
CARE المساعدة النقدية والقسيمة 

لبنان: التحويالت النقدية للصحة الجنسية 
دراسة الحالة هذه مستمدة من نتائج 

لبنان )بيروت( المكان 

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

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

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

مرة واحدة، 103 دوالر المبلغ المحول

)PDM( مراقبة ما بعد التوزيع المراقبة

نقد في ظرف آليات اإليصال

152 امرأة الوصول



2مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها

بمتوســط 13. اســتناًدا إلــى النقــاش مــع أعضــاء الفريــق، ومــع مراعــاة معــّدل 
درجــة العينــة، ُيعتبــر أي مســتفيد بدرجــة 12 أو أعلــى مؤهــالً للتحويــل النقــدي. 

تــم اختيــار مجموعــة مــن 152 مشــاركة. 

قيم النقل واآلليات

تلقــت كل مشــاركة 400,000 ليــرة لبنانيــة )103 دوالر أمريكــي(8. تــم 
اختيــار قيمــة التحويــل بنــاًء علــى معاييــر الممارســة مــن قبــل مجموعــة 
العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
)SGBV(. اعتبــر فريــق كيــر أيًضــا حقيقــة أن متوســط تكلفــة استشــارة 

صورة 6: طرق استخدام التحويالت النقدية

الحيثيات
ــات  ــأ بيــروت فــي 4 آب )أغســطس( 2020 وخلــف مئ ــع انفجــار فــي مرف وق
القتلــى وآالف الجرحــى وألحــق أضــراًرا بالعديــد مــن األحيــاء - بمــا فــي ذلــك 
المستشــفيات والمبانــي الســكنية - مــع تشــريد 300 ألــف شــخص.1 تمــت إضافــة 
الخســائر االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية لالنفجــار إلــى الســكان الُمنهكيــن 
ــب  ــاد الصلي ــد19-. أف ــرات كوفي ــة وتأثي ــة اقتصادي ــن أزم ــون م ــل ويعان بالفع
ــي 5%  ــاك حوال ــه2، هن ــار أن ــد االنفج ــا بع ــة م ــي دراس ــي ف ــر اللبنان األحم
ــوا  ــن األســرة كان ــراًدا م ــم أف ــن شــملهم االســتطالع لديه ــن المســتجيبين الذي م
حوامــل أو مرضعــات، وبــأن هنــاك %40 بحاجــة لخدمــات صحــة األم والطفــل 
)MCH( مــن بيــن تلــك األســر. حــدد تقريــر لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
الجنســية واإلنجابيــة  توافــر خدمــات الصحــة  فــي  انخفاًضــا   )UNFPA(

ــي االنفجــار.3 ــق أو تضررهــا ف ــر المراف )SRH( بســبب تدمي

أجــرى فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت المعنــي بالعنــف الجنســي 
ــع  ــا م ــار تقييًم ــل االنفج ــي )SGBV( قب ــوع االجتماع ــق بالن ــف المتعل والعن
562 امــرأة وفتــاة فــي جميــع أنحــاء البــالد حــول تأثيــر العنــف الجنســي 
والعنــف المتعلــق بالنــوع االجتماعــي )SGBV( منــذ بدايــة كوفيــد19-. وجــد 
ــم  ــي مجتمعاته ــل ف ــان أق ــعروا بأم ــتجيبين ش ــن المس ــم أن %51 م ــذا التقيي ه
ــاد ســبع وســتون  ــة.4 أف ــى الخدمــات الصحي ــط بالحصــول عل ــاد %30 فق وأف
بالمائــة مــن المســتجيبين أن العائــق الرئيســي أمــام الوصــول إلــى الخدمــات هــو 

ــال.5  ــص الم نق

1  منظمة الصحة العالمية )WHO(. )2020(. نداء الطوارئ اللبناني 2020. 
 .)MSNA( تقييم االحتياجات متعددة القطاعات .)IOM(. )2020( 2  المنظمة الدولية للهجرة

3  صندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA(. )2020(. تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية. خالصة النتائج. بعد انفجار بيروت. 
4  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )SGBV( في لبنان. )2020(. تأثير كوفيد19- على وضع العنف الجنسي والعنف القائم 

على النوع االجتماعي )SGBV( في لبنان. 
5  المرجع نفسه.

6  صندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA(. )2020(. تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية. خالصة النتائج. بعد انفجار بيروت. 
7  كير. )2020(. تحليل جنساني سريع النفجار أغسطس 2020 في مرفأ بيروت: فحص متقاطع.

تصميم البرنامج
ــات  ــى خدم ــادة الوصــول إل ــار، بزي ــد االنفج ــان، بع ــر لبن ــة كي أوصــت منظم
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للنســاء والمراهقيــن، مــع توفيــر المعلومــات حــول 
الخدمــات المتاحــة. 6 7 حــددت منظمــة كيــر لبنــان الفرصــة الســتخدام التحويالت 
النقديــة غيــر المشــروطة )UCTs( لتمكيــن الوصــول بشــكل أفضــل إلــى 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وذلــك اعتراًفــا 
ــادة  ــى النــوع االجتماعــي )GBV( وزي ــم عل ــدة للعنــف القائ بالمخاطــر المتزاي
العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

)SRH( المتعلقــة بكوفيــد19- المتفاقمــة بســبب االنفجار.تحديــد االحتياجــات

ــف  ــة بالعن ــل المعني ــي مجموعــة العم ــان هــي عضــو نشــط ف ــر لبن ــة كي منظم
ــق مــع مجموعــة  ــوع االجتماعــي )GBV( وتنســق بشــكل وثي ــى الن ــم عل القائ
ــي  ــة ف ــات الفاعل ــة الجه ــة أن غالبي ــر الحكومي ــة غي ــت المنظم ــة. أدرك الصح
ــي  ــوة ف ــاك فج ــت هن ــن كان ــاالت، ولك ــى إدارة الح ــز عل ــة ترك ــال الحماي مج
تكامــل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH(. بــدا الوصــول إلــى هــذه 
الخدمــات صعًبــا بشــكل خــاص نظــًرا للعوائــق الماليــة المتزايــدة بعــد االنفجــار. 
ــو  ــوة وه ــذه الفج ــتجابة له ــي اس ــج تجريب ــان برنام ــر لبن ــة كي ــورت منظم ط
 Sall(”لتقديــم تحويــالت نقديــة لمــرة واحــدة بدعــم مــن “مؤسســة عائلــة ســال
Family Foundation(  لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة للصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( بيــن 152 امــرأة فــي بيــروت 

فــي فتــرة مــا بعــد االنفجــار. 

عمــل فريــق منظمــة كيــر لبنــان باإلضافــة إلــى التحليــل المذكــور أعــاله علــى 
تطبيــق معاييــر الحــد األدنــى مــن التعافــي االقتصــادي )MERS( كـــأداة 
ــي  ــامل ف ــوق الش ــج الس ــار لنه ــي االعتب ــتجابة ف ــذ االس ــان أخ ــة لضم معياري
األزمــات بســبب طبيعــة األزمــة اإلنســانية الناشــئة عــن االنفجــار. شــملت 
المســتلزمات  تكاليــف  حــول  للســوق  موجــزاً  تقييمــاً  األخــرى  الخطــوات 
والخدمــات فــي المناطــق المتضــررة. كانــت تركــز منظمــات قليلــة علــى 
 ،)SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــتقاللية الصح اس
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل ــف القائ ــت جــزًءا مــن العن ــى نحــٍو أوضــح كان عل
)GBV( أو برامــج الحمايــة. وكنتيجــة لذلــك، كان علــى منظمــة كيــر إجــراء 
تقييمــات أوليــة. تــم اســتخدام إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( التــي تــم 
تبنيهــا حديثــاً للتدخــل وشــمل إطــار مراقبــة البرنامــج لالســتجابة لالنفجــار بمــا 

ــج. ــذا البرنام ــك ه ــي ذل ف

بيانات المشروع الرئيسية:

الحاالت التي تم تقييمها 327  	

وصل 152 امرأة  	

%62 منهن تعيل أسرهن 	

ــطينيون، 1%  	 ــوريون، %2 فلس ــون، %31 س %66 لبناني
إثيوبيــون

ــراوح  	 ــنة، %36 تت ــن 18 س ــل م ــة: %3 أق ــات العمري الفئ
أعمارهــم بيــن 39-19 ســنة، %39 تتــراوح أعمارهــم بيــن 

ــر ــنة فأكث 59-40، %22 60 س

https://www.who.int/emergencies/funding/appeals/lebanon-explosion-2020
https://www.who.int/emergencies/funding/appeals/lebanon-explosion-2020
https://dtm.iom.int/reports/lebanon-%E2%80%94-foreign-nationals-multi-sector-needs-assessment-analysis-september-2020
https://dtm.iom.int/reports/lebanon-%E2%80%94-foreign-nationals-multi-sector-needs-assessment-analysis-september-2020
https://lebanon.unfpa.org/en/publications/primary-healthcare-centers-assessment-post-beirut-explosion
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76729.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76729.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76729.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76729.pdf
https://lebanon.unfpa.org/en/publications/primary-healthcare-centers-assessment-post-beirut-explosion
https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Rapid-Gender-Analysis_August-2020-Beirut-Port-Explosion_October2020.pdf
https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Rapid-Gender-Analysis_August-2020-Beirut-Port-Explosion_October2020.pdf
https://seepnetwork.org/MERS
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المشاركين المستهدفين

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

نشــر المعلومــات حــول كيفيــة تلقــي المســاعدة. 

ــة،  ــاركة محتمل ــف لـــ327 مش ــاط الضع ــل نق ــي تحلي ــم األساس ــرى التقيي أج
باســتخدام معاييــر التســجيل الموضحــة أدنــاه. تراوحــت النتائــج بيــن 5 و24، 

كان سعر الصرف 1 دوالر أمريكي: 3900 ليرة لبنانية  8

بمتوســط 13. اســتناًدا إلــى النقــاش مــع أعضــاء الفريــق، ومــع مراعــاة معــّدل 
درجــة العينــة، ُيعتبــر أي مســتفيد بدرجــة 12 أو أعلــى مؤهــالً للتحويــل النقــدي. 

تــم اختيــار مجموعــة مــن 152 مشــاركة. 

قيم النقل واآلليات

تلقــت كل مشــاركة 400,000 ليــرة لبنانيــة )103 دوالر أمريكــي(8. تــم 
اختيــار قيمــة التحويــل بنــاًء علــى معاييــر الممارســة مــن قبــل مجموعــة 
العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
)SGBV(. اعتبــر فريــق كيــر أيًضــا حقيقــة أن متوســط تكلفــة استشــارة 

صورة 6: طرق استخدام التحويالت النقدية

معايير وضع الدرجات:

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

رب األسرة )4 نقاط(  	

النساء الحوامل أو المرضعات )4 نقاط(  	

في خطر/التعرض لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( المرتفع )4 نقاط(، متوسط )نقطة واحدة(، منخفض )0 نقطة(  	

	 /)HIV( ــص المناعــة البشــرية ــروس نق ــار وعــالج في ــن أجــل اإلدارة الســريرية لالغتصــاب )CMR(، واختب ــال م ــى الم ــاج المشــاركة إل تحت
اإلصابــات المنقولــة جنســًيا )STI(، والخدمــات المتعلقــة بالــوالدة النظيفــة واآلمنــة، والرعايــة قبــل الــوالدة أو بعدهــا، والرعايــة الصحيــة لألطفــال، 

واالستشــارة الطبيــة والخدمــات المتعلقــة بطــب األمــراض النســائية )4 نقــاط( 

تكلفــة الخدمــة )ال أعــرف )نقطــة واحــدة(، أقــل مــن 100,000 ليــرة لبنانيــة )نقطــة واحــدة(، 200,000-100,000 ليــرة لبنانيــة )نقطتــان(،  	
ــة )5 نقــاط((  ــة )3 نقــاط(، 400,000-301,000 )4 نقــاط(، أكثــر مــن 401,000 ليــرة لبناني 300,000-201,000 ليــرة لبناني

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

ُيشــرف الرجــال فــي األســرة علــى النفقــات الطبيــة و/أو ُتشــكل أعــراف النــوع االجتماعي/االجتماعيــة عائًقــا أمــام الوصــول إلــى خدمــات الصحــة  	
الجنســية واإلنجابيــة )SRH( )نقطــة واحــدة( 
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ــا )SRHR( كان  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح
100,000 ليــرة لبنانيــة. تــم تحديــد معــدل التحويــل علــى افتــراض أن 
المتلقيــة قــد تحتــاج علــى األقــل إلــى استشــارة واحــدة، وأمــوال للنقــل، 
ــي  ــات ف ــذه المعلوم ــذ ه ــع أخ ــتلزمات م ــة أو المس ــارات المتابع واستش

االعتبــار. 

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

النقديــة: 

فــي الموقــع، فــي المراكــز المجتمعيــة )مراكــز التنميــة االجتماعيــة  	
ــاد( ــريك أبع ــز الش ــر ومراك ــة كي ــة لهيئ التابع

التوزيــع مــن البــاب إلــى البــاب لألفــراد األكثــر هشاشــة الغيــر القادريــن  	
علــى الوصــول إلــى موقــع التوزيــع

ــان.  ــان الســرية واألم ــة لضم ــة اإليصــال الحالي ــار آلي ــاركة باختي ــت المش قام
ُســمح للمشــاركات أيًضــا بإرســال ممثــل لهــن لقبــض التحويــل فــي حــال فضلــن 
ذلــك. تــم توزيــع التحويــالت مــن قبــل ثــالث موظفــات فــي هيئــة كيــر )موظفــة 
البرنامــج، وموظفــة النقــد وعاملــة فــي مجــال التوعيــة والتواصــل( فــي مراكــز 
التنميــة االجتماعيــة أو مــن البــاب إلــى البــاب فــي منــزل المشــاركات. اختــارت 

فقــط %5 مــن المشــاركات )ســبعة أشــخاص( خيــار مــن البــاب إلــى البــاب.

عّدلــت كيــر مناهجهــا لاللتــزام بجميــع التدابيــر االحترازيــة لمنــع انتشــار 
كوفيــد19- وذلــك بالنســبة إلــى عمليــات التوزيع فــي مراكز التنميــة االجتماعية. 

تكــون التوزيــع مــن أربــع نقــاط تدقيــق:

نقطــة التدقيــق األولــى: ُطلــب مــن المشــاركات عنــد الوصــول تعقييــم أيديهــن 
قبــل الدخــول.

نقطــة التدقيــق الثانيــة: أجــرى متطوعــون أو أخصائيــون اجتماعيــون  	
جلســات توعيــة وإعالميــة حــول مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( لمجموعــات مــن ثمانــي نســاء قبــل 

أن يتلقيــن التحويــل.

نقطــة التدقيــق الثالثــة: تلقــت كل مشــاركة التحويــل النقــدي فــي غرفــة  	
خاصــة بعــد جمــع أســمائهن والحصــول علــى نســخ مــن هويتهــن. 

نقطــة التدقيــق الثالثــة: تلقــت كل مشــاركة التحويــل النقــدي فــي غرفــة  	
خاصــة بعــد جمــع أســمائهن والحصــول علــى نســخ مــن هويتهــن. 

نقطــة التدقيــق الرابعــة: أدارت كيــر مكتــب مســاعدة حيــث كان األفــراد  	
ــة  ــات إضافي ــي معلوم ــئلة أو تلق ــرح أس ــف لط ــب للتوق ــع ترحي موض
حــول المشــاريع أو الخدمــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك خدمــات العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( والصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
)SRH(، ومنــع االســتغالل واإلنتهــاك الجنســيين )PSEA(، وتدابيــر 
التخفيــف مــن مخاطــر كوفيــد19- وأرقــام خطــوط المســاعدة. قــدم مكتب 
ــا  ــات و/أو الشــكاوى )بم ــق االقتراحــات للتعليق المســاعدة أيًضــا صنادي
ــاالت  ــيين( واإلح ــاك الجنس ــتغالل واإلنته ــع االس ــكاوى من ــك ش ــي ذل ف
إلــى القابلــة للحصــول علــى معلومــات إضافيــة. تــم تجهيــز مكتــب 

المســاعدة بعضــو واحــد مــن فريــق هيئــة كيــر علــى درايــة كاملــة 
ــة. كمــا عمــل  ــة التغطي ــي منطق ــا ف ــا وخارجًي بالخدمــات المقدمــة داخلًي
مكتــب المســاعدة علــى ضمــان احتــرام المســتفيدات فــي الموقــع لتدابيــر 
ــث ال يتمكــن  ــب المســاعدة بحي ــم إنشــاء مكت ــة. ت ــد19- االحترازي كوفي
ــم  ــه ل ــازه، علــى الرغــم مــن أن األفــراد مــن مغــادرة المركــز دون اجتي

ــده. ُيطلــب منهــم التوقــف عن

ــات  ــن جلس ــالت قدم ــك قاب ــة كذل ــة االجتماعي ــز التنمي ــي مراك ــد ف ــا يوج كم
توعيــة ومعلومــات عــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( المتاحــة 

ــا.  محلًي

النتائج
تــم إجــراء مســح مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( مــع عينــة تمثيلية مــن 116 
مشــاركة )76%( خــالل أســبوعين إلــى أربعــة أســابيع مــن اســتالم تحويالتهــن 
النقديــة. يضمــن مســح مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( أســئلة حــول الرضــا 
العــام عــن عمليــة التوزيــع، والمبلــغ الُمحّصــل، وأســئلة عامــة حــول الســالمة/

األمــن وكيفيــة اســتخدام األمــوال النقدية. 

اتخاذ القرار 

علــى  يشــرفون  الرجــال  إن   )48%( تقريًبــا  الُمســتطلعات  نصــف  قالــت 
ــرارات  ــذه الق ــذن ه ــن يتخ ــزل، وصرحــت %3 إنه ــي المن ــة ف ــات الطبي النفق
ــوازم  ــراء الل ــى إذن لش ــادة إل ــن ع ــن يحتج ــئلن إن ك ــن ُس ــتقل. حي ــكٍل مس بش
 ،)SRH( ــة الشــخصية أو الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي
أجابــت %26 مــن النســاء باإليجــاب. قــال %61 إنهــن يتخــذن القــرار بشــكل 
مســتقل و%31 قلــن إنهــن يتخــذن القــرار باالشــتراك مــع أزواجهــن وذلــك مــن 
بيــن %37 مــن المشــاركات اللواتــي أفــدن بأنهــن اقترضــن أمــواالً مــن قبــل 

.)SRH( ــة ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح لخدم

وقت التنقل لتلقي التحويل

انتقلــت نصــف المســتطلعات )%50( إلــى موقــع التوزيــع، وانتقلــت %37 فــي 
ســيارة أجــرة، وانتقلــت %8 فــي ســيارة خاصــة، وانتقلــت %5 فــي الحافلــة. 
بالنســبة إلــى اللواتــي احتجــن إلــى أكثــر مــن 25 دقيقــة للوصــول إلــى الموقــع، 
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صورة 6: طرق استخدام التحويالت النقدية 
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انتقــل معظمهــن فــي ســيارة أجــرة )%66( أو حافلــة )%17( أو ســيارة 
ــن 0 و 90  ــع بي ــع التوزي ــى موق ــت الوصــول إل ــراوح وق خاصــة )%17(. ت

دقيقــة؛ بمتوســط 17 دقيقــة.

اإلنفاق
قالــت تســعة وأربعــون بالمائــة مــن الُمســتجيبات إن خدمــات الصحــة الجنســية 
ليــرة  إلــى 300,000  بيــن 100,000  واإلنجابيــة )SRH( تكلفهــن مــا 
لبنانيــة؛ %23 أنفقــن أكثــر مــن 300 ألــف ليــرة لبنانيــة؛ و%28 أنفقــن أقــل 
ــام  ــكل ع ــتجيبات بش ــادت الُمس ــهر. أف ــي الش ــة ف ــرة لبناني ــن 100,000 لي م
بــأن تكلفــة هــذه الخدمــات تتــراوح بيــن %25 و%100 مــن إجمالــي المبلــغ 

ــّول. المح

ــى  ــاعدتهن عل ــوال س ــتجيبات أن األم ــن الُمس ــة م ــر بالمائ ــعة عش ــادت تس أف
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( “إلــى حــٍد كبيــر” 
وقالــت %21 إن األمــوال ســاعدتهن علــى تغطيــة االحتياجــات األخــرى ذات 
ــن يشــعرن  ــادت %86 أنه ــك، أف ــن ذل ــم م ــر.” واأله ــد كبي ــى ح ــة “إل األولوي
ــد  ــة. وق ــرهن اليومي ــات أس ــر احتياج ــى توفي ــن عل ــدم قدرته ــأن ع ــق بش بالقل
يســاعد هــذا فــي تفســير ســبب إنفــاق التحويــالت علــى أولويــات بخــالف الصحــة 

 .)SRHR( ــة ــية واإلنجابي الجنس

التوزيع 

أن   )PDM( التوزيــع  بعــد  مــا  مراقبــة  فــي  المشــاركات  جميــع  أفــادت 
ــع  ــت جمي ــة. قال ــان والحماي ــع جعلتهــن يشــعرن بالســالمة واألم ــة التوزي عملي
ــات  ــن راضي ــًدا وأنه ــة جي ــت منظم ــة كان ــدن أن العملي ــن يعتق المشــاركات إنه
ــي  ــزاع ف ــي ن ــبب ف ــم تتس ــوال ل ــت 79% إن األم ــك، قال ــن ذل ــم م ــا. األه عنه
ــة  ــع الثالث ــن مــن المواق ــة فــي موقعي ــادة التوعي ــد جلســات لزي ــم عق ــزل. ت المن
ــدة  ــا )SRHR( لم ــة به ــوق المتعلق ــة والحق حــول الصحــة الجنســية واإلنجابي
15 دقيقــة تقريًبــا أثنــاء التوزيــع. تضمنــت المواضيــع برامــج كيــر والمواضيــع 
المختلفــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( )مثــل 
رعايــة مــا قبــل الــوالدة، ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة، والتوقيــت الصحــي 

ــل، وانقطــاع الطمــث(.  ــرات الحم ــن فت والمباعــدة بي

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

التســليم لضمــان أن فــرق تحويــل األمــوال كانــت مــن الموظفــات اإلنــاث. 

التحديات
انعكســت العديــد مــن التحديــات فــي الضغــوط الهائلــة التــي تواجه بيروت بشــكل 
عــام علــى المشــروع - تداعيــات االنفجــار علــى صحــة ورفاهيــة المجتمعــات 
واالقتصــاد واإلســكان والبنيــة التحتيــة إلــى جانــب اإلغــالق بســبب كوفيــد19-. 
أدت هــذه العوامــل إلــى تأخيــر بــدء المشــروع ووضعــت الموظفيــن تحــت ضغط 
كبيــر لتوفيــر مشــروع تجريبــي حيــال األولويــات المتنافســة. عــالوة علــى ذلــك، 
ــر وكان عليهــم إيجــاد الوقــت للعمــل  ــد مــن الموظفيــن جــدًدا فــي كي كان العدي
مًعــا، والتعــرف علــى كيــر والمشــروع التجريبــي، وتطويــر أدوات ومــواد 
برامــج جديــدة. إضافــة إلــى ذلــك، كان مــن الصعــب تحديــد قيمــة ســعر الصرف 
الموثوقــة مــع تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل متكــرر. أخيــًرا، علــى الرغــم 
مــن أن مراكــز التنميــة االجتماعيــة التــي تدعمهــا منظمــة كيــر قــد تــم اختيارهــا 
كمــكان للتوزيــع ألن النســاء كــن يحضــرن بالفعــل البرامــج هنــاك، كان هنــاك 
ــر مســاحة  ــم تتوف ــى. ل ــي المبن ــوال ف ــع األم ــكان توزي ــد م ــاك حــول تحدي ارتب
ــوق  ــة والحق ــم دورات معلومــات حــول الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة لتقدي كافي
المتعلقــة بهــا)SRHR(  لجميــع المواقــع، وقــد تفاقــم ذلــك بســبب قيــود التجمــع 
المّتخــذة للوقايــة مــن كوفيــد19-. كمــا أعــرب الموظفــون عــن مخاوفهــم بشــأن 

االفتقــار إلــى الخصوصيــة عنــد تســليم األمــوال لــكل مشــاركة. 

الدروس المستفادة
ــم  ــم تت ــدة الحتياجــات أخــرى ل ــر المقي ــة غي ــالت النقدي ــن اســتخدام التحوي يمك
ــة  ــى الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة عل ــاق التحويــالت النقدي ــم إنف ــم يت تلبيتهــا. ل
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( مــن قبــل نصــف المســتفيدات تقريًبــا - ممــا 
 )SRHR( يعنــي أن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا
ــات  ــاك أولوي ــت هن ــتفيدات، أو كان ــبة لبعــض المس ــة بالنس ــن أولوي ــم تك ــا ل إم
ــد. مــن المحتمــل  ــم اســتهداف المســتفيدات بشــكل جي ــم يت أخــرى منافســة، أو ل
ــة  ــات الضعيف ــادي للمجتمع ــع االقتص ــون الوض ــات أن يك ــث األولوي ــن حي م
فــي لبنــان قــد تدهــور بشــكل كبيــر لدرجــة أن كثيــرات شــعرن بضــرورة 
ــة  ــى الصح ــام عل ــأوى والطع ــل الم ــرة مث ــات األس ــة الحتياج ــاء األولوي إعط
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. تشــير معاييــر النــوع 
ــا يعتبــرن الرجــال  االجتماعــي واالجتماعيــة إلــى أن نصــف المســتفيدات تقريًب
كصنــاع قــرار بشــأن الســعي وراء الصحــة، علــى الرغــم مــن أنــه، فــي جميــع 
الحــاالت الممكنــة، ســعت هيئــة كيــر إلــى تقديــم تحويــالت نقديــة مباشــرة إلــى 
ــالت  ــم عائ ــك دون عل ــام بذل ــي بعــض الحــاالت، القي ــك، ف ــي ذل ــا ف النســاء بم

ــق بالســالمة.  ــتفيدات بســبب مخــاوف تتعل المس

يمكــن أن تراعــي معاييــر التقييــم كاًل مــن الحمايــة واحتياجــات الصحــة الجنســية 
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واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. فيمــا يتعلــق باالســتهداف، تجــدر 
ــة  ــة المتكامل ــار الحماي ــن االعتب ــذت بعي ــجيل أخ ــر التس ــى أن معايي ــارة إل اإلش
 ،)SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح واحتياج
بــدالً مــن احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا 
ــرح  ــتفيدات. اقت ــاملة للمس ــات الش ــة االحتياج ــهيل تلبي ــا، لتس )SRHR( وحده
موظفــو هيئــة كيــر استكشــاف ســبل أخــرى، مثــل الحصــول علــى إحــاالت مــن 
مقدمــي الخدمــات الصحيــة للمريضــات اللواتــي ســوف يكــن أكثــر يقيًنــا لمواجهــة 
الحواجــز الماليــة التــي تحــول دون تلبيــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
ــر مشــروطة  ــة غي ــالت نقدي ــح تحوي ــون من ــك، فضــل الموظف ــع ذل )SRH(. م

ــن الخاصــة. ــات احتياجاته ــد أولوي ــاركات بتحدي ــمحت للمش )UCTs( س

الخدمــات  مــن   )CVA( والقســائم النقــد  مســاعدات  مســتفيدات  تســتفيد  قــد 
ــا أن  ــظ أيًض ــر. لوح ــاول المعايي ــي تتن ــات الت ــات المعلوم ــل جلس ــة، مث التكميلي
النســاء اللواتــي يتلقيــن تحويــالت نقديــة سيســتفدن مــن جلســات إعالميــة وتثقيفيــة 
ــة  ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــأن الصح ــًرا بش ــر توات ــول وأكث أط
ــي  ــوع االجتماع ــر الن ــة معايي ــوار لمعالج ــات ح ــا جلس ــا )SRHR( )تكمله به
 ،))SRH( واالجتماعيــة التــي تعيــق الوصــول إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة
ــو  ــع. الحــظ موظف ــاء التوزي ــددة أثن ــات مح ــى خدم ــاالت إل ــك اإلح ــي ذل ــا ف بم
منظمــة كيــر خــالل جلســات المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
ــة  ــع أن غالبي ــل التوزي ــا قب ــم تقديمه ــي ت ــا )SRHR( الت ــة به ــوق المتعلق والحق
ــي  ــص الوع ــبب نق ــا بس ــة، إم ــائي أو قابل ــب نس ــارة طبي ــن بزي ــم يقم ــاء ل النس
أو بســبب نقــص الوســائل للقيــام بذلــك. علــى الرغــم مــن أن معظــم النســاء 
الحوامــل المتزوجــات فــي لبنــان لديهــن طبيــب نســائي، إال أن العــار واألعــراف 
الجنســانية/االجتماعية تعيــق وصــول الفئــات األخــرى إلــى الرعايــة )مثــل النســاء 
غيــر المتزوجــات والشــابات والمراهقــات(. بشــكل عــام، تتمثــل إحــدى النتائــج 
ــد الصحــة  ــى الرغــم مــن تحدي ــه عل ــي أن ــي ف الرئيســية لهــذا المشــروع التجريب

الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( علــى أنهــا حاجــة رئيســية 
قبــل كوفيــد-19 ومــن ثــم تفاقمــت بســبب انفجــار المرفــأ، إال أنــه مــن المهــم دعــم 
المشــاركة المســتمرة ليــس فقــط بشــأن الوعــي حيــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، لكــن أيًضــا بشــأن معالجــة األعــراف 
ــات  ــر مســاواة بشــأن نفق ــرارات أكث ــة مــن أجــل اتخــاذ ق الجنســانية واالجتماعي
ــا تكــون  ــة )SRH( عندم ــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابي األســرة لتلبي

ــوارد محــدودة.  الم

ــي التحويــالت  ــر متوقعــة يجــب احتســابها ف ــد تواجــه المســتفيدات تكاليــف غي ق
ــاك  ــى أن هن ــوء عل ــع )PDM( الض ــد التوزي ــا بع ــة م ــلطت مراقب ــة. س النقدي
تكاليــف غيــر متوقعــة تتكبدهــا النســاء عنــد تلقــي األمــوال، بمــا فــي ذلــك تكاليــف 
النقــل فــي حالــة ركــوب الحافلــة أو ســيارة األجــرة، والوقــت الضائــع فــي جمــع 

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

القــدرة علــى التكيــف هــي المفتــاح فــي تلبيــة االحتياجــات فــي البيئــات المعقــدة. 
ــي  ــة المشــاركات ف ــة إلحال ــي البداي ــار شــريك ف ــم اختي ــه ت ــن أن ــى الرغــم م عل
ــن  ــا ضم ــن ممكًن ــم يك ــاون ل ــذا التع ــاء ه ــوب لبن ــد المطل ــج، إال أن الجه البرنام
اإلطــار الزمنــي للمشــروع. بــدالً مــن ذلــك، ســمحت برمجة كيــر المســتمرة بالعدد 
ــة  ــة اإلحال ــد وأظهــرت آلي ــت بشــكل جي ــي عمل المســتهدف مــن اإلحــاالت، والت
ــيقية.  ــا التنس ــا وبقدرته ــاص به ــاعدة الخ ــط المس ــالل خ ــن خ ــر م ــة بكي الخاص
شــعرت بعــض النســاء اللواتــي يتلقيــن التحويــل النقــدي بعــدم االرتيــاح فــي تلقــي 
األمــوال مــن فــرق مختلطــة الجنــس خــالل بدايــة التوزيــع؛ لــذا، تمــت مراجعــة 
ــع  ــة التوزي ــوم بعملي ــي تق ــر الت ــرق كي ــع ف ــع بســرعة للتأكــد مــن أن جمي التوزي
كانــت مــن النســاء. كان مــن الصعــب التأكيــد إن كانــت المشــاركات المســتهدفات 
يتلقيــن دعًمــا آخــر وإن كــن يتلقيــن فمــا هــو بســبب الطبقــات المتعــددة لألزمــات 

وتعقيــد االســتجابة لالنفجــار فــي بيــروت. 
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