
CARE المساعدة النقدية والقسيمة 

كولومبيا: قسائم لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
)SRHR( والحقوق المتعلقة بها

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

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

)SRHR (

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

المهاجــرون والالجئــون العابــرون أو المقيمــون فــي كولومبيــا، والعائــدون الكولومبيــون وغيرهــم مــن 
ــي  ــع مثلي ــات ومجتم ــاء والفتي ــى النس ــز عل ــع التركي ــن للخطــر م ــف الُمعرضي ــع المضي ــراد المجتم أف
ــن  ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس ــي والمتغيري ــه الجنس ــي التوج ــس ومزدوج الجن

ــن الذكــورة يجمعــون بي

الجمهور المستهدف

)LGBTQI( واألنوثة المراقبة

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

المبلغ المحول

)PDM( إدارة ما بعد التوزيع المراقبة

قسائم ورقية؛ شركة حواالت مالية آلية اإليصال

10,000 مشارك الوصول
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الحيثيات
كانــت هنــاك تدفقــات هائلــة مــن المهاجريــن مــن فنزويــال إلــى كولومبيــا 
كنتيجــة لألزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية فــي فنزويــال. فــر أكثــر 
ــو( 2020 حســب  ــار )ماي ــذ أي ــا من ــى كولومبي ــي إل ــون فنزويل مــن 1.76 ملي
منصــة التنســيق المشــتركة بيــن الــوكاالت لالجئيــن والمهاجريــن1 مــع اســتمرار 
ــائرون.2  ــوادور الس ــع اإلك ــة م ــدود الجنوبي ــور الح ــير وعب ــي الس ــن ف الكثيري
وتفاقــم هــذا الوضــع بســبب انهيــار النظــام الصحــي الفنزويلــي، ممــا أدى إلــى 
ــا مــع مجموعــة مــن  وصــول العديــد مــن المهاجريــن والالجئيــن إلــى كولومبي
 )SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح احتياج
ــم تلبيتهــا. تواجــه النســاء والفتيــات االســتغالل الجنســي، وينخــرط  ــم تت التــي ل
البعــض فــي المعامــالت الجنســية أثنــاء الهجــرة، ال ســيما علــى طــول المعابــر 
الحدوديــة وفــي المناطــق الحضريــة الرئيســية. يتعــرض العديــد مــن المهاجريــن 
والالجئيــن الفنزويلييــن ألشــكال أخــرى مــن االســتغالل وســوء المعاملــة وآليــات 
ــف  ــيما العن ــف، ال س ــن العن ــة م ــكال مختلف ــب وأش ــة األجان ــف وكراهي التكيي
القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(. إن وضــع أكثــر مــن %50 مــن 
الالجئيــن والمهاجريــن هــو غيــر قانونــي، وبالتالــي لديهــم وصــول محــدود أو 
معــدوم إلــى الخدمــات العامــة األساســية وســوق العمــل الرســمي. 3 أدت جائحــة 
ــر  ــث أدى الحج ــكان، حي ــؤالء الس ــدى ه ــف ل ــاط الضع ــم نق ــد19- لتفاق كوفي
الصحــي اإللزامــي للحكومــة الكولومبيــة وإغــالق الحــدود إلــى الحــد مــن 
الوصــول إلــى الخدمــات واألنشــطة الُمــدرة للدخــل مــع زيــادة مخاطــر الحمايــة.

  
ــؤالء الســكان،  ــدى ه ــف ل ــاط الضع ــم نق ــد19- لتفاق  أدت جائحــة كوفي
ــالق  ــة وإغ ــة الكولومبي ــي للحكوم ــي اإللزام ــر الصح ــث أدى الحج حي
الحــدود إلــى الحــد مــن الوصــول إلــى الخدمــات واألنشــطة الُمــدرة 

ــة. ــر الحماي ــادة مخاط ــع زي ــل م للدخ

بــدأت منظمــة كيــر كولومبيــا عملياتهــا المباشــرة فــي البــالد عــام 2019، مــع 
ــن  ــن الفنزويليي ــن والمهاجري ــى احتياجــات الالجئي ــز بشــكل أساســي عل التركي
فــي بامبلونــا ونــورت دي ســانتاندير، ُثــم بوكارامانغــا، وســانتاندير. كانــت 
مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( مــن الطرائــق األساســية لمنظمــة كيــر 
كولومبيــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 
ــل  ــن، مث ــكان المتنقلي ــة الس ــة. أدت طبيع ــلتزمات الحماي ــا )SRHR( ومس به
األشــخاص المســتهدفين فــي البرنامــج، باإلضافــة للمســتويات العاليــة مــن 
احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا والتــي لــم تتــم 
ــج  ــم برنام ــائم لدع ــل القس ــدة لتدخ ــغيل فري ــة تش ــى بيئ ــا )SRHR(، إل تلبيته

.)SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح

تركــز دراســة الحالــة هــذه علــى تصميــم البرنامــج فقــط. ال يمكــن جمــع 

منصة التنسيق اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت لالجئين والمهاجرين من فنزويال. )2020(. ُتطلق R4V »خطوة أقرب«حملة للتضامن مع الالجئين والمهاجرين في أميركا الالتينية ومنطقة   1
البحر الكاريبي. Radiografía Venezolanos في كولومبيا. 2020. الهجرة كولومبيا.

مهاجرون يتنقلون عبر كولومبيا في كال االتجاهين.  2
أثناء إنهاء هذا التقرير، أعلنت الحكومة الكولومبية عن »تسوية« واسعة النطاق لجميع المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين المقيمين في كولومبيا بحلول نهاية يناير 2021.  3

 4  كير. )2019(. 
 Análisis rápido de género de CARE - América Latina y el Caribe: migrantes y refugiados venezolanos en Colombia )mayo

)de 2019
كير. )2020(. حالة طوارئ غير متكافئة: تحليل كير الجنساني السريع ألزمة الالجئين والمهاجرين في كولومبيا واإلكوادور وبيرو وفنزويال.  5

بروفاميليا. )2020(. عدم المساواة في استخدام الخدمات الصحية بين المهاجرين والالجئين الفنزويليين وكولومبيا.  6

بيانــات جوهريــة عــن تجربــة مســتخدم القســائم أو النتائــج وذلــك نظــًرا لتوقيــت 
ــة.  المراجع

تصميم البرنامج
حصلــت منظمــة كيــر كولومبيــا علــى دعــم مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
المانحيــن، بمــا فــي ذلــك مؤسســة تشــب )Chubb(، لدعــم الوصــول إلــى 
ــة  ــاض )SAFPAC( وهــي جه ــد اإلجه ــة بع ــم األســرة والرعاي تنظي
ــة  ــة المدني ــم الحماي ــوت )Abbott(، وقس ــة، وشــركة أب ــة مجهول مانح
 ،)ECHO( وعمليــات المســاعدة اإلنســانية فــي االتحــاد األوروبــي
هــذه  مــن  كل  جوانــب  تهــدف  البرنامــج.  هــذا  مســتلزمات  لتوفيــر 
التــي تعتــرض خدمــات الصحــة  العوائــق  إلــى معالجــة  المشــاريع 
الجنســية واإلنجابيــة )SRH( للمهاجريــن والالجئيــن، وخاصــة أولئــك 
ــاة للســائرين،  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــة للبق ــن لديهــم احتياجــات ضروري الذي

ــة. ــات المضيف ــي المجتمع ــر ف ــن للخط ــراد المعرضي ــك األف وكذل

تحديد االحتياجات

تــم تصميــم البرنامــج مــن خــالل تقييمــات وتحليــالت مختلفــة لالحتياجــات، بمــا 
 5)RGAs( 2020 فــي ذلــك تحليل كير ســريع للنــوع االجتماعــي 20194 و
ــم تلبيتهــا مــن حقــوق الصحــة  ــم تت تحليــل دعــم األســرة6 لالحتياجــات التــي ل
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( لمجتمعــات المهاجريــن 
 ،)MPC( مــن برامــج تجريبيــة أخــرى للتحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض
 )SRHR( وبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا
ــد والقســائم  ــة لمســاعدات النق ــة الكولومبي ــل الوطني ــات مجموعــة العم وتوجيه
)CVA(. كانــت المشــاورات مــع المهاجريــن، بنــاًء علــى برنامــج القيــادة 
النســائية فــي حــاالت الطــوارئ التابــع لمنظمــة كيــر كولومبيــا، حاســمة 
ــوق  ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة الحتياج ــوات العام ــد الفج لتحدي
ــق  ــم تطبي ــا. ت ــي كولومبي ــن ف ــن الفنزويليي ــا )SRHR( للمهاجري ــة به المتعلق
هــذه التحليــالت علــى الفــور علــى مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( المخطــط 
 )SRHR( ــة بهــا ــوق المتعلق ــة والحق لهــا لبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابي

ــون األول )ديســمبر( 2020. ــي كان ــم إطالقهــا ف ــي ت الت

ســعت منظمــة كيــر كولومبيــا لتحديــد الجهــات الصحيــة الحكوميــة المحليــة التــي 
تتعــاون معهــا لتحســين الوصــول إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( وذلــك نظــًرا اللتزامــات منظمــة كيــر بالتوطيــن 

ــات بســبب: ــة بالتحدي ــة كانــت محفوف ــة. لكــن، العملي ــز النظــم الصحي وتعزي

ــات  	 ــون خدم ــن يقدم ــة الذي ــات الصحي ــي الخدم ــدود لمقدم ــر المح التوف
ــي  ــا )SRHR( ف ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح

https://news.un.org/en/story/2021/02/1084202
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://reliefweb.int/report/colombia/unequal-emergency-care-rapid-gender-analysis-refugee-and-migrant-crisis-colombia
https://www.profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/04/Inequalities-in-health-care-utilization-among-Venezuelan-migrants-and-refugees-in-Colombia-english.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/safpac_project_brief_0318.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/safpac_project_brief_0318.pdf
https://reliefweb.int/report/colombia/unequal-emergency-care-rapid-gender-analysis-refugee-and-migrant-crisis-colombia
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/Evaluation-of-the-sexual-and-reproductive-health-needs.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Women-Lead-in-Emergencies_Ext-Comms-NEW-1.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Women-Lead-in-Emergencies_Ext-Comms-NEW-1.pdf
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المواقــع المســتهدفة والمناطــق الريفيــة المحيطــة، وخاصــة فــي الممــرات 
اإلنســانية؛ 7

ــن  	 ــة، والقادري ــق قانوني ــون وثائ ــن يحمل ــراد الذي ــد مــن األف واجــه العدي
ــة  ــادات الصح ــن عي ــل م ــدد قلي ــي ع ــات ف ــى الخدم ــى الوصــول إل عل
ــة لألجانــب  ــة فقــط، مواقــف ُمعادي العامــة المعتمــدة مــع خدمــات مجاني
ــن  ــر الشــرعيون"، الذي ــب "المهاجــرون غي ــة. يتجن ــي الخدم ــن مقدم م
ــة،  ــباب متنوع ــات ألس ــن الخدم ــة، البحــث ع ــق قانوني ــون وثائ ال يملك
منهــا الخــوف مــن الترحيــل، ونقــص تغطيــة التأميــن، والمواقــف الســلبية 

ــة األجانــب؛ و ــك كراهي ــي ذل لمقدمــي الخدمــة، بمــا ف

أدى عــدم قــدرة مرافــق الصحــة العامــة مثــل المستشــفى العــام فــي  	
الجنســية  الصحــة  خدمــات  تقديــم  فــي  االســتمرار  علــى  بامبلونــا 
واإلنجابيــة )SRH( نتيجــة ازدحامهــا بســبب جائحــة كوفيــد19-، إلــى 

.)SRH( الحــد مــن توفــر خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة

تعاونــت منظمــة كيــر كولومبيــا مــع مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة من 
خــالل ســبع مجموعــات عمــل إلنشــاء وتعزيــز أربعــة مســارات إحالــة لتســهيل 
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( ذات الجــودة - ال 
ســيما الرعايــة الســابقة للــوالدة، واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs(، وتنظيــم 
األســرة، واإلدارة الســريرية لالغتصــاب )CMR( - فــي مواقــع المشــروع 
ــاًء علــى العوائــق التــي تــم تحديدهــا للوصــول. كانــت مكاتــب عمــدة  وذلــك بن
ــن  ــة مــن بي ــي دي ســانتاندير والمنظمــات الصحي ــي نورت ــا ف ــا وكوكوت بامبلون
الجهــات الفاعلــة الرئيســية8. ســاعدت هــذه المشــاورات فــي تحديــد المســتلزمات 
والخدمــات المحتملــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( فــي المناطــق 
المســتهدفة وســاهمت فــي المســتوى األول لتحليــل الســوق للتدخــل. ثــم أطلقــت 

منظمــة كيــر كولومبيــا عمليــة الدعــوات لتحديــد مقدمــي الخدمــات.

المناطق التي يسمح للمهاجرين بالمرور فيها.  7
مديرية الصحة المحلية، المستشفى، الصليب األحمر الكولومبي، مؤسسة هالو، ليجال أوبشن )Legal Option(، المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، صندوق األمم المتحدة للسكان   8

)UNFPA( والشبكة اإلنسانية المدنية

اختــارت منظمــة كيــر كولومبيــا CEDMI فــي بامبلونــا وبروفاميليــا فــي 
ــدرات  ــى الق ــاًء عل ــك بن بوكارامانغــا كمقدمــي خدمــات ســريرية للبرنامــج وذل
ــراكة  ــر ش ــة كي ــج. طــورت منظم ــي البرنام ــراكة ف ــوذج الش ــع نم ــياً م وتماش
ــة  ــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة لتلبي ــة الصحــة المحلي ــع مديري م
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( للفئــات الســكانية األكثــر هشاشــة مــن خــالل 
النهــج القائمــة علــى الحقــوق وذلــك اســتناًدا إلــى اللوائــح الحاليــة فــي كولومبيــا. 
ــم  ــز تقدي ــي مراك ــة )SRH( ف ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــم خدم ــم تقدي ت
الخدمــة الثابتــة - مرفقــان صحيــان ثابتــان فــي بامبلونــا وواحــد فــي بوكارامانغا( 

ــة.  أو مــن خــالل المراكــز المتنقل

قيم النقل واآلليات

المتعلقــة  والحقــوق  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  قســيمة  تدخــل  ُصمــم 
بهــا)SRHR(  لتســهيل الحصــول علــى الرعايــة فــي الوقــت المناســب لألفــراد 
الضعفــاء الذيــن يفتقــرون إلــى الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية 
ــي المشــترك  ــل الميدان ــاة )SRH(، ُمسترشــدين بالدلي ــذة للحي ــة المنق واإلنجابي
بيــن الــوكاالت للصحــة اإلنجابيــة فــي حــاالت األزمــات )IAFM(. يمكــن 
للمشــاركين الحصــول علــى قســائم لمجموعــة مــن المســتلزمات والخدمــات بنــاًء 

ــك: ــي ذل ــا ف ــل االحتياجــات بم ــى تحلي عل

الرعاية والمتابعة ما قبل الوالدة؛  	

الرعاية والمتابعة ما بعد الوالدة؛ 	

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

الكشــف عــن اإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs( وتشــخيصها وعالجها  	
ومتابعتها؛

االستشارات الطبية العامة األخرى بما في ذلك اختبار الحمل؛ 	

ــرى  	 ــات أخ ــاالت لخدم ــاب )CMR( واإلح ــريرية لالغتص اإلدارة الس
ــف الجنســي)GBV( ؛ و ــن العن ــن م للناجي

وصفــات األدويــة طبقــاً لقائمــة األدويــة المصــرح بهــا مــن قبــل منظمــة  	
كيــر. 

 .)SOPs( صممــت منظمــة كيــر إجــراءات التشــغيل القياســية إلدارة البرنامــج
ــن  ــد م ــع العدي ــة، جم ــل للمراقب ــار عم ــالل إط ــن خ ــة م ــادة البرمج ــت قي تم
ــاعدات  ــج مس ــة لبرنام ــج والعملي ــج والنوات ــرات النتائ ــاع مؤش ــاريع واتب المش
ــة بهــا  ــة والحقــوق المتعلق ــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابي النق

.)SRHR(

تــم اختيــار القســائم الورقيــة كطريقــة وآليــة لإليصــال إلمكانيــة منظمــة كيــر أن 
تؤمــن خدمــة عاليــة الجــودة وبســبب االتفاقــات )مثــل األســعار وعدد األشــخاص 
الحاضريــن والقادريــن علــى الخدمــة(. تــم تحديــد قيمــة النقــل للقســائم مــن خــالل 
ــات  ــي الخدم ــل مقدم ــن قب ــات م ــتلزمات والخدم ــف المس ــوق لتكالي ــم الس تقيي
ــى  ــاًدا عل ــة واعتم ــغ القســيمة حســب الخدم ــف مبل ــن القطــاع الخــاص. يختل م
الشــريك. كانــت قيــم القســائم العاديــة 100 دوالر أمريكــي للفحوصــات الســابقة 
ــة(، و  ــارات ذات الصل ــك االختب ــي ذل ــا ف ــل بم ــاء الحم ــن أثن ــوالدة )لزيارتي لل
 ،)STIs( ًــة جنســيا ــات المنقول 60 دوالر أمريكــي لتشــخيص وعــالج اإلصاب
و 89 دوالر أمريكــي للغــرس تحــت الجلــد، و 25 دوالر أمريكــي للولــب 
الرحمــي )IUDs(. يمكــن للمشــاركين فــي البرنامــج الحصــول علــى قســيمتين 
كحــد أقصــى حســب الخدمــات المطلوبــة )علــى ســبيل المثــال، فحوصــات مــا 
قبــل الــوالدة(. باإلضافــة لذلــك، نظــًرا ألن الحكومــة الكولومبيــة تقــدم خدمــات 
التوصيــل المجانيــة بمــا فــي ذلــك رعايــة التوليــد فــي حــاالت الطــوارئ ورعايــة 
األطفــال حديثــي الــوالدة لمضاعفــات الحمــل، ســاندت منظمــة كيــر النقــل 
واإلحــاالت لتســهيل الوصــول إلــى هــذه الخدمــات فــي مرافــق الصحــة العامــة.

يمكــن للمشــاركين التأهــل للحصــول علــى التحويــالت النقديــة للنقــل إلــى 
ــن  ــة م ــزاء الريفي ــا واألج ــى بوكارامانغ ــا إل ــل بامبلون ــة داخ ــات الصحي الخدم
بامبلونــا إلــى مدينــة بامبلونــا، بقيمــة تصــل إلــى 30 دوالر أمريكــي. تــم 
إجــراء هــذه التحويــالت مــن خــالل  Efecty شــركة تحويــل األمــوال. 
يمكــن للمشــاركين الذيــن يملكــون بطاقــة هويــة )ID( تفــي بمتطلبــات “اعــرف 
ــة  ــت منظم ــوال. برم ــم الســتالم األم ــا، اســتخدام هويته ــي كولومبي ــك” ف عميل
ــز  ــر رم ــيتم توفي ــث س ــة )FSP( حي ــات المالي ــدم الخدم ــع مق ــة م ــر اتفاقي كي
ــك  ــغ وذل ــتالم المبال ــة الس ــن الهوي ــدالً م ــتخدامه ب ــن اس ــارك ويمك ــد للمش فري
بالنســبة للمشــاركين الذيــن يفتقــرون لبطاقــة هويــة صالحــة )ID(. عــالوة علــى 
ذلــك، يمكــن للمشــاركين أيضــاً التأهــل للحصــول علــى دعــم آخــر مــن منظمــة 
كيــر والشــركاء )مثــل التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض )MPC(، تقديــم 

ــر وشــركائها. ــة كي ــه منظم ــذي قامــت ب ــم ال ــى التقيي ــاًء عل ــة( بن الخدم

المهاجرون الذين يعبرون إلى كولومبيا ويعودون إلى فنزويال.  9

المشاركين المستهدفين

قــادت ممرضــات منظمــة كيــر ونقــاط االتصــال المجتمعيــة المدربــة مــن قبــل 
ــم. اســتفادت  ــد أولوياته ــي المشــروع وتحدي ــد المشــاركين ف ــر تحدي ــة كي منظم
ــة  ــا الحالي ــن برامجه ــائم م ــة والقس ــة اإلحال ــاء أنظم ــرد إنش ــر بمج ــة كي منظم
ــة  ــات الثقافي ــع، والجمعي ــادة المجتم ــات، وق ــاء والمراهق ــات النس ــع مجموع م
والشــعبية، والمجموعــات اإلنســانية، وشــبكات مثليــي الجنــس ومزدوجــي 
التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن 
ــادة  ــن لزي ــة )LGBTQI(، والشــركاء المحليي ــن الذكــورة واألنوث يجمعــون بي
الوعــي بتوافــر الخدمــة مــن خــالل حمــالت التوعيــة واإلذاعــة ورســائل وســائل 
التواصــل االجتماعــي، والتعــاون مــع الحكومــات المحليــة، واألهــم مــن ذلــك، 
مــن خــالل نقــاط االتصــال المجتمعيــة والموظفيــن المدربيــن مــن قبــل منظمــة 

ــى الدعــم: ــة للحصــول عل ــر. شــملت مجموعــات األولوي كي

ــن  	 ــائرين، والمتنقلي ــم الس ــن فيه ــون بم ــن الفنزويلي ــن والالجئي المهاجري
9، وطالبــي اللجــوء وخاصــة المهاجريــن »غيــر النظامييــن«، دون 

ــي؛  ــن صح ــى تأمي ــول عل الحص

العائديــن الكولومبييــن واألفــراد المســتضعفين فــي المجتمعــات المضيفــة؛  	
و

تأثــر الســكان بشــكل غيــر متناســب بفيــروس كوفيــد19-، مــع التركيــز  	
ــات ومجتمعــات مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه  ــى النســاء والفتي عل
الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن 

.)LGBTQI( ــة يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوث

الرقابة

بالرغــم مــن إحالــة المشــاركين إلــى العيــادات الصحيــة للحصــول علــى خدمــات 
محــددة، إال أن مقدمــي الرعايــة الصحيــة قامــوا بعمــل مســح لالحتياجــات 
اإلضافيــة وإحالتهــم إلــى خدمــات أخــرى عنــد اللــزوم. تــم التواصــل مــع حوالــي 
ــم اختيارهــم عشــوائًيا  %10 بعــد حصــول المشــاركين علــى الرعايــة حيــث ت
بوحــدات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع PDMs عبــر الهاتــف بعــد أســبوعين مــن 
تســليم القســيمة. قامــت مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( بتقييــم الجــودة، 
والتوقيــت المناســب، والمالءمــة، والوصــول، مــن خــالل مســح إلكترونــي 
ــد  ــوًرا بع ــف ف ــر الهات ــراؤه عب ــم إج ــا يت ــة أدوات Kobo، عــادة م لمجموع
الرعايــة ومــرة أخــرى بعــد أســبوعين إلــى شــهر واحــد مــن تقديــم الخدمــات.

العوامل المساعدة
باإلضافــة إلــى ذلــك، مكنــت الخبــرة الداخليــة لمنظمــة كيــر كولومبيــا كٍل مــن 
ــا )SRHR( ومســاعدات  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق الصحــة الجنســية واإلنجابي
النقــد والقســائم )CVA( مــن اســتجابة قويــة ومتكاملــة علــى الرغــم مــن كونــه 
ــة  ــج المتكامل ــتفادت البرام ــا اس ــر. كم ــة كي ــبًيا لمنظم ــًدا نس ــاً جدي ــاً وطني مكتب
/)SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــة بالصح المتعلق
مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( كذلــك مــن البرامــج الجاريــة األخــرى 
ــل مشــروع المــرأة  ــى النــوع االجتماعــي واإلدمــاج )مث ــوة عل التــي شــددت بق
ــد  ــرت تحدي ــرى( ويس ــة األخ ــج الحماي ــوارئ وبرام ــاالت الط ــي ح ــدة ف الرائ
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األفــراد المحتاجيــن لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( واســتهدافهم 
ــم.  ومرافقته

ــم البرنامــج، وخاصــة  ــي تصمي ــة ف ــغ األهمي ــًرا بال ــت مشــاركة المجتمــع أم كان
وتحديــد  التواصــل،  اســتراتيجيات  وتطويــر  االحتياجــات،  أولويــات  لتحديــد 
الحاجــة الملحــة لتدريــب قــادة المجتمــع كنقــاط محوريــة بشــأن الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. كان التعــاون القــوي عبــر 
المؤسســات الحكوميــة بمــا فــي ذلــك مكاتــب رؤســاء البلديــات ووزيــر الصحــة 
ــي شــبكات الصحــة واإلنســانية  ــة الرئيســية ف ــات الفاعل ــات والجه ــاء البلدي وأمن
والمجتمــع المدنــي أمــًرا حاســًما إليجــاد طــرق قابلــة للتطبيــق لتعزيــز الوصــول 
 )SRHR( إلــى الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا
ــا المشــاركين فــي مشــروع  والخدمــات التكميليــة. ربطــت منظمــة كيــر كولومبي
ــاء أن  ــن للنس ــث يمك ــل، حي ــذا التدخ ــوارئ” به ــاالت الط ــي ح ــاء ف ــادة النس “قي
ــة  ــية واإلنجابي ــات الصحــة الجنس ــن لخدم ــي مجتمعاته ــاط اتصــال ف ــن كنق يعمل

ــر وشــركائها.  ــة كي ــن خــالل منظم )SRH( م

التحديات 
أجبــر تفشــي فيــروس كوفيــد19- القيــام بتعديــالت حاســمة فــي المشــروع. قللــت 
هــذه التعديــالت مــن قــدرة الفريــق علــى إجــراء متابعــة شــخصية مــع المشــاركين. 
تســببت نــدرة مقدمــي الخدمــات المذكــورة أعــاله فــي تأخيــرات إضافيــة. تفاقــم 
العــداء وكراهيــة األجانــب لبعــض الســلطات والمجتمعــات المضيفــة تجــاه 
ــت  ــك، تفاقم ــى ذل ــالوة عل ــد19-. ع ــة كوفي ــالل أزم ــن خ ــن والالجئي المهاجري
ــات اســتهداف الســكان المســتهدفين والوصــول إليهــم بســبب مخــاوف مــن  تحدي
الترحيــل أو المزيــد مــن الوصــم بالعــار أو التمييــز بســبب تدابير الحجــر الصحي.

هذه هي المالجئ حيث يمكن للمهاجرين السكن فيها.  10

الدروس المستفادة 
ــات  ــات األزم ــي أوق ــمة ف ــة حاس ــات التكميلي ــائم والخدم ــون القس ــن أن تك يمك
ــا  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــون احتياج ــا تك عندم
ــى  ــة األول ــي المرحل ــج ف ــات. كان البرنام ــي خارجــة عــن األولوي )SRHR( ف
فقــط مــن التنفيــذ خــالل وقــت الدراســة؛ لذلــك فــإن الــدروس تتحــدث فقــط عــن 
التخطيــط والتصميــم. أدى كوفيــد19- إلــى مزيــد مــن القيــود علــى الوصــول إلــى 
ــت  ــد مكن ــا )SRHR(، فق ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح
القســائم مــن الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( التــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر أولوي ــون غي ــا تك ــا م ــي غالًب ــا والت ــب الوصــول إليه يصع
خدمــات منــع الحمــل واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STI(. كان الطلــب فــي 
أماكــن مثــل ألبيــرج10 وبامبلونــا والســائرون مرتفًعــا جًدا لدرجة أنه شــجع شــريك 
منظمــة كيــر فــي بوكارامانغــا لبــدء تقديــم الخدمــة فــي بامبلونــا أيًضــا. هــذا مهــم 
بشــكل خــاص للمهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن يمثــل وضعهــم القانونــي عقبــة 
رئيســية فــي الوصــول. عــالوة علــى ذلــك، فــإن معالجــة مواقــف مقدمــي الخدمــة، 
بمــا فــي ذلــك كــره األجانــب، تجــاه هــذه المجموعــات هــو جانــب تكميلــي حاســم 

لهــذا البرنامــج.

ــط  ــس فق ــات، ولي ــن الخدم ــة م ــة كامل ــى مجموع ــول إل ــر الوص ــى توفي يتماش
ــة بهــا )SRHR(، مــع  ــوق المتعلق ــة والحق خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي
ــم  ــى الرغــم مــن تقدي ــه عل ــوق. أحــد األشــياء الهامــة أن ــى الحق ــم عل النهــج القائ
ــة )SRH( المحــددة، إال  ــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة لخدم القســائم الورقي
ــق  ــى المراف ــوا إل ــن وصل ــراد الذي ــن لألف ــر ضم ــة كي ــم برنامــج منظم أن تصمي
أنــه تــم فحصهــم أوالً للتأكــد وإحالتهــم إلــى الخدمــات األخــرى ذات الصلــة، ممــا 
ســهل الوصــول إلــى مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات. علــى الرغــم مــن أن هــذا 
ــه  ــة، إال أن ــات الصحي ــي الخدم ــر ومقدم ــمنظمة كي ــبة لـ ــًدا بالنس ــر تعقي كان أكث
ــية  ــة الجنس ــي الصح ــوق ف ــى الحق ــم عل ــج قائ ــاع نه ــان اتب ــي ضم ــًدا ف كان مفي
واإلنجابيــة )SRH(، ممــا يســمح بالوصــول إلــى مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات 

ــات المشــاركين. ــا لرغب وفًق
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