ذلك بسهولة )من خالل إدارة الحالة ووضع قيمة إضافية 
عىل القسيمة(. قد يختلف اختيار املستفيدين اختالفًا طفيًفا حيث 

تستهدف قسائم القيمة بشكل خاص األشخاص املعرضني للخطر 
وتسليمهم قسيمة فعلية أو أي رمز آخر من استحقاقاتهم، بينام يوفر 

صندوق األسهم الصحية عادًة الوصول لجميع األشخاص املهمشني 
الذين يعيشون يف منطقة مستجمعات املياه يف منشأة صحية.

ميكن أيًضا استخدام قسائم القيمة يف القطاع الخاص، بينام يتم تنفيذ 
صندوق األسهم الصحية غالبًا يف املرافق التابعة للقطاع العام أو لشبكة 
املرافق الصحية )أي التي تنتمي إىل مؤسسة خريية( مع إرشاف السلطة 

الصحية ذات الصلة كام يف حالة لبنان املوصوفة يف الصندوق 3.

املنهجيات الهجينة  4.5
تستخدم العديد من الربامج أكرث من طريقة للمساعدات النقدية 

والقسائم وهذا أمر شائع جًدا، حيث إن الطرق املختلفة للمساعدات 
النقدية والقسائم كام ذكرنا أعاله تعترب مناسبة بشكل أفضل لحواجز 

الحصول عىل الخدمات الصحية املختلفة. تستخدم العديد من املساعدات 
النقدية والقسائم للتدخالت الصحية يف كل من منطقة الرشق األوسط 
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وشامل أفريقيا وخارجها أكرث من طريقة واحدة. عىل سبيل املثال؛ يف 
اليمن تدفع قسائم األمومة اآلمنة مقابل خدمات صحة األم يف مستويات 
الرعاية األولية والثانوية والثالثية، كام متنح املستفيدات الحق يف الحصول 
عىل النقد مقابل النقل والذي يتلقونه عند وصولهم إىل املنشأة للوالدة أو 
عند عالجهم من مضاعفات يف املستشفى. يُدفع النقد أيًضا مقابل إقامة 

املرافق عند دخول املرأة املستشفى، وهناك نهج مبتكر يف تشاد يستخدم 
محفظة مزدوجة للتعامل مع املعيقات غري املبارشة واملبارشة للحصول 

عىل الرعاية الصحية )الصندوق 4(.

تم يف سوريا تطوير إجراءات تشغيل قياسية للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي والتي تحدد أساليب مختلفة وفًقا لنوع وشدة الحالة: 

ميكن دعم بعض الحاالت من خالل النقد متعدد األغراض ملرة واحدة 
أو بضع جوالت منه، والتي يتم دمجها مع تحويل أكرب ملرة واحدة 
خارج النقد متعدد األغراض القيايس عند الرضورة لتغطية تكاليف 

االحتياجات املحددة مبا يف ذلك النقل إىل منشأة والدفع مقابل 
الرعاية الطبية

دور تكنولوجيا املعلومات  4.6
تتطور تكنولوجيا املعلومات املتاحة لدعم املساعدات النقدية والقسائم 
يف املساعدة اإلنسانية برسعة، وتقدم عدد من الوكاالت حلوالً تكنولوجيا 
معلومات متخصصة، والتي تشمل  عىل سبيل املثال ال الحرص: إمكانية 

جمع املعلومات دون اتصال باإلنرتنت وتحميلها مبجرد إنشاء اتصال 
بنظام معلومات عىل شبكة اإلنرتنت؛ نظم معلومات إدارية قامئة 

شبكة اإلنرتنت ملختلف طرق املساعدات النقدية والقسائم؛ والقسائم 
اإللكرتونية والبطاقات الذكية واملحافظ اإللكرتونية، والتي تحل محل 

القسائم الورقية وتحسن بشكل كبري من أنظمة إدارة املعلومات؛ والدفع 
من خالل األموال عرب الهاتف املحمول مبا يف ذلك من خالل استخدام 

تقنيات القياسات الحيوية، مثل أجهزة الرصاف اآليل املزودة مبسح 
قزحية العني كام هو الحال يف األردن. لقد مّهدت تقنية )سلسلة الكتل( 
Blockchain أيًضا طرقًا جديدة وأكرث أمانًا لتقديم األموال، حيث تعني 

هذه التطورات وغريها يف مجال تكنولوجيا املعلومات أن منهجيات 
املساعدات النقدية والقسائم أصبحت أسهل يف التصميم والتنفيذ حيث 

يتم استبدال األعامل الورقية بأشكال إلكرتونية ومتكن التكنولوجيا من 
املراقبة يف الوقت الفعيل. كام يوضح مثال تشاد )الصندوق 4(؛ ميكن 

للتكنولوجيا أيًضا أن تتيح تنسيًقا أفضل لألنظمة.

ميكن ربط بعض حلول تكنولوجيا املعلومات هذه بالسجالت الطبية 
اإللكرتونية، عىل سبيل املثال؛ املعالجة اإللكرتونية للوصفات الطبية 

للصيدليات. تحتاج جميع حلول تكنولوجيا املعلومات إىل حامية 
رسية املعلومات الصحية املتعلقة باملريض

عندما تعمل برامج القسائم عىل مدى سنوات، ميكنها بناء قدرات 
القطاع الصحي يف التمويل الصحي والتأمني الصحي من خالل تطوير 
الخربة يف االستهداف والتعاقد ورشاء الخدمات واملدفوعات والسداد 

ومراقبة الجودة واالحتيال والرصد والتقييم، عىل الرغم من أنه يف 
سياق التنمية كان لربنامج قسيمة الصحة اإلنجابية الكبري يف كينيا 

واملمول من بنك التنمية األملاين دوًرا أساسيًا يف تطوير قدرات التأمني 
الصحي وتم توليه يف النهاية من قبل مخطط التأمني.

ميكن استخدام القسائم للتكاليف غري املبارشة للحصول عىل الرعاية 
الصحية، مثل النقل، لكن التعقيد اللوجستي وتكاليف اإلدارة 

ستكون مرتفعة مقارنة بقيمة القسائم ما مل يكن برنامج القسائم 
الحايل مطبًقا لخدمات أخرى ذات قيمة أعىل. ومع ذلك، حتى يف 
هذه الحالة، قد يكون من األنسب استخدام النقد للتكاليف غري 

املبارشة جنبًا إىل جنب مع القسائم. ليك تعمل قسائم النقل بشكل 
جيد، يجب أن تكون هناك خيارات نقل آمنة كافية ويجب أن يكون 

الناقلون عىل استعداد ألخذ القسائم واستبدالها بالنقد.

ميكن أن تستفيد قسائم الخدمات الصحية من قدرة مقدمي 
الخدمات من القطاعني العام والخاص واملنظامت غري الحكومية ال 

سيام يف املناطق الريفية حيث قد يكون مقدمو الخدمات العامة يف 
أماكن متفرقة، عىل سبيل املثال من خالل شمول القابالت الخاصات 

كام هو الحال يف اليمن بشكل عام، ال يُنصح باستخدام القسائم 
ملجموعة كبرية من خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية حيث 
يتطلب ذلك قسائم مختلفة للعديد من الخدمات املختلفة بأسعار 
مختلفة تتطلب دفاتر قسائم كبرية. يف معظم البلدان التي شملتها 

الدراسة كانت الرعاية الصحية األولية متاحة مجانًا للمجموعات 
السكانية املضيفة والالجئني املهمشة.

قسائم القيمة وصناديق   4.4
األسهم الصحية

 يف حالة عدم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية مجانًا، قد 
توفر قسائم القيمة أو صندوق األسهم الصحية طرقًا مفيدة، وميكن 

أن تستوعب قسائم القيمة مجموعة كبرية من خدمات الرعاية 
الصحية األولية وخدمات املستشفى ذات الصلة عند الحاجة. ميكن 
للمستفيدين الحصول عىل الرعاية الصحية لغاية سقف مايل ثابت. 
ميكن أن تخدم قسيمة قيمة واحدة جميع أفراد األرسة عىل عكس 

قسائم الخدمات التي تستهدف عادًة فرًدا واحًدا من األرسة )أي امرأة 
حامل أو طفل(. 

يتم تحديد ميزانية قسيمة القيمة للرعاية الصحية األولية وفًقا 
لالحتياجات املتوقعة للسكان املستهدفني وامليزانية املتاحة، وعادة 

ما ينفق الناس نسبة معينة من هذه التغطية. بالنسبة لقسائم 
األمومة اآلمنة، هناك حسابات لتقدير نسبة الوالدات املعقدة وبالتايل 
التكاليف، بناًء عىل عدد النساء القادمات للوالدة املؤسسية يف سياق 
معني. يف كال النهجني، تصبح امليزانية أكرث قابلية للتنبؤ مبرور الوقت 
عىل الرغم من أن الطلب عىل الخدمات سيتغري أيًضا وفًقا للسياق.

تصف دراسة حالة حديثة من قبل رشاكة التعلم النقدي / منظمة 
الصحة العاملية ثالثة مشاريع تجريبية مع قسائم قيمة مستخدمة 

لتوفري الحصول عىل حزمة أساسية من الخدمات الصحية لألشخاص 
الذين يعانون من فقر مدقع والذين يعيشون يف املناطق الحرضية يف 
بنغالديش. تتلقى كل أرسة محددة بطاقة قسيمة ميكن استخدامها يف 
املستشفيات الخاصة املتعاقد عليها واملضمونة الجودة للحصول عىل 
خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية ومجموعة صغرية من رعاية 
مرىض اإلقامة داخل املستشفى. تحتوي بطاقات القسائم يف الطيارين 

الثالثة عىل سقوف مالية ترتاوح بني 50 و 100 يورو لرعاية مرىض 

الصندوق 4: استخدام املحفظة املزدوجة يف تشاد

يف تشاد، استخدم مرشوع مدته عام كامل محفظة مزدوجة 
)محافظ منفصلة للصحة والنقد( لتغطية التكاليف غري املبارشة 

املرتبطة بالحصول عىل الرعاية الصحية )أي النقل( والتكاليف 
املبارشة للخدمات الصحية لألشخاص املصابني بفريوس نقص 
املناعة البرشية، حيث قدم برنامج منفصل مساعدة متعددة 

القطاعات للنساء والفتيات املرشدات للحصول عىل الطعام 
املغذي من البائعني املعينني وتعزيز النظام الصحي.

ميكن الحصول عىل نقود املحفظة األوىل عن طريق وكالء الحوالة 
املوجودين بالقرب من املرافق الصحية من أجل دفع رسوم الناقل 

ورشاء الطعام، بينام غطت املحفظة الصحية الثانية تكاليف رسوم 
االستشارة والفحوصات واألدوية التي ال يتم توفريها مجانًا. تم 
تقييد املحفظة الصحية وعملت كقسيمة قيمة إلكرتونية »تم 

خصمها« من قبل املنشأة عند استخدام الخدمات الصحية.

 sQuid املرشوع مدعوم عىل برنامج قائم ويستخدم نفس تقنية
، ووضع املحطات الطرفية املتنقلة يف املرافق املخصصة ووكالء 

الحوالة، حيث عمل هذا التسليم الرقمي لألموال عىل متكني لجنة 
اإلنقاذ الدولية من تتبع كل دوالر إىل املستفيد املقصود لتحسني 

شفافية الربنامج واملساءلة.

https://www.calpnetwork.org/cva-and-health-case-studies-from-jordan-burkina-faso-and-bangladesh/
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املفهوم الجديد ملرشوع النقد والقسائم لدعم الالجئني والنازحني 
العائدين إىل مجموعة العمل النقدي يف آذار 2021، ولكن كان هناك 

شعور بأن املفهوم كان يف مرحلة مبكرة جًدا لضامن املدخالت من 
قبل فريق املجموعة النقدية.

هناك حاجة إىل املساعدة الفنية والتدريب والتوجيه لتعزيز التنسيق 
األفضل: ومع ذلك، فمع التوجيه اإلضايف والتدريب يف املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة، ميكن أن توفر مجموعات 
العمل النقدي األساس للوصول إىل املجموعات الصحية )باستخدام 

مستشارين نقديني تم تدريبهم ليكونوا نقاط اتصال املساعدات 
النقدية والقسائم من أجل الصحة رمبا( ولتقديم مدخالت حول 
تصميم وتنفيذ تدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة. بدون مثل هذا التدريب، غالبًا ما ال يكون املستشارون 

النقديون عىل دراية كافية باملزالق املتعلقة بالحصول عىل الرعاية 
الصحية، خاصة بالنسبة للفئات املهمشة )1: عدم تناسق املعلومات 

بني األشخاص املعنيني ومقدمي الخدمات الصحية مع ما يصاحب 
ذلك من مخاطر اإلفراط يف العالج أو نقصه؛ و2( عدم القدرة عىل 

التنبؤ باألمراض والصدمات الحادة واملزمنة وما يقابلها من عدم 
القدرة عىل التنبؤ بالتكاليف )مبا يف ذلك التكاليف الباهظة( ليس 

فقط بالنسبة لألشخاص املعنيني الذين يتلقون النقد متعدد األغراض، 
ولكن أيضاً لجميع األشخاص املعنيني. سيحتاج املستشارون الصحيون 
أيًضا إىل تدريب عىل الطرق املختلفة للمساعدات النقدية والقسائم 

ولفهم كيف ميكن أن تضيف قيمة إىل تدخالت الرعاية الصحية 
القامئة )انظر القسم 6.2 للتوصيات(.

تعترب التوجيهات العاملية بشأن املساعدات النقدية والقسائم من أجل 
الصحة التي طورتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
ومنظمة الصحة العاملية والوكاالت األخرى مبثابة خطوة مهمة يف سد 
الفجوة بني عامل الصحة والنقد. ومع ذلك، هناك العديد من األشكال 

واألنواع املختلفة من املساعدات النقدية والقسائم م أجل الصحة 
)انظر القسم 2.1( والتدخل األنسب هو الذي يكون شديد التحديد 
بالسياق وميكن أن يستجيب مبرونة للتغيريات عىل مستوى الدولة. 

لقد اعترب املبلغون الرئيسيون أن املساعدة الفنية العملية والتدريب 
يف مجال املساعدات النقدية والقسائم واملقدم للفرق الصحية 

عىل أرض الواقع ملساعدتهم يف تصميم وتنفيذ ومراقبة تدخالت 
املساعدات النقدية والقسائم من شأنه أن يدعم جهود التنسيق 

بشكل كبري.

عىل سبيل املثال، يف بوركينا فاسو قدم ممثل Cashcap من املقر 
الرئييس ملنظمة الصحة العاملية تدريبًا عىل املساعدات النقدية 

والقسائم جنبًا إىل جنب مع زميل من املكتب اإلقليمي، مام أدى 
إىل تجريب برنامج القسائم )انظر الجدول 2( الذي وفر الحصول 

عىل كل من النقد مقابل الغذاء والخدمات الصحية التي تقع خارج 
نطاق سياسة الرعاية الصحية املجانية )مثل حاالت املالريا الخطرية 

والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والحاالت 
الطبية والجراحية الطارئة(. تعترب املساعدات النقدية والقسائم اآلن 

مبثابة أحد ركائز التدخل الرئيسية لزيادة الحصول عىل الخدمات 
الصحية يف املناطق املترضرة من النزاع واألزمات اإلنسانية يف بوركينا 
فاسو. بامللخص لقد كان التدريب املناسب والدعم العميل كخطوة 
أوىل متبوًعا بتجربة املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 

أساسيًا عىل املستوى القطري يف االعرتاف بالقيمة املضافة للمساعدات 
النقدية والقسائم من أجل الصحة.

كام أشار أحد كبار املبلغني الرئيسيني يف تشاد من املهم أيًضا تحديد 
نقطة اتصال ذات خربة وحيوية يف البلد لقيادة إعداد الربامج النقدية 

عرب املجموعات املختلفة.

» لقد كانت مسؤوليتي هي دمج النقد يف جميع القطاعات. لقد 
عملت مع زماليئ يف القطاع الصحي وكانوا مقتنعني حًقا بالنهج 

النقدي واتفقنا عىل القيام بذلك مًعا، حيث كانوا بحاجة إىل معرفة 
وفهم كيفية عمل النقد. من جانبنا كمتخصصني يف النقد، نحتاج إىل 

فهم املزيد عن الصحة وكيف ميكننا تكييف املال مع الصحة. لقد 
كان هذا حًقا مجال اهتامم كبري بالنسبة يل وقد فعلت اليشء ذاته 

بالنسبة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي«

التنسيق ما بني النقد والصحة  5
إن الحاجة إىل تقديم دعم إضايف لألشخاص املعنيني لتمكينهم من 

الحصول عىل الرعاية الصحية التي يحتاجونها معرتف بها عىل نطاق 
واسع بني الجهات الفاعلة اإلنسانية، وقد تم عرضها بوضوح يف كل 

من البيانات املستمدة من مراقبة ما بعد التوزيع للتحويالت النقدية 
متعددة األغراض ويف العدد الكبري من الحاالت التي تم تحديدها 

عىل أنها تتطلب مثل هذا الدعم يف مجموعات الحامية. يوضح مسار 
املساعدات النقدية والقسائم للتدخالت الصحية )انظر الصندوق 1( 

أن املساعدات النقدية والقسائم يُنظر إليه اآلن عىل نطاق واسع عىل 
أنها طريقة محتملة.

وجهات نظر مختلفة: ومع ذلك، فإن التحدي املهم لتصميم وتنفيذ 
نتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة ينبع من وجهات 
النظر املختلفة للمجتمع النقدي من ناحية والجهات الفاعلة الصحية 
من ناحية أخرى. بينام أن تدخالت النقد مقابل الصحة تعتمد بشكل 

عام عىل الحاالت وتركز عىل احتياجات الفرد وتتناول التكاليف 
املحددة واملرتفعة أحيانًا املتعلقة بالرعاية الصحية؛ عادة ما تستهدف 

التدخالت النقدية متعددة األغراض األرسة التي تلبي االحتياجات 
املتوسطة، كام تعطي التدخالت النقدية اإلنسانية األولوية بالرضورة 

ألنظمة وعمليات وتحويالت قياسية وموحدة.

استناًدا إىل مجموعة واسعة من املقابالت مع املبلغني الرئيسيني، 
لوحظ أن بعض أشكال املساعدات النقدية والقسائم تعترب مقيدة 

من قبل املجتمع النقدي )أي التحويالت النقدية املرشوطة(. 
تقدر الجهات الفاعلة يف مجال النقد اإلنساين االستجابات متعددة 
القطاعات واملتكاملة والتي تدعم الكرامة والحق يف تقرير املصري 
من خالل ترك الخيارات ملا يجب رشاؤه وأين للمستفيدين، بناًء 

عىل آليات السوق. هناك شعور بأن منهجيات املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة ال تعزز بالرضورة كرامة األشخاص املهمشني 

أو متّكنهم من اختيار كيفية تلبية احتياجاتهم وإعامل حقوقهم.

من منظور املجتمع الصحي، قد يُنظر إىل النقود عىل أنها غري 
مستهدفة بشكل كاٍف ملن هم يف أمس الحاجة إىل الرعاية الصحية 

وكنهج ال ميكن أن يوجه الناس إىل خدمات ذات جودة كافية. تشعر 
الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية بالقلق من أن النقد متعدد 

األغراض الذي يهدف إىل تغطية تكاليف الرعاية الصحية ميكن أن 
يعزز ثقافة رسوم املستخدم وال مينع تكاليف الرعاية الصحية الكارثية، 
وهو أمر تدريجي وغري عادل. عالوة عىل ذلك، تعطي الجهات الفاعلة 
يف مجال الصحة اإلنسانية األولوية لتعزيز األنظمة الصحية الحكومية 

وسياسات الرعاية الصحية املجانية، حيث شكلت وجهات النظر 
املختلفة هذه حاجزًا مهاًم أمام تنسيق أفضل يف املايض.

الرغبة والحامس للتنسيق عرب القطاعات: خالل املقابالت مع املبلغني 
الرئيسيني، واجهت الدراسة رغبة قوية للتنسيق عرب قطاعي الصحة 

والنقد، حيث يدرك كال القطاعني أن املساعدات النقدية والقسائم من 
أجل الصحة ميكن أن يكون لها تأثري »قيمة مضافة« وتستكمل دعم 

جانب العرض من قبل القطاع الصحي وتعزز التحويالت النقدية لتلك 
األرس التي لديها أفراد بحاجة إىل رعاية صحية عالية التكلفة. ومع 
ذلك، يبدو أن هناك نقًصا يف آليات التنسيق الفعالة عىل املستوى 

القطري وفجوة يف املعرفة واملهارات باإلضافة إىل التمويل الالزم من 
املانحني يف مجموعة الصحة.

عىل الرغم من أنها توفر منتدى لتحديث الجهات الفاعلة اإلنسانية 
بشأن األنشطة الجارية واملخطط لها؛ ال يبدو أن اجتامعات مجموعة 

العمل النقدي هي أفضل منتدى لتحسني التنسيق؛ حيث أنها تركز 
عىل األولويات األخرى )أي حساب سالل اإلنفاق الدنيا والتحويالت(. 

وجدت مقابالت املبلغني الرئيسيني أمثلة قليلة جًدا ملمثيل مجموعات 
الصحة الذين يحرضون اجتامعات مجموعات العمل النقدي بانتظام. 

قد يرجع هذا بحد كبري إىل نقص املعرفة من جانب املجموعات 
القطاعية ألعامل مجموعات العمل النقدي وبيانات املسح، مبا يف 

ذلك النفقات الصحية التي هي تحت ترصفهم. يف العراق، تم تقديم 
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املهمشة مع األفراد الذين يحتاجون إىل رعاية صحية عالية التكلفة. 
عىل سبيل املثال، قدم برنامج النقد من أجل االحتياجات الخاصة يف 
إيران تحويالت نقدية ملرة واحدة لألشخاص املعنيني سواء كان ذلك 
مبثابة زيادة إضافية يف النقد متعدد األغراض ألولئك الذين يتلقون 

بالفعل النقد متعدد األغراض وكدفعة ملرة واحدة مقدًما قبل العالج 
ألولئك الذين هم خارج نطاق النقد متعدد األغراض.

تضيف املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة قيمة للتدخالت 
الصحية يف جانب العرض. لقد كان هذا اكتشافًا مهاًم ويؤكد أن 

املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة مطلوبة للتعامل مع 
املخاوف من أن النقد متعدد األغراض العام ال يتغلب عىل املعيقات 

املالية التي تحول دون الحصول عىل الخدمات الصحية، وال يحمي األرس 
من النفقات الصحية الكارثية، وقد يوجه األشخاص املعنيني إىل مرافق 

ذات جودة غري كافية من الرعاية. ال تخفف آليات السوق من هذه 
املخاطر الخاصة بالقطاع الصحي، بالنظر إىل عدم تناسق املعلومات وعدم 

توازن القوة بني مقدمي الخدمات الصحية واملرىض، وال سيام األشخاص 
املعنيني املهمشني للغاية وعدم القدرة عىل التنبؤ باالحتياجات الصحية.

ترتبط جميع املخططات املحددة يف الدراسة ارتباطًا وثيًقا بجانب 
العرض يف قطاع الصحة، وهذا رشط عند تنفيذ املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة، وقد تم تحقيق ذلك من خالل: تعزيز 
أنظمة اإلحالة املالمئة القامئة واالستفادة منها؛ رشطية املساعدات 

النقدية والقسائم التي توجه األشخاص املعنيني إىل منشآت صحية 
مختارة أو منافذ صحية أخرى أو ناقلني محددين؛ إرفاق املساعدات 

النقدية والقسائم بأنشطة مكثفة لتعزيز الصحة واملعلومات 
والتثقيف والتواصل عىل مستوى املجتمع لرشح أهمية الحصول عىل 

الرعاية؛ والروابط القوية مع الخدمات الصحية )أي اختيار املرافق 
املعروفة بالفعل لألشخاص املعنيني(.

يتم توفري املساعدات النقدية والقسائم من أجل لصحة دامئًا تقريبًا 
باإلضافة إىل الجهود القامئة لتعزيز تقديم الخدمات يف قطاع الصحة 
وإيجاد قيمة مضافة ملثل هذه األنشطة. هناك نتيجة مهمة تتعلق 

باملخاوف بني املهنيني الصحيني وآخرين من أن بعض املساعدات 
النقدية والقسائم للطرق الصحية )خاصة الطرق النقدية( قد توجه 
األشخاص املعنيني إىل املرافق التي ال توفر جودة كافية من الرعاية. 

ومع ذلك، من املهم مالحظة أنه مل يتم العثور عىل أي دليل عىل ذلك 
أثناء املراجعة ألنه تم تضمني مكونات برامجية محددة يف التصميم 
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ملواجهة هذه املخاطر. لقد كانت تصميامت املساعدات النقدية 
والقسائم املحددة للتدخالت الصحية موجهة جميًعا نحو تحسني 
الحصول عىل الرعاية الصحية من قبل األشخاص املعنني، ومتكني 

السلوك اإليجايب للسعي للحفاظ عىل الصحة وضامن توفري خدمات 
جيدة مبا فيه الكفاية.

عالوة عىل ذلك، يف جميع األمثلة تقريبًا تبني أن مخاطر عدم 
استخدام النقد لألهداف املقصودة املتعلقة بالصحة هي إما معدومة 
أو قريبة من ذلك. فقط يف برنامج تجريبي قصري واحد يف بريوت، تم 

استخدام النقد من قبل األشخاص املعنيني يف أولويات أخرى، وذلك 
ألن االحتياجات كانت عالية جًدا بعد انفجار امليناء، وألن الروابط مع 
النظام الصحي كانت ضعيفة. تُستخدم أنظمة التحقق واملراقبة لردع 

املرافق الصحية عن فرض »رسوم مستخدم« غري رسمية للخدمات 
التي يجب أن تكون مجانية عند نقطة التسليم.

توصلت الدراسة إىل أن جميع طرق املساعدات النقدية والقسائم 
تقريبًا تم تنفيذها بطريقة شاملة مع استهداف واضح ومعايري 

األهلية ونرش املعلومات ذات الصلة وأنظمة الدفع العملية، وحيثام 
كان ممكًنا، مع االستفادة من األنظمة القامئة املطورة للنقد متعدد 

األغراض أو تحويالت الفئات األخرى )أي املعلومات وأنظمة الدفع(. 
معظم التدخالت إما أنشأت أنظمة لفحص ومراقبة جودة الخدمات 

الصحية أو استخدمت املرافق الصحية املعروفة بضامن جودتها أو 
قدمت مدخالت إضافية من جانب العرض لتحسني جودة الرعاية يف 
مرافق الصحة العامة. لقد كان للعديد من التدخالت أيًضا إجراءات 
تشغيل قياسية مفصلة وواضحة أو كانت يف طور تحديث إجراءات 

التشغيل القياسية.

االبتكار وقضايا النطاق: تم تصميم ما ال يقل عن 7 تدخالت كتجربة 
عرب العينة بأكملها لتجربة نهج جديد للتعامل مع املعيقات التي 
تحول دون الحصول عىل أنواع معينة من الرعاية الصحية، حيث 
يُظهر هذا، إىل جانب مجموعة املفاهيم والتدخالت الجديدة،25 

اهتامًما كبريًا باملساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة، فضالً 
عن الحاجة إىل إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل املمتدة التي 

يتم مواجهتها أمام الحصول عىل الرعاية الصحية يف األزمات اإلنسانية. 
إن إنتاج دراسات حالة إضافية عن املساعدات النقدية والقسائم من 
أجل الصحة مثل تلك التي تم تطويرها بالفعل بواسطة رشاكة التعلم 

النقدي وصندوق األمم املتحدة للسكان و KIT ومنظمة كري وغريها 

االستنتاجات والتوصيات  6
نقدم فيام ييل ملخص لالستنتاجات )6.1( وبعض التوصيات األولية 

)6.2( بناًء عىل التحليل أعاله.

االستنتاجات  6.1
املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة - سلسلة متصلة من 

الطرق: كشفت الدراسة عن عدد من األمثلة املثرية لالهتامم يف 
املايض والحارض عىل املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وهي تصف أيًضا منهجيات 
مبتكرة مختارة من املساعدات النقدية والقسائم يف بلدان أخرى 

تعاين من أزمات إنسانية، والتي تراوحت ما بني الربامج التجريبية 
القصرية )أي أقرصها استمر ملدة 45 يوًما فقط( وتدخالت متعددة 

السنوات ومتعددة املانحني، وتضمنت العديد من املنهجيات املختلفة 
)غالبًا ما تكون مختلطة( الستخدام النقد والقسائم. نقرتح أعاله أنه 
من املفيد وضع املنهجيات املختلفة للمساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة عىل طول سلسلة متصلة مع النقد متعدد األغراض 
لتلبية االحتياجات الصحية املحددة من جهة، من خالل التعويضات 

املبارشة للمرافق مقابل خدمات محددة لألشخاص املعنيني املختارين 
من جهة أخرى )القسم 2.1(.

نظرًا ألن السلسلة املمثلة يف الشكل 1 تنتقل من الجانب األيرس 
)النقد متعدد األغراض لالحتياجات الصحية املحددة، أو النقد 

مقدًما أو بعد اإلجراء( إىل الجانب األمين )قسائم الخدمة وقسائم 
القيمة وتعويضات الخدمات الصحية(، تصبح املنهجيات بشكل عام 

أكرث تعقيًدا من حيث تصميمها وتنفيذها )أي امليزانية والشؤون 
اللوجستية واستهداف األشخاص املعنيني املهمشني وإنشاء أنظمة 

لضامن الجودة والتعاقد( كام هو موضح يف الجدول 5 من امللحق 1، 
الذي يصف مزايا وعيوب تنفيذ الطرق املختلفة. وباملثل، باالنتقال 
إىل الجهة اليمنى يف الشكل 1، قد تكون هناك حاجة إىل مزيد من 

املصادر )الوقت واملال( إلنشاء تدخالت املساعدات النقدية والقسائم 
من أجل الصحة وإدارتها )أي الحاجة إىل وكالة إدارة خارجية 

وعمليات ضامن الجودة(.

بالتوازن مع التعقيد املتزايد واالحتياجات من املصادر، فإن املنهجيات 
القامئة إىل ميني السلسلة املتصلة يف الشكل 1 تعترب مناسبة بشكل 

خاص للوصول إىل مجموعات محددة من األشخاص املعنيني املهمشني 
ومتكينهم من الحصول عىل الخدمات الصحية الهامة، والتي مل يكونوا 
قادرين عىل الحصول عليها بسبب املعيقات املالية وغريها. هذا مهم 

بشكل خاص للرعاية الصحية الوقائية والرعاية الصحية املنقذة للحياة 
وعالج اإلعاقات التي قد تصبح دامئة دون عالج والعالج املتخصص 

للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

لذلك، ال توجد طريقة افرتاضية واحدة للمساعدات النقدية والقسائم 
لتلبية االحتياجات الصحية ومواجهة املعيقات املالية، حيث يعتمد 

اختيار الطريقة عىل خصائص النظام الصحي واملعيقات املوجودة يف 
سياق معني، ومع تطور هذه الخصائص قد يحتاج اختيار الطريقة إىل 

التطور وفًقا لذلك.

طرق املساعدات النقدية والقسائم وفًقا للسياق: إن هذه األسباب 
وغريها تعني أن بعض طرق املساعدات النقدية والقسائم مناسبة 
بشكل أفضل لسياقات إنسانية محددة. عىل سبيل املثال، تستغرق 

برامج القسائم وقتًا إلنشائها وإعدادها عىل الرغم من أنها مبجرد 
إنشائها ميكن أن تستمر يف العمل خالل حاالت األزمات كام شوهد 

يف اليمن، وتوفر مساراً مرناً لتوجيه مزايا إضافية )مثل النقد( 
إىل األشخاص املعنيني املهمشني. مبجرد إعداد هذه الربامج ميكن 
بسهولة توسيع نطاق القسائم )مبا يف ذلك قسائم القيمة( لتالئم 

الظروف الصحية األخرى و / أو املناطق الجغرافية األخرى. عالوة 
عىل ذلك، فنظرًا لقدرتها الفريدة عىل استهداف مجموعات محددة 

من األشخاص الذين لديهم خدمات صحية محددة والتغلب عىل 
مجموعة من املعيقات التي تحول دون الحصول عليها؛ ميكن اعتبار 
برامج القسائم مبثابة منهجية طويلة األجل تستمر يف توجيه الفوائد 

املتعلقة بالصحة إىل األشخاص املحتاجني أثناء )وبعد( االنتقال من 
السياقات اإلنسانية إىل السياقات التنموية والعكس صحيح، كام هو 

الحال يف اليمن.

بشكل عام، يعد تحويل النقد أسهل من حيث اإلعداد )مثل النقد 
مقابل النقل(، ولكن كام هو موضح أعاله، فعندما يتم توفري النقد 
قبل الحصول عىل الخدمات؛ تتطلب هذه الطريقة أيًضا تدخالت 

برامجية إضافية للتخفيف من املخاطر املحتملة، مثل دعم السلوك 
املناسب للسعي للحفاظ عىل الصحة والتأكد من تقديم العالجات 

وفًقا ملعايري الرعاية املتفق عليها. 

بينام ال ميكن وال ينبغي أن تحل الربامج النقدية متعددة األغراض 
النموذجية محل املساعدات النقدية والقسائم املحددة للقطاع 

الصحي؛ إال أن التحويالت النقدية متعددة األغراض قد تكون مبثابة 
نقطة دخول مفيدة ألشكال أخرى أكرث تعقيًدا من املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة وليس فقط الستكامل النقد متعدد 
األغراض لتغطية التكاليف املتعلقة بالصحة بل أيًضا لتحديد األرس 
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من املنظامت، جنبًا إىل جنب مع املزيد من الفرص ملشاركة البيانات 
والنتائج من هذه التدخالت، سوف يدعم مجتمع الفاعلني الصحيني 
الحريصني عىل استخدام املساعدات النقدية والقسائم باإلضافة إىل 

تحسني أنظمة املراقبة والبيانات للمجّربني.

لقد وجدت الدراسة أيًضا عدة أمثلة )عىل سبيل املثال يف تشاد 
وبوركينا فاسو وأفغانستان واليمن( حيث قامت الفرق الصحية التي 
نفذت برنامج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة بنجاح 

بنقل )أو تخطط لنقل( هذه التجربة إىل سياقات أخرى وظروف 
صحية وحتى بلدان أخرى. يُعتقد أن برنامج املحفظة املزدوجة يف 

تشاد يعمل بشكل جيد لدرجة أن الفريق يخطط لتوسيع النهج 
ليشمل األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من الحصول عىل عالجهم 
وإمتامه، كام يجري التخطيط لربنامج التحويالت النقدية املرشوطة 
يف أفغانستان لتمكني تغطية الوالدات املأمونة وسوء التغذية الحاد 

الوخيم وخدمات الصحة النفسية يف لبنان، لذا فإن الزخم حيال األمر 
يرتاكم ببطء.

التوصيات  6.2
ظهرت بعض التوصيات من التحليل والتي ميكن أيًضا تطبيقها خارج 

سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. يجب مناقشة هذه 
النقاط وتحديد أولوياتها بني مجموعة أوسع من رشكاء مجموعة 

الصحة اإلنسانية والجهات الفاعلة يف مجال تقديم املساعدة النقدية، 
من الناحية املثالية مع مشاركة وزارات الصحة داخل البلد.

ميكن توسيع التعاون الرسمي القائم بني رشاكة التعلم النقدي 
ومجموعة الصحة العاملية لتخطيط وتوثيق نتائج املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة لدعم )بعض( التوصيات الواردة أدناه، 
وكذلك لتحديد أولويات التوصيات وتحديد الجهات الفاعلة األكرث 

مالءمة للميض فيها قدماً. قد يشمل ذلك أعضاء آخرين يف املجموعة 
املرجعية الذين قد يكونون مهتمني برعاية أنشطة محددة، مبا يتامىش 

مع اسرتاتيجياتهم وخططهم الخاصة.

26  استناًدا إىل مؤرشات مقابالت املبلغني الرئيسيني، سيكون التدريب املنفصل للفرق النقدية والصحية مفيًدا للغاية ألن هذه الجلسات ستحتاج إىل الرتكيز عىل جوانب مختلفة من املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة وأن تكون مصممة ملجموعات ذات خربات فنية مختلفة

27  عىل سبيل املثال، قامت مجموعة العمل النقدي املشرتكة بني الوكاالت لشامل غرب سوريا واملجموعة الفرعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف جميع أنحاء سوريا )مركز تركيا( مؤخرًا بتطوير 

إجراءات تشغيل قياسية للمساعدات النقدية والقسائم والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، حيث تقدم هذه الوثيقة الواضحة واملوجزة مثاالً جيًدا إلطار عمل ميكن من خالله تصميم تدخالت 
املساعدات النقدية والقسائم يف املستقبل

املساعدة الفنية والتدريب والتوجيه:

•  تطوير مواد تدريبية مصممة خصيًصا للجامهري الرئيسية )مثل 
املستشارين املاليني واملستشارين الصحيني وموظفي الحامية 
املحتملني( والتي تتضمن مخاطر تصميم املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة وتصنيف منهجيات املساعدات 
النقدية والقسائم من أجل الصحة، جنبًا إىل جنب مع دراسات 

الحالة القصرية )بحد أقىص 2 رشيحة( لكل تصنيف لتشمل 
األساليب الهجينة أو املجمعة األكرث شيوًعا )أي التي تستخدم 

النقود والقسائم(26

•  مراجعة وتعزيز أداة القرار التي طورتها منظمة الصحة العاملية 
ونقحتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

ضوء نتائج هذه الدراسة، ووضع إرشادات بسيطة تشري إىل وقت 
إضافة املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة القيمة 

للتدخالت الجانبية والطريقة أو الطرق املناسبة

•  قد تكون نقطة البداية الجيدة هي استخدام أطر العمل التي تساعد 
عىل تحديد أكرث العوائق ذات الصلة باالستخدام الفعال للرعاية 

الصحية من قبل مراكز الرعاية األكرث احتياًجا للرعاية )عىل سبيل املثال، 
إطار عمل تاناهايش للمعيقات التي تحول دون الحصول عىل الخدمات 

الصحية - لكن أطر العمل األخرى املامثلة من شأنها أيًضا أن تعمل(. 
ستكون PDM وبيانات املسح األخرى مفيدة يف تحديد هذه املعيقات

•  يجب أن تكون هناك مجموعة من خيارات االستجابة 
املفهومة جيًدا )أي مرتبطة بأوصاف طرق املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة املذكورة أعاله( والتي تتناول 
املعيقات املختلفة التي تحول دون الحصول عىل الرعاية 

الصحية باالعتامد عىل السياق يف بلد معني

•  يجب أن تؤكد األداة عىل أن أشكال املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة املختلفة تعمل جنبًا إىل جنب 

وتضيف قيمة إىل قطاع الصحة الحايل والتدخالت النقدية بدالً 
من أن تكون مبثابة بديل تقرتحه أداة القرار القامئة. سوف 

تستفيد التغيريات يف أداة القرار هذه من مزيد من املناقشة 
واالتفاق بني الجهات الفاعلة املعنية بالنقد والصحة27

•  توفري تدريب عميل يف املوقع / عىل مستوى البلد عىل 
املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة: عىل وجه 

الخصوص، توفري التدريب يف املوقع أو التدريب االفرتايض 
الخاص بالبلد واملساعدة التقنية للفرق الصحية والنقدية 
املهتمة، مع إعطاء األولوية ألولئك الذين لديهم مفاهيم 
مطورة لتدخالت املساعدات النقدية والقسائم من أجل 

الصحة ملساعدتهم عىل التقدم يف هذه املشاريع التجريبية. 
يف البداية ميكن تقديم هذا الدعم بشكل مشرتك من قبل 

مستشاري النقد والصحة من املستويات العاملية و / أو 
اإلقليمية ولكن مبرور الوقت يجب أن يتم توفري املساعدة 
الفنية بشكل مثايل من قبل أصحاب املصلحة عىل مستوى 
الدولة )أي من خالل مجموعات العمل النقدي والجهات 
الفاعلة يف مجموعة الصحة( بدعم من املستوى العاملي / 

اإلقليمي عند الرضورة؛

•  تطوير مجموعة من املتخصصني التقنيني يف املساعدات النقدية 
والقسائم من أجل الصحة: فيام يتعلق بالنقطة املذكورة أعاله، 
ابدأ بتطوير مجموعة فنية من متخصيص املساعدات النقدية 

والقسائم الصحيني الذين ميكنهم توفري املساعدة الفنية العملية 
والتوجيه عىل املستوى املركزي / اإلقليمي وخاصة عىل املستوى 

القطري )شخصيًا أو عن بُعد( واطلب متوياًل لهذا النشاط

التمويل:
•  التوجيه إىل الجهات املانحة: توفري التوجيه )و / أو التوثيق( بشأن 

نتائج املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة للجهات 
املانحة الرئيسية ومؤسسات التمويل األخرى عرب املجموعات )مبا 

يف ذلك النقد متعدد األغراض والحامية والتغذية وما إىل ذلك( 
عىل وجه التحديد عىل املستوى العاملي، وحيثام يكون ذلك 

مناسباً عىل املستوى القطري

•  دعم الفرق الُقطرية للحصول عىل التمويل: دعم الفرق الُقطرية 
باستخدام املساعدات النقدية والقسائم املطورة من اجل الصحة 

للحصول عىل التمويل لتطوير املفهوم إىل تصميامت كاملة 
ولتجربة النهج. حيثام يتم نرش التدريب عىل املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة )أو تكون املعرفة والخربة موجودة 
بالفعل عىل مستوى الدولة(، ميكن توفري ذلك من خالل القنوات 

القامئة مثل مجموعات العمل النقدي ولكن من املحتمل أن 
يتطلب هذا دعاًم إضافيًا من املتخصصني العامليني / اإلقليميني 

عىل األقل يف البداية. ميكن أن يصبح هذا النشاط أيًضا جزًءا من 
مسؤوليات مجموعة جديدة من أخصائيي املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل الصحة )عىل سبيل املثال، تقديم املشورة 
بشأن املمولني الذين يجب االقرتاب منهم وكيفية الدعوة للتمويل 

وتطوير مقرتحات وعروض ذات جودة جيدة(

التنسيق:
•  منتدى التنسيق الفعال: إجراء مزيد من املشاورات حول 

املنتديات وآليات التنسيق األكرث فاعلية عىل املستوى القطري 
لجمع النقد والفرق الصحية مًعا دون خلق أعباء إضافية لجميع 
املعنيني )أي البناء عىل منصات التنسيق القامئة بدالً من تطوير 
الهيكليات املوازية(. هناك استعداد قوي للتنسيق عرب قطاعي 

الصحة والنقد، ولكن ال يزال يتعني تحديد منتدًى فعال ملناقشة 
تطوير املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة حيث أن 
اإلعداد الحايل )مع مشاركة املستشارين الصحيني يف اجتامعات 
طويلة حول سلة اإلنفاق الدنيا وما إىل ذلك( ال يبدو أنه يسري 

بشكل جيد

•  االستفادة من مهارات ومعرفة أعضاء مجموعة العمل النقدي: 
التوازي مع توفري التدريب / التوجيه يف مجال املساعدات 

النقدية والقسائم من أجل الصحة )انظر أعاله(، استكشف 
كيف ميكن ملجموعات العمل النقدي )واملجموعات األخرى 

حسب االقتضاء( املساهمة بشكل أفضل يف وضع تصور 
وتصميم وتنفيذ تدخالت املساعدات انتقدية والقسائم من أجل 

الصحة التي تتعامل مع املعيقات املحددة أمام الحصول عىل 
الخدمات الصحية لألشخاص املعنيني )عىل سبيل املثال، قد تكون 
مجموعات العمل النقدي هي أول من يالحظ هذه العوائق من 

)PDM خالل نتائج

•  تحديد األشخاص املعنيني من ذوي االحتياجات الصحية: بالنظر 
إىل التحدي املتمثل يف تحديد األشخاص املعنيني ذوي االحتياجات 

املتعلقة بالصحة والذين ال يستخدمون الخدمات الصحية التي 
يحتاجون إليها بسبب املعيقات املالية، ابحث عن طرق لتعزيز 

التنسيق والتعاون بني مجموعات النقد والحامية والصحة. ادعم 
الجهات الفاعلة يف مجموعة الصحة بانتظام الستخدام البيانات 

واألدوات مثل PDM واملسوحات الصغرية لجمع املزيد من 
املعلومات الدقيقة املتعلقة بكيفية إنفاق األشخاص للتحويالت 

النقدية عىل الصحة، ألن اإلشارة املبكرة للفجوات يف الحصول 
عىل الخدمات ميكن معالجتها بعد ذلك من خالل أحد طرق 

املساعدات النقدية والقسائم املحددة يف هذه الدراسة. يجب 
تعزيز الوعي بني املجموعات املختلفة بأن األشخاص املعنيني 

الذين مل يتم إدراجهم ضمن الفئات املهمشة قد يحتاجون إىل 
الدعم بسبب احتياجاتهم الصحية الخاصة وبالتايل سيحتاجون 
إىل تحديدهم من خالل آليات منفصلة بخالف PDMs، مثل 

املسوحات الصغرية
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امللحق 1: أمناط املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة ومعيقات الحصول عىل الرعاية الصحية
الجدول 5: معيقات الحصول عىل الرعاية الصحية وطرق املساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة

أمثلة عىل البلدانحواجز تاناهايشالسيئاتاملميزاتالطريقة املحتملةالتكاليف املبارشة وغري املبارشة

التكاليف غري املبارشة للحصول عىل الرعاية الصحية

تكلفة النقل و / أو اإلقامة

شمول النقد متعد األغراض أو استكامله
 سهل التنفيذ )تم إنشاء األنظمة وميكن تعديلها(؛

ممكن عندما تكون تكاليف النقل واإلقامة منخفضة
 التكاليف والتكرار غري املتوقع؛ قد يتجاوز اإلنفاق املخصصات؛

ميكن أن يكون االستهداف صعبًا – يخطئ الشخص املعني وال يتلقى النقد متعدد األغراض
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
شامل رشق سوريا

النقد من أجل النقل املعطى مقدماً
 سهل التحكم لوجستيا وبسيط؛

يتم القيام به يف قطاع الحامية لحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي لتمكني الوصول إىل الخدمات

 يتطلب نهج إدارة الحالة؛
 ميكن استخدام النقد لألولويات املتنافسة

عند إعطائه مقدًما، ميكن أن يؤدي إىل إساءة االستخدام ألغراض أخرى غري اإلحالة

 تغطية االتصال
تغطية إمكانية الوصول

لبنان

)CCT( سهل لوجستيا يعمل بشكل أفضل عندما يتم فهم الربنامج يف املجتمع ويتم تقديم النقود عند الوصول إىل املرفق الصحيالحواالت النقدية املرشوطة
لن يكون الشخص املعني املهمش للغاية قادًرا عىل تقديم األموال؛ قد ال يكون لدى املرافق الصحية القدرة عىل التعامل مع 

النقد
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
اليمن

القسائم
ميكن ضامن الجودة للناقلني / مقدمي الخدمات اآلخرين والتفاوض بشأن الخصومات؛ يعمل بشكل أفضل عند إضافته إىل 

قسيمة خدمات صحية أخرى
يجب أن يكون الناقلون عىل استعداد ألخذ القسائم وأن يكونوا قادرين عىل استبدال النقود؛ النفقات العامة باهظة الثمن 

مقارنة بقيمة األنشطة األساسية
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
 اليمن

اليمن )املسار(

الغذاء والتكاليف الصغرية غري املبارشة 
األخرى

ال يجوز استخدامه للنفقات املتعلقة بالصحةالنقد خيار واضح مقابل التكاليف الصغرية؛ إىل جانب الدعم لتمكني الوصول إىل الخدماتشمول النقد متعد األغراض أو استكامله
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
وفقاً ل PDMs املستخدمة يف معظم البلدان

التكاليف املبارشة الستخدام الرعاية الصحية

رسوم املستخدم للرعاية الصحية 
األولية، مبا يف ذلك خدمات محددة 

مثل الرعاية الصحية الجنسية 
واإلنجابية والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

سهل التنفيذ نسبيًا: تم إعداد األنظمة بالفعل وميكن تكييف املراقبة لتشمل املؤرشات الصحيةشمول النقد متعد األغراض أو استكامله
 التكاليف غري املتوقعة تجعل ذلك أقل جدوى؛

 ميثل االستهداف الدقيق تحديًا )قد ال تتلقى األرس ذات االحتياجات الصحية الخطرية النقد متعدد األغراض(
ال ميكن ضامن جودة الرعاية للشخص املعني

 تغطية االتصال
تغطية إمكانية الوصول

املسوحات و PDMs التي تظهر األشخاص املعنيني 
تستخدم النقد متعدد األغراض لدفع تكاليف الرعاية 

املبارشة

ميكن إجراؤه عىل أساس كل حالة عىل حدة لعدد صغري من األشخاص املهمشني بشدة ولفرتة زمنية قصريةالنقد املعطى مقدماً للخدمة
 تحديات الخدمات اللوجستية: غالبًا ما تكون الحاجة إىل الرعاية الصحية األولية متكررة وتتطلب تحويالت متعددة؛

من الصعب ضامن جودة الرعاية للشخص املعني
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول

 لبنان
 لبنان 

الصومال

)CCT( الحواالت النقدية املرشوطة
يضمن استخدام النقد للغرض املطلوب؛ مبجرد أن تصبح معروفة عىل نطاق واسع يف املجتمع، قد يكون األشخاص املعنيون 

قادرين عىل االقرتاض النقدي؛ توجه الشخص املعني إىل منشأة مضمونة الجودة؛
)ANC ،استخدام الحوافز )مثل التحصني

قد ال يتمكن األشخاص املعنيني املهمشني للغاية من الحصول عىل الرعاية؛ هناك حاجة إىل نقطة اتصال يف املرفق الصحي أو 
بالقرب منه لتوزيع األموال النقدية عىل األشخاص املعنيني؛ تضيف املرشوطية تعقيًدا يف التصميم / التنفيذ

 تغطية فعالة
 تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول

 األردن
 لبنان

 اليونان
أفغانستان

قسائم حزم خدمات الصحة اإلنجابية
ضخ األموال ملقدمي الخدمات )أي عند تعطل األنظمة الحكومية(؛

ميكن ضامن الجودة؛ ميكن أن تقترص حزمة املزايا عىل الخدمات األساسية؛ ميكن االستفادة من قدرة مقدمي الخدمات 
العامة والخاصة

غري مجدية ملجموعة كبرية من خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية: تتطلب دفرت قسائم كبري وإدارة معقدة أو عمليات 
سداد متعددة؛ إدارة الطرف الثالث

 تغطية فعالة
 تغطية االتصال

 تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

ال يوجد أمثلة

قسائم القيمة
كام هو مذكور أعاله بالنسبة لحزمة الرعاية الصحية األولية، باإلضافة إىل أنه: ميكن تحديد متوسط النفقات وتحديد سقف 

للتحكم يف النفقات مع الخربة؛ وميكن أن تستهدف جميع أفراد األرسة ببطاقة قسيمة واحدة. 

متثل الشؤون اللوجستية صعوبة كبرية )السداد والرصد والتحقق ملنع الغش(؛
إعداد امليزانية صعب لحني اكتساب الخربة؛

يتطلب نظاًما لضامن الجودة بني عدد كبري من مقدمي الخدمة

 تغطية فعالة
 تغطية االتصال

 تغطية إمكانية الوصول
 تغطية املقبولية

تغطية التوفر

تشاد

قسائم الخدمات الخاصة )الرعاية الجنسية 
واإلنجابية والعنف القائم عىل النوع االجتامعي(

عىل النحو الوارد أعاله، باإلضافة إىل: زيادة اإلقبال عىل الخدمات غري املستغلة بالكامل؛ ميكن استخدامها لتقديم معلومات 
حول خدمات محددة )ملاذا وأين ومتى وما إىل ذلك(

تتطلب إدارة طرف ثالث )عقد وإدارة مالية، ضامن جودة الخدمات(؛
تتطلب دراسة التكلفة لتحديد األسعار؛

تتطلب مقدمي خدمات مدربني بشكل كاف

 تغطية فعالة
 تغطية االتصال

 تغطية إمكانية الوصول
 تغطية املقبولية

تغطية التوفر

 اليمن
سوريا

صندوق األسهم الصحية
يعمل بنفس طريقة قسيمة القيمة ولكن دون الحاجة إىل قسيمة؛

الخدمات مجانية يف نقطة تقديم الخدمة؛ أسهل يف تغطية حزمة خدمات أكرب من القسائم

يتطلب نظام استهداف مثل بطاقات الهوية؛
يف كثري من األحيان ال يوجد حد أقىص للقيمة لكل مستفيد ومن الصعب وضع امليزانية بدون وضع التكاليف واالستخدام؛ 

يتطلب عادة نقطة اتصال لدى مقدمي الخدمات الصحية

 تغطية فعالة
 تغطية االتصال

 تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

لبنان
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أمثلة عىل البلدانحواجز تاناهايشالسيئاتاملميزاتالطريقة املحتملةالتكاليف املبارشة وغري املبارشة

رسوم املستخدم للرعاية الثانوية 
والثالثية، مبا يف ذلك رعاية التوليد

شمول النقد متعد األغراض أو استكامله
ميكن استخدامها لجلب الشخص املعني الذي يعاين من صدمات صحية معينة إىل استخدام النقد متعدد األغراض )مثل 

الجرحى وضحايا العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وعالج اإلعاقة( لجوالت متعددة من النقد أو كزيادة 
للتكاليف املحددة مسبًقا للخدمات املنقذة للحياة.

لجميع أنواع النقد:
التكاليف املتعلقة بالصحة ال ميكن التنبؤ بها وميكن أن تكون مرتفعة للغاية؛ ميكن أن يكون االستهداف الدقيق أمرًا صعبًا 

)يصعب التنبؤ بحدوث املرض(؛ ميكن أن يدفع حامية األرسة إىل الفقر والتكيف السلبي إذا كانت التحويالت منخفضة 
للغاية؛

هناك حاجة إىل نهج إدارة الحالة؛
يحتاج إىل تطوير إجراءات التشغيل القياسية جنبًا إىل جنب مع أنشطة املعلومات والتثقيف والتواصل مع مجموعة 

األشخاص املعنيني ونظام إحالة قوي لتشجيع الشخص املعني عىل استخدام الخدمة كام هو مطلوب؛
أكرث صعوبة لضامن الجودة؛

احتاملية االحتيال

تغطية االتصال
تغطية إمكانية الوصول

شامل رشق سوريا
العراق

سهولة التحكم من الناحية اللوجستية وبسيطة خاصة عندما تكون مصحوبة بإجراءات تشغيلية ونظام إحالة قويالنقد املعطى مقدماً
العراق 
األردن

الصومال

الدفع املقدم بعد االستخدام )للشخص املعني أو 
املنشأة(

يصبح مرشوطًا باستخدام مستشفى مضمون الجودة؛ الدفع )عادة من قبل طرف ثالث( ميكن أن يكون للمريض أو مبارشة 
إىل املستشفى )عند الدفع للمستشفى مبارشة فإن هذا يعادل صندوق األسهم الصحية(

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول

لبنان )للمستشفى(
مرص

أفغانستان

قسائم الخدمات الخاصة

األنسب للقضايا الصحية املنتظمة والتي ميكن التنبؤ بها )مثل الوالدة املؤسسية(؛ ميكن توزيعها عىل مستوى الرعاية الصحية 
األولية أو يف املجتمع؛ ميكن استخدامها لتوزيع املعلومات )ملاذا وأين ومتى وما إىل ذلك(؛ ميكن أن تعزز نظام اإلحالة؛ ميكن 
أن تعزز االستيعاب لخدمات محددة غري مستغلة بشكل كاٍف؛ ميكن االستفادة من قدرة مقدمي الخدمات العامة والخاصة؛ 

توجه الشخص املعني إىل مستشفى مضمون الجودة

تتطلب وكالة إدارة طرف ثالث )العقود واإلدارة املالية، ضامن جودة الخدمات(؛ تتطلب دراسة التكلفة لتحديد األسعار؛ 
تتطلب عدد كاف من مقدمي الخدمة املدربني؛ تستغرق وقتًا إلنشاء مخططات القسائم مام يعني أنها قد ال تكون دامئًا 

الخيار األفضل يف حاالت األزمات

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

تغطية التوفر

اليمن 
سوريا

بوركينا فاسو

قسائم القيمة
تعمل كنقد تعطى بعد االستخدام؛ يكون لدى العميل دليل عند زيارته للمستشفى عىل أن الخدمات سيتم دفعها؛

القيمة محددة؛ أكرث مرونة من قسيمة الخدمة ألنه ميكن استخدامها لخدمات مختلفة وتستهدف جميع أفراد األرسة.
كام هو مذكور أعاله لقسائم الخدمة، ولكن لسلة أكرب من الخدمات. تتطلب سلة خدمات محددة بوضوح، يتم رشحها 

بوضوح ملركز العمليات. قد يكون تقدير تكلفة حزمة أكرب من الخدمات أمرًا صعبًا

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

تغطية التوفر

ال يوجد مثال يف هذه الدراسة
قسيمة قيّمة من بنغالديش للفقراء املدقعني يف املناطق 

الحرضية

صندوق األسهم الصحية
يعمل كقسيمة القيمة ولكن عادًة مع خدمات إضافية وبدون سقف؛

يعمل بشكل جيد مع أنظمة استهداف الحامية االجتامعية القامئة )أي بطاقات الهوية الضعيفة(
تكلفة صعبة يف البداية؛ ميكن أن تكون الخدمات اللوجستية معقدة: غالبًا ما تتطلب نقطة اتصال يف املرفق الصحي إلدارة 

االستهداف والتحقق واملدفوعات؛ قد تظل التكاليف غري املبارشة )أي النقل( مبثابة عائق

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية 

لبنان

تكاليف األدوية والفحوصات 
والتشخيصات األخرى والسلع مثل 

أدوات الجراحة أو الوالدة

شمول النقد متعد األغراض أو استكامله
مبارشة مثل استكامل النقد متعدد األغراض؛

األنسب لالحتياجات الصحية املتكررة والتي ميكن التنبؤ بها بشكل كبري )مثل األدوية لألمراض املزمنة وفحص املوجات فوق 
الصوتية أثناء الحمل(

قد تكون تكلفة أدوية معينة مرتفعة ويصعب التنبؤ بها )باستثناء أدوية األمراض غري املعدية(؛ ال يجوز استخدامها للغرض 
املطلوب ؛ قد ال يتبع الشخص املعني املهمش بروتوكوالت العالج

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول

املسوحات و PDMs التي تظهر األشخاص املعنيني 
تستخدم النقد متعدد األغراض لدفع تكاليف الرعاية غري 

املبارشة

النقد املعطى مقدماً
مبارشة ، ال سيام إذا كان نظام املدفوعات قد تم إعداده بالفعل؛ أكرث مالءمة للتكاليف املتكررة أو املتوقعة عىل النحو 

الوارد أعاله
عيوب مامثلة للرعاية الثانوية والثالثية )أي ضامن الجودة غري ممكن والتكاليف غري متوقعة إىل حد كبري، قد ال يحصل 

الشخص املعني عىل الرعاية، وما إىل ذلك(

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
لبنان

قد ال يكون لدى الشخص املعني املهمش نقود للوصول إىل الخدمات / البضائع؛ يتطلب مراقبة ملنع االحتيالمبارش ميكن أن تكون مرشوطة باستخدام صيدلية أو مخترب أو منفذ آخر مضمون الجودةالنقد املعطى بعد الحصول عىل البضائع
تغطية فعالة

تغطية االتصال
تغطية إمكانية الوصول

األردن 
اليونان

قسائم البضائع والخدمات

األنسب لالحتياجات الصحية املتكررة واملتكررة )مثل املالريا واألمراض غري املعدية وأمراض األطفال(؛
ميكن ربطها بالرعاية األساسية؛ ميكن توزيع القسائم من قبل العاملني الصحيني وفًقا للربوتوكوالت )تعزز جودة الوصفات 

الطبية عىل سبيل املثال(؛
ميكن ضامن جودة املرافق الصحية والصيدليات واملنافذ األخرى

متطلبات اإلدارة والنفقات العامة إلعداد برنامج قسيمة؛ يستغرق وقتًا لتأسيس وإقامة عالقات تعاقدية بحيث تكون أقل 
مالءمة لحالة الطوارئ أو األزمات

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

تغطية التوفر

أوكرانيا 

قسائم القيمة
مثل قسيمة الخدمة، ولكنها تتيح تغطية أوسع للسلع )مثل األدوية(؛

ميكن تغطيتها مببلغ معني لتغطية احتياجات معينة وللتحكم يف التكاليف
تتطلب مراقبة رصيحة لاللتزام بالربوتوكوالت عند وصف األدوية وتقديم الفحوصات وما إىل ذلك )ملنع اإلفراط يف العالج(

تغطية فعالة
تغطية االتصال

تغطية إمكانية الوصول
تغطية املقبولية

تغطية التوفر

تشاد

مالحظة: ميكن استخدام طرق مختلفة وغالبًا ما يتم دمجها. عىل سبيل املثال، النقد مقابل النقل مع قسيمة للخدمات. كام ميكن أيًضا استخدام نفس الطريقة ملستويات مختلفة من النظام الصحي )عىل سبيل املثال، ميكن استخدام قسائم األمومة اآلمنة يف اليمن عىل املستوى االبتدايئ والثانوي والثالثي(، وميكن 
لطريقة واحدة أيًضا دفع تكاليف الخدمات والسلع املختلفة، مثل تكاليف خدمات الرعاية الصحية األولية وتكاليف الفحوصات واألدوية )أي قسيمة القيمة كجزء من املحفظة املزدوجة يف تشاد( أو دفع التكاليف غري املبارشة واملبارشة.
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البلدالوكالةاملسمى الوظيفياالسم

Médecins du Monde منسق املجموعة الصحية، أربيل، العراقالدكتور دمييس أ ليغا
(MdM)العراق

العراقمفوضية شؤون الالجئنيمسؤول التدخل النقديلوريتو باملريا

العراقمفوضية شؤون الالجئنيمسؤول الصحة العامة املنتسبمحمد مرزوق

لبنان وسورياCARITAS Switzerlandنائب رئيس الحزب يف كاريتاس شويزاليس غنمة

لبنان وسورياCARITAS Switzerlandمدير الربنامجسارة عمران

مدير ائتالف كاميلونإليزابيث هندري
شبكة البحث والتعلم النقدي 

يف لبنان
لبنان

لبنانمنظمة اإلغاثة الدولية )RI(مدير قطريساندرا نخلة

لبنانمنظمة الصحة العامليةمنسق املجموعة الصحيةلبنى البطلوين

األرايض الفلسطينية املحتلةمنظمة الصحة العامليةمنسق املجموعة الصحيةالسيدة تشيبو تاكاويرا

األرايض الفلسطينية املحتلةمنظمة العمل ضد الجوعخبري املساعدات النقدية والقسائم، غزةلوكا سانجايل

األرايض الفلسطينية املحتلةمرييس كوربسمستشار تحويل نقدي، غزةأوليفر ويسرتمان

سوريا ككلCashCapمستشار النقد واألسواق، منسق استجابة سوريا بأكملهايف كاجاستيان

شامل رشق سوريامرييس كوربسمدير برامج االستجابة للطوارئمانون دومورتييه

شامل رشق سوريا منسق مجموعة العمل النقدية  NESاحمد طويل

شامل رشق سوريامنظمة اإلنسانية والدمجرئيس الربامجبينيديتا دي سينتيو

شامل غرب سوريامنظمة الصحة العامليةمدير برنامج الصحةعروة العبد الله

اليمناليونيسيفأخصائية  MNHإميان القبطي

ربيع أحمد
مستشار نقدي أول )مشرتك بني الوكاالت( تم تعيينه يف مكتب األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
OCHAاليمن

منسق الشؤون اإلنسانيةأحمد مالح
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
اليمن

أخصايئ أمن سلع الصحة اإلنجابيةعبد السالم األحسب
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
اليمن

محلل الصحة اإلنجابيةأفراح ثابت
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
اليمن

بوركينا فاسومنظمة الصحة العامليةمنسق املجموعة الصحيةجريي جوناس مباشا

تشادIRCنائب مدير الربامجمحمدو عبد الله دياو

يتم رسد الوكاالت بالرتتيب األبجدي لجهات االتصال العاملية واإلقليمية ثم بالرتتيب القطري مع بلدان املستوى 1، متبوًعا باملستوى 2 واملستوى 3. 
األفراد الذين تظهر أسامؤهم بالخط الغامق هم جزء من املجموعة املرجعية. أرسل العديد من األشخاص اإلضافيني مستندات كانت مهمة أيًضا 

للمراجعة.

امللحق 2: قامئة مقابالت املبلغني 
الرئيسيني

البلدالوكالةاملسمى الوظيفياالسم

املبلغني الرئيسيني الدوليني ويف املقرات الرئيسية )دويل وإقليمي(

دويلمنظمة كرياملستشار الفني الدويل للنقد واألسواقهويل راديس

موظف املساعدة النقدية والقسائمدانييل ويس
اللجنة الدولية للصليب 

األحمر
دويل

متخصص يف التحويالت النقدية واألسواقجو بريتون
اللجنة الدولية للصليب 

األحمر
دويل

IRCمستشار الصحة اإلقليميخلدون األمري
الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا

دويلIRCمستشار فني للرعاية الصحية األوليةأليسون ويتكوف

دويل والعراقمرييس كوربسالرئيس املشارك، اتحاد النقد للعراق ومجموعة العمل النقدية، العراقغابرييل فوكس

دويلNorwegian Red Crossمنسق النقد والصحةأنسا جورغينسني

املستشار الفني للتدخالت النقديةفيجديس غوسيت
Premiere Urgence Inter-

)nationale )PUI
دويل

أخصايئ املساعدة النقدية والقسائم، جنيفجوانا فريدمان
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
دويل

أخصائية SRHiEكاترين شولت هيلني
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
دويل

منسق الصحة اإلنجابيةبرميو مادرا
صندوق األمم املتحدة 

للسكان
دويل

جوزيبي سيمون
مفوضية شؤون الالجئنيمسؤول أول برنامج CBI ، منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

دويلمفوضية شؤون الالجئنيكبري مسؤويل الصحة العامةساندرا هارالس

دويليونيسيفمستشار )الحامية االجتامعية يف السياقات اإلنسانية(فاطمة زهرة ريزيف

دويلمنظمة الصحة العامليةمستشار أول للسياسات اإلنسانيةأندريه جريكسبور

منظمة الصحة العاملية يدعم فريق النقد الدويل التابع ل GHCياسمني مور
(CashCap/NorCap)

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

-WHO (formerly Cashقائد الدعم القطري Infodemicإيلودي هو
Cap/NorCap)

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

مستشار مستقلاستشاري رشاكة التعلم النقديتوماس برينز
الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا

أخصائيي البالد

مرصمفوضية شؤون الالجئنيضابط صحة عامةزينيا سلطانة

مرصمفوضية شؤون الالجئنيكبري مساعدي الصحة العامةنرسين باسكال

منسق االنتعاش االقتصاديمرييا سريا
 Danish Refugee Council

(currently CashCap/
Norcap)

العراق

العراقمنظمة الصحة العامليةمنسق املجموعة الصحيةد / كامل سونيل أولريي
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