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حزمة اخلدمات الصحية األساسية للدول اخلارجة من صراع:
مقرتحات للرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية
بقلم :بايارد روبرتسأ ،سامانثا جاىب ،إيجبيرت سوندوربج ،لويس لي-جونز

د

أ باحث في البرامج الصحية والصراعات ،مدرسة لندن للصحة العامة ،وطب املناطق احلارة ،لندن ،اململكة املتحدة
البريد اإللكترونيbayard.roberts@lshtml.ac.uk :

ب كبير مستشارى الصحة اإلجنابية في جتمعات الالجئني ،مبادرة ريز ،مارى ستوبز الدولية ،لندن ،اململكة املتحدة
ج كبير محاضرى الصحة العامة واملساعدات اإلنسانية ،الصراعات والبرامج الطبية،
مدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة ،لندن ،اململكة املتحدة
د مدير املشروعات ،مارى ستوبز الدولية ،لندن ،اململكة املتحدة

ترجمة :رفعت علي

موجز املقال :يتصف النظام الصحي للدول اخلارجة من صراع بوجه عام بدمار البنية األساسية للمؤسسات
الصحية ،وقلة الكفاءات البشرية املتاحة للعمل بها ،وضعف العمالة املتخصصة وتكاثر املنظمات غير
احلكومية العاملة في اجملال .ينتج عن ذلك تشتت وجتزئة حتقيق الرعاية الطبية الالزمة .االستجابة التي تلقى
قبولاً وانتشارًا أكبر لتحسني الرعاية الطبية في الدول اخلارجة من صراعات وحروب تكمن في قيام حكومات
تلك الدول واملانحون الدوليون بالتعاقد مع املنظمات غير احلكومية لتقدمي حزمة أساسية من الرعاية الصحية
أيضا في
لسكان تلك الدول .لقد مت تطبيق ذلك األسلوب في أفغانستان وجنوب السودان ،ومت اإلعداد لتنفيذه ً
كر حديثًا كنهج وحيد قادر على حتقيق آلية فعالة لتقدمي
جمهورية الكونغو الدميقراطية .هذا األسلوب اب ُت ِ
الرعاية الطبية األولية واألساسية في جميع أرجاء الدولة اخلارجة من صراعات أو حروب ،باملتاح من التمويل
اخملصص للرعاية الصحية .على الرغم من أن الهدف هو االرتقاء مبستوى الرعاية الصحية بسرعة ،مبا فيها رعاية
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،فإن هناك عدد من التبعات تقع على عاتق تلك القطاعات األساسية .هذا البحث
يتناول نظام التعاقد لتوفير احلزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية ،كما يعرض بعض التحديات الرئيسة
التي يواجهها هذا املنهج في مجال الصحة اجلنسية اإلجنابية؛ وعلى وجه التحديد ،اخلدمات الصحية املتاح
تقدميها ونوعيتها ،ومدى قبول تلك اخلدمات في الدول التي تقدم بها.
A Basic Package of Health Services for Post-Conflict Countries: Implications for Sexual and Reproductive Health
Services
Bayard Roberts, Samantha Guy, Egbert Sondorp, Louise Lee-Jones, Reproductive Health Matters 2008;16(31):57–64
الكلمات املفتاحية :حاالت الصراعات واألزمات ،الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية ،جنوب السودان ،أفغانستان

ترسخت أهمية مفهوم أن الرعاية الصحية اجلنسية
واإلجنابية حتسن املؤشرات الصحية وتقلل من
مستويات الفقر 3-1.تزيد الصراعات من هشاشة
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية ،واحلاجة للرعاية
الصحية اجلنسية واإلجنابية تصبح ماسة وحرجة في
الدول اخلارجة من صراع وحرب 6-4.القدرة على توفير
الرعاية الصحية مبا فيها رعاية الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،تصبح في الغالب محدودة ج ًدا في الدول
اخلارجة من صراع أو حرب .فالبنية التحتية للرعاية

الصحية من املمكن أن تتضرر وتنهار وتتعرض لدمار
شديد ،ويتقلص املتوفر منها ،كما تتقلص فرص
أيضا  -فرص
تدريب الكوادر الفنية املؤهلة ،وتقل ً -
التزود بالعقاقير الطبية .وفي الغالب تضعف نظم
أيضا ،وكذا تصبح قدرات وزارة الصحة محدودة
اإلدارة ً
ج ًدا .وفي الغالب تتكاثر املنظمات غير احلكومية
والبرامج الرأسية ،التي تتصف بقلة التنسيق فيما
بينها ،أو انعدامه 7.وينتج عن ذلك عادة تشتت الرعاية
املقدمة وتشظيها ومحدودية تأثيرها وقلة كفاءتهــا
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وتدنى نوعيتها.
أحد االستجابات ملعاجلة تلك املشاكل التي تلقى
تأيي ًدا وقبولاً أوسع في الدول اخلارجة من صراعات
وحروب تتمثل في نظام تعاقد حكومات تلك الدول
والدول املانحة مع منظمات غير حكومية لتقدمي
حزمة أساسية من اخلدمات الصحية كوسيلة
رئيسية على املدى الطويل لتقدمي الرعاية الصحية
لكل أبناء تلك الدول .الهدف من ذلك ،هو سرعة
تخطيط بنية جديدة للرعاية الصحية ،قادرة على
تقدمي خدمة فعلية حتل محل بنية الرعاية الصحية
ذات التركيب الرأسي السابق ،التي تفسخت
وأصبحت غير متكاملة بفعل الصراع واحلرب .وهى
أوضاع سائدة في كثير من الدول اخلارجة من صراعات.
يتبنى أسلوب التعاقد على تقدمي احلزمة
مبنيا على
منهجا
األساسية من الرعاية الصحية
ً
ً
مبادرات سابقة مت تطبيقها في كمبوديا ،وعدة
وطبِّق في أحياء محددة،
دول أخرى محدودة الدخلُ ،
أو في حاالت مرضية معينة مثل سوء التغذية
أو مكافحة الدرن وعالجه 11-8.وعلى أية حال ،فإن
أسلوب التعاقد الذي مت تبنيه في أفغانستان وجنوب
السودان والذى مت التخطيط لتنفيذه في جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،يُعد مبتكرًا؛ فقد مت إعداده
ليكون اآللية الرئيسة واألساسية الوحيدة لتقدمي
الرعاية الصحية األولية في جميع أنحاء الدولة،
بالتمويل املتاح للرعاية الصحية ،والذى مت تخصيصه
مبدئيا لهذا الغرض .ولهذا بعض التداعيات على
ً
القطاعات الصحية التحتية ،وعلى دَور البرامج
الصحية الرأسية .يتناول هذا البحث أسلوب التعاقد
على تقدمي احلزمة األساسية من الرعاية الصحية.
كما يناقش بعض التحديات الرئيسة التي تواجهه
في مجال تقدمي خدمات الرعاية الصحية اجلنسية
واإلجنابية ،مركزًا  -على وجه التخصيص  -على مدى
توفر تلك الرعاية ونوعيتها واألنشطة الداعمة لها.

احلزمة األساسية من الرعاية الصحية

منهج تقدمي احلزمة الرئيسة من الرعاية الصحية
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من خالل التعاقد وضعه البنك الدولي ،إلى حد
كبيرُ .طبقت أنواع متباينة من تعاقدات تقدمي حزم
الرعاية الصحية في أفغانستان وجنوب السودان.
كما مت التخطيط لتطبيقه في جمهورية الكونغو
الدميقراطية .املانحون الرئيسيون هم البنك الدولي،
واملفوضية األوربية وبعض الدول األوربية بصفتها،
وبنك التنمية اآلسيوى ،والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،وجهات أخرى مانحة .التمويل مت التخطيط
له بتحديد املانحني ألقاليم مثلما حدث في
أفغانستان ،أو مت جتميعه مركزيًا كما حدث في جنوب
السودان .ومن املفترض أن تساهم حكومة الدولة
ماليا في متويل خطة احلزمة األساسية من
املعنية
ً
الرعاية الصحية على مدى زمنى أبعد ،وذلك بعد أن
تتعافى من آثار الصراع.
حتدد حكومة الدولة املعنية  -مبعاونة من املانحني،
واألمم املتحدة ،واملنظمات غير احلكومية  -محتوى
احلزمة األساسية املطلوب تطبيقها اعتمادًا على
حتديد االحتياجات الصحية لتلك الدولة ،وتكلفة
الرعاية الفعالة املطلوبة ،وقيمتها املالية ،مقارنة
بالتمويل املتاح لتوفير تلك احلزمة األساسية .تشمل
مستويات تقدمي اخلدمة املراكز الصحية ،والوحدات
الصحية ،ومشافي األحياء السكنية .يتحدد محتوى
احلزمة بصفة أولية على املستوى الدولى املتعارف
عليه للرعاية الفعالة ،واملصدَّق عليه من ِق َبل
حكومة الدولة املعنية .تلك اخلدمات املقدمة تضم
في العادة صحة األمومة ورعاية حديثى الوالدة،
والصحة اإلجنابية ،وصحة الطفولة ،والتطعيم،
واألمراض املعدية ،والتغذية .ميكن تضمني خدمات
إضافية اعتمادًا على االحتياجات الصحية النوعية
لتلك الدولة .في أفغانستان (اإلطار  )1على سبيل
املثال مت إضافة رعاية اإلعاقات البدنية لدعم األعداد
الكبيرة من املصابني جراء انفجار األلغام األرضية
وأنواع األسلحة األخرى .مت االتفاق بني املنظمات غير
احلكومية وحكومة الدولة واملانحني على تقدمي كل
خدمات الرعاية الصحية األساسية.
كما مت تطوير وترسيخ نظم دعوة املنظمات غير
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احلكومية احمللية والدولية للتنافس على احلصول على
تعاقدات توفير احلزمة األساسية من الرعاية الصحية
في مناطق جغرافية معينة (إقليم أو والية على سبيل
املثال) تختارها حكومة الدولة املعنية واملانحني .بعد

اإلطار  .1احلزمة األساسية للخدمات
الصحية في أفغانستان
كان الوضع الصحي في أفغانستان بعد اإلطاحة
بنظام حكم طالبان في  2002-2001من أسوأ
13 ،12
األوضاع الصحية من بني جميع دول العالم.
ومع تعيني حكومة جديدة بعد اإلطاحة بطالبان،
مت وضع أساس للتنافس بني املنظمات غير
احلكومية للحصول على تعاقدات لتقدمي حزمة
أساسية من خدمات الرعاية الصحية 14.وبالتعاون
والتنسيق بني وزارة الصحة العامة األفغانية،
والبنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،واملفوضية األوربية يتم اآلن متويل عقود
وُقعت مع  30منظمة غير حكومية محلية ودولية
بقيمة  140مليون دوالر أمريكي .تغطى العقود
 34مقاطعة ،وتغطى إما مقاطعة بأكملها أو
جتمعات أحياء سكنية 17-15.وتشمل حزمة الرعاية
الصحية األساسية اخلدمات التالية:
• صحة األمومة ورعاية حديثي الوالدة؛ ومنها
صحة األم قبل الوالدة ،والتوليد ،وصحة األم بعد
الوالدة ،وتنظيم األسرة ورعاية حديثي الوالدة،
• صحة األطفال ،وتشمل التطعيم والرعاية
املتكاملة ألمراض الطفولة،
• التغذية العامة ،مبا فيها األغذية النوعية
التكميلية ،وعالج أمراض سوء التغذية،
• األمراض املعدية ،مبا فيها السيطرة على انتشار
الدرن واملالريا،
• الصحة العقلية،
• اإلعاقة البدنية.

ذلك ،تقوم احلكومة واملانحون بتفعيل التعاقدات،
ثم تقييم أداء املنظمات غير احلكومية املنفذة.
بعد اكتمال أعوام التعاقد ،تعاد دعوة املنظمات
غير احلكومية للتنافس على تقدمي خدمات الرعاية
الصحية األساسية لدورة زمنية جديدة .وتقوم
احلكومة بالدور اإلداري؛ ويشمل مراجعة العطاءات،
ومراقبة أداء املنظمات غير احلكومية القائمة
بالتنفيذ ،ووضع اخملططات واألهداف ،وكذلك وضع
األسس واملعايير والقواعد املنظمة لألداء .يرى البعض
أن منهج التعاقد على تقدمي احلزمة األساسية من
الرعاية الصحية وسيلة انتقالية على مدى بضعة
أعوام حتى تتمكن حكومة الدولة من استعادة دورها
في تقدمي خدمات الرعاية الصحية مباشرة بنفسها،
بينما يرى غيرهم أن ذلك األسلوب ميكن له أن يُصبح
طريقة مستدامة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية
17
لدولة ما خارجة من صراعات مسلحة.
اآلراء املؤيدة لنظام التعاقد على تقدمي احلزمة
األساسية من الرعاية الصحية ترتكز على مفاهيم
الفعالية العالية وكفاءة األداء واملساواة .وتتعلل تلك
اآلراء بأن أوليات الرعاية الصحية األساسية تُعد أكفأ
وسيلة لتقليل مخاطر تردى الرعاية الصحية ،وما
ينتج عنه من زيادة الوفيات واإلعاقات البدنية 9.وأن
تقوية التنسيق والتكامل األفقى الذي يشمل كل
أرجاء الدولة التي تقدم فيها الرعاية يزيد من الفعالية
18 ،9
والكفاءة وحتقيق املساواة في تقدمي تلك اخلدمة.
تتحقق الفعالية واملساواة بالتعاقد مع املنظمات
غير احلكومية في تقدمي الرعاية وسرعة االرتفاع
مبستوى التغطية في تقدمي خدمات الرعاية الصحية
األساسية ،أكثر من االعتماد على القدرات احملدودة
للخدمات الصحية احلكومية 17.وفي الغالب تقدم
املنظمات غير احلكومية معظم اخلدمات الصحية،
ولديها خبرة وخبراء لتوسيع نطاق التغطية .وتتيح
ما تتميز به املنظمات غير احلكومية من مرونة عالية
وقدرة على ابتكار احللول قدرة أكبر على االستجابة
السريعة الفعالة مقارنة بنظام الدولة الضعيف
املكبل بالبيروقراطية 19.ويساعد التركيز على النتائج
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التي ميكن قياسها على إجراء نتائج عددية ،وحتسني
نوعية أداء كل منظمة على حدة ،وحتسني الكفاءة
والفعالية في قطاع الصحة في مجمله .وتزداد
كفاءة األداء من خالل التنافس على احلصول على
التعاقد ألنه يعتمد على أسلوب يحقق أفضل نتائج
في معادلة «التكلفة – الفعالية» 9.وعلى الرغم
من وجود أدلة محدودة على مدى كفاءة نظام توفير
حزمة اخلدمات الطبية األساسية في أفغانستان
وجنوب السودان حلداثة تطبيقه فيهما ،فإن بحثًا
أوليا أُجري في أفغانستان يُظهر أن ذلك النظام توسع
ًّ
وانتشر بسرعة في تقدمي خدمات الرعاية الطبية
17 ،15
األساسية.
أما اخملاوف والتحفظات على نظام حزمة الرعاية
الصحية األساسية فتنحصر في عدم االطمئنان
عند التركيز على مسألة التكلفة مقابل الفعالية،
«التكلفة – الفعالية» .قد يؤدى التأكيد على التدخل
بهذا النظام إلى تقليل أعداد الوفيات والعجز البدنى
إلى اخملاطرة بتجاهل جانب مهم ،ولكنه أقل بروزًا ،مثل
20
الفوائد على الصحة في مجملها ورفاه اإلنسان.
اخملاوف األخرى تتركز في عملية إجراء التعاقدات
ذاتها .وتشمل تلك التخوفات مدى حتقق املنافسة
الفعلية ،في مناطق ال توجد فيها منظمات أخرى
لتقدمي اخلدمة 17.على املدى األبعد ،هناك قلق بشأن
ما إذا كان التعاقد مع منظمات غير حكومية يدعم
ويقوي النظام الصحي في مجمله ،وكذا تشكك في
قدرة احلكومة احمللية ،ودورها ومدى شرعيتها 15.نظام
أيضا تترتب عليه تبعات فيما يخص النظم
التعاقدات ً
الصحية الفرعية مثل الصحة اجلنسية واإلجنابية التي
يتم إهمالها ،وكذا األثر الذي يتركه على املتخصصني
في هذا اجملال ممن قد يتعرضون للتهميش.

تبعات مدى توفر الرعاية الصحية اجلنسية
واإلجنابية

احلزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية تقدم
سريعا للرعاية الصحية اجلنسية
بالضرورة نشرًا
ً
فعليا وتلك
واإلجنابية مقارنة باخلدمات املوجودة
ًّ
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التي كانت موجودة قبل بدأ النزاع والصراع .اجلدول
( )1يلخص املدى الذي بلغه تضمني الرعاية الصحية
اجلنسية واإلجنابية في احلزم األساسية التي قدمت
في أفغانستان 14وجنوب السودان 21،اعتمادًا على
املعايير الدولية للرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية
للسكان في مناطق النزاعات املسلحة ،وما بعد
النزاعات املسلحة 25-22.يُظهر اجلدول أن عددًا كبيرًا
من اخلدمات الرئيسة مدرج في البرامج في الدولتني
كلتيهما ،مما يزيد بشكل ملموس من إمكانية توفير
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية في كلٍّ منهما.
اإلغفال الرئيسى في اخلدمات تركَّز في إغفال
معاجلة املشاكل املترتبة على العنف اجلنسي ،وآثار
العنف املترتب على النوع .هذا على الرغم من ثبوت
وجود معدالت عالية من هذا النوع من العنف أثناء
الصراعات املسلحة وبعد انتهائها؛ كما هو حادث
في جنوب السودان 27 ،26.هذا اإلغفال تتضاعف آثاره
على ضوء أن الرعاية الصحية العقلية غير مشمولة
في تلك احلزم في جنوب السودان .كما أن اخملتصني
بالتوعية والرعاية للشباب غير مذكورين على
دوليا على
اإلطالق ،هذا على الرغم من وجود دليل قوي ً
شدة االحتياج للموجهني ومقدمى الرعاية للشباب
30-28
صغير السن في اجلوانب اجلنسية واإلجنابية.
من الواضح أن تقدمي خدمات تنظيم األسرة
قد ازداد في أفغانستان في املراكز الصحية نتيجة
تطبيق نظام التعاقد على توفير احلزمة األساسية
من الرعاية الصحية ،غير أن حتقيق هذا النوع من
الرعاية مازال محدودًا 32 ،31.وعلى أية حال ،فإن مؤشرات
النتيجة العامة الكلية لنظام التعاقد على الصحة
اإلجنابية مازالت محدودة ،خاصة في جنوب السودان،
نظرًا ألن هذا النوع من الرعاية ُطبِّق حديثًا.
فضلاً على هذا ،هناك عدد من العوامل التي تعوق
توفر الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية على وجه
التحديد .أولاً  ،قد تؤدى احلاجة إلظهار مدى الكفاءة
والفعالية مقابل التكلفة ،والتركيز الشديد على
تخفيض نسب الوفيات ،والعجز البدنى ،إلى قيود
تعيق إيالء أولوية لتقدمي خدمات الرعاية اجلنسية
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واإلجنابية .من الواضح أن أغلب فعاليات الصحة
اإلجنابية تقلِّص نسب الوفيات ،وتقلل نسب العجز،
واإلصابة مبضاعفات بدنية 2.وعلى كل األحوال ،فإن
الفوائد امللموسة في مجمل الصحة العامة والرفاه
العام لألفراد وأسرهم ومجتمعاتهم املقدمة من
بعض برامج الرعاية ميكن أن تهمل ويتم تخطيها
20
بسبب اتخاذ القرار على ضوء التكلفة – الفعالية.
جدول  .1رعاية الصحة اإلجنابية يف حزمة الرعاية
الصحية األساسية يف أفغانستان وجنوب السودان
نوع الرعاية

25-22

أفغانستان

14

جنوب السودان

األمومة وحديثو الوالدة
رعاية احلمل

√

√

عالج اإلجهاض غير
الكامل  /وما بعد
اإلجهاض

√

√

رعاية الوالدة

√

√

رعاية الوالدات الطارئة

√

√

رعاية ما بعد الوالدة

√

√

رعاية حديثي الوالدة

√

√

توعية ،تعليم ،تواصل

√

√

تنظيم األسرة
توعية ،تعليم ،تواصل

√

√

توزيع تنظيم األسرة
في اجملتمع

√

√

ترويج وسائل منع
احلمل

√

توفير الواقي الذكرى،
وأقراص منع احلمل
وحقن منع احلمل
واللولب الرحمي

√

√

التعقيم اجلراحى
للرجال والنساء

√

√

اإليدز واألمراض
اجلنسية
توعية ،تعليم ،تواصل

√

√

رصد األمراض اجلنسية
وعالجها

√

√

اسستشارات اختيارية
وخدمات حتليل اإلصابة
باإليدز

√

رعاية الوقاية من نقل
املرض من األم لالبن

√

تعاطى جرعات منع
االنتكاس

√

الدعم االجتماعى
للمصابني باإليدز

√

21

على سبيل املثال ،اخلدمات الرعائية املتخصصة
والتوعوية للشباب صغار السن غير مشمولة في
حزمتى الرعاية الصحية األساسية في اجلدول (،)1
على الرغم من الدالئل والبراهني القوية على قيمة
تلك الرعاية ومدى احتياج صغار السن من الشباب
30-28
لها من ِق َبل شخصيات مقبولة ومحببة لهم.
وباملثل فإن تقييم خدمة الرعاية الصحية األساسية
على ضوء «التكلفة – الفعالية» قد ال يقر بأهمية
معاجلة مشكلة العنف املرتبط بالنوع أو اجلنس ،وهو
أيضا في حزمتى الرعاية في اجلدول 1
غير مشمول ً
في كل من أفغانستان وجنوب السودان .لذلك البد
أن يتسم نظام التعاقد باملرونة الكافية ليسمح
للمنظمات غير احلكومية بتخصيص متويل تلك
اخلدمات الرعائية والقيام بها.
ثانيا :نظام العطاءات واللجوء للتنافس السعري
ً
لزيادة الكفاءة يضع أعبا ًء على املتنافسني الحتواء
التكلفة .وميكن أن يؤثر ذلك على مدى توفير اخلدمة.
استجابت املنظمات غير احلكومية في أفغانستان
للجانب التنافسي بإجراء تقديرات مختلفة لتكلفة
تقدمي حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية .قدَّر
بعضها التكلفة بأقل من القيمة الفعلية في سعيه
لكسب العطاء والتعاقد 17 ،15.وينتج عن ذلك تقليص
بعض أنواع الرعاية مثل رعاية الصحة اجلنسية
تاريخيا باألولوية الالزمة
واإلجنابية ،والتى لم حتظ
ً
34 ،33
من اجملتمعات البشرية .يستلزم نظام التعاقد أن
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تقوم احلكومة واملانحني برقابة أداء املتعاقدين الذين
أساؤا تقدير التكلفة ،وكذلك املنظمات التي تسعى
تصعب الرقابة املشددة في
لتقليص اخلدمة .كما
ُ
الدول اخلارجة من صراعات مسلحة مثل أفغانستان
وجنوب السودان بسبب االضطرابات وضعف وسائل
االتصال.
ثالثًا :قد تتأثر إمكانية تقدمي خدمات الرعاية
سلبيا بسبب
الصحية اجلنسية واإلجنابية تأثرًا
ً
وجود تأثير قوي للقوى السياسية احملافظة ،والتيارات
الدينية املتشددة ،وكذا الثقافات احمللية ،التى تهدد
التزود بخدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية،
وحتول دون تعميقها ،كما هى مطبقة على املستوى
العاملي 1،مبا فيها برامج تنظيم النسل 37-35.وباملثل،
فإن الفشل الدولي في منع اإلجهاض السرى غير
اآلمن ،يعد شديد احلدة في الدول اخلارجة من نزاعات
وصراعات مسلحة 39 ،38 ،35.وعلى مستوى املنظمات
غير احلكومية ،قد ترسوا العطاءات والعقود على
منظمات عقائدية أو مذهبية ،قد متتنع عن تقدمي
خدمات تنظيم النسل ،وال تقدم بكفاءة رعاية
الصحة اجلنسية واإلجنابية مثل اإلجهاض غير اآلمن.
وأظهرت احلزمة املقدمة في جنوب السودان ذلك،
وأوصت بأن املنظمات املقدِّمة حلزمة الرعاية الصحية
األساسية على أسس دينية أو مذهبية التي ال تود
تقدمي خدمات نوعية مثل تنظيم النسل ،عليها أن
تتعاقد من الباطن مع منظمات أخرى تقبل تقدمي
تلك اخلدمات 21.وعلى أية حال ،فإن التطبيق الفعلي
الذي يجعل من املنظمات املذهبية تتعاقد من الباطن
مع منظمات غير حكومية أخرى يُحتم على احلكومة
مراقبتها مراقبة لصيقة.
على مستوى اجملتمع ،فإن الطبيعة اجلدلية
واحلساسية املقترنة ببعض خدمات التناسل الصحي
يجعلها عرضة لضغوط محلية ،تؤدي إلى جعل
نظام غير مركزى مثل نظام تقدمي خدمات احلزمة
40
األساسية من الرعاية الصحية أقل استجابة.
وذلك على الرغم من احلاجة املاسة للرعاية الصحية
اجلنسية واإلجنابية بني أبناء الدول واملناطق املتأثرة
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بالصراعات املسلحة 42 ،41 ،29.وحتتاج احلكومات في
تلك الدول واجلهات املانحة إلى مراقبة مستوى تقدمي
خدمات الرعاية الصحية األساسية مراقبة دقيقة،
وكذلك احلرص على دعم املنظمات لتقدمي خدمات
رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية .في أفغانستان،
ونتيجة عدم وجود نظام معلوماتي صحي فعال،
يُستخدم نظام متوازن من بطاقات اإلجناز لتقييم
األداء في تقدمي خدمات الرعاية الصحية ،ويشمل
إحصائيات تضم التجهيزات واألدوات واإلمكانات
الطبية 32 ،31.وعلى الرغم من ذلك ،فإن دالالت رعاية
الصحة اجلنسية واإلجنابية ومؤشراتها ،تُعد محدودة
وقاصرة على مدى توفر خدمات تنظيم األسرة ورعاية
الوالدات فقط.

جودة الرعاية

تواجه نظام التعاقد لتقدمي احلزمة األساسية من
خدمات الرعاية الصحية حتديات تتعلق بالتأكد من
نوعية خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية.
هناك أدلة ثابتة على أن املنظمات غير احلكومية
التي يتم التعاقد معها لتقدمي احلزمة األساسية من
خدمات الصحة العامة قد ال تكون لديها اخلبرة ،وال
املعرفة ،وال االلتزام بتقدمي خدمات الرعاية الصحية
اجلنسية واإلجنابية طبقً ا للمعايير العاملية املتوافق
عليها 34 ،33.املنظمات غير احلكومية املتخصصة
في تقدمي الرعاية اجلنسية واإلجنابية لديها خبرات
أيضا اخلبرة واملعرفة في توجيه اخلطاب
تقنية ،ولديها ً
وإدارة احلوار فيما يخص املواضيع الشائكة اجلدلية
واحلساسة للصحة اإلجنابية الالزمة لكسب ثقة
اجملتمع الذي تعمل فيه ودعمه .ولكن هناك أفقً ا
محدودًا ج ًدا ،وكذلك متويل أقل للمنظمات غير
احلكومية العاملة في مجاالت فرعية من الصحة
العامة مثل الصحة اإلجنابية ،لتقدمي خدماتها،
والقيام بتدريب مقدمي اخلدمة ،وتقدمي املعارف
واملعلومات الالزمة والدعم الفني ،وكذلك الرصد
الالزم لتقييم مستوى اخلدمة .تتضمن املشاكل
الشائعة في أفغانستان غياب القدرات واإلمكانات،
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أو محدودية األفق أمام املنظمات غير احلكومية
املتخصصة في رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية
[اجلدول  .]2وميكن توقع وجود املشاكل ذاتها بجنوب
السودان ،ولكن من املبكر التيقن من ذلك حلداثة
تطبيق نظام التعاقدات لتوفير احلزمة األساسية من
الرعاية الصحية هناك.
جدول  .2ملخص التحديات الرئيسة اليت تواجه
رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية ضمن نظام
التعاقد على تقديم حزمة الرعاية الصحية
األساسية واملقرتحات

اإلتاحة
• التأكد من اشتمالها على خدمات التعامل مع
العنف املرتبط باجلنس والنوع
• التأكد من اشتمالها على خدمات ومعارف للشباب
صغير السن
تهمش
• التعرف على قيمة تلك األنشطة التي
َّ
بسبب معادلة التكلفة في مقابل الكفاءة
تهمش
التي
• التأكد من اشتمالها على اخلدمات
َّ
بسبب نظام العطاءات
• رصد تأثر اخلدمات بسبب معارضة تنظيم األسرة
واخلدمات األخرى
اجلودة
• التأكد من قدرة املنظمات غير احلكومية على تقدمي
خدمات رعاية الصحة اإلجنابية
• توفير األفق والتمويل للمنظمات غير احلكومية
املتخصصة في الصحة اإلجنابية
• إتاحة الفرص للتدريب على رعاية الصحة اإلجنابية
على يد وكاالت متخصصة
التأييد
• زيادة املعرفة بالدعم لتحقيق االعتراف باحلقوق
اجلنسية واإلجنابية
• توسيع آفاق متويل الدعم على يد منظمات غير
حكومية متخصصة في الصحة اإلجنابية وزيادته
• تعزيز استقاللية املنظمات غير احلكومية ودعمها
فيما يخص احلقوق اجلنسية واإلجنابية

أنشطة املناصرة والتأييد خلدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية

اجلدل الدائر حول طبيعة الصحة اجلنسية واإلجنابية
يعنى احلقوق املعلنة املرتبطة بحرية االختيارات
اجلنسية واإلجنابية ،مبا فيها احلصول على تلك
اخلدمات ،وهى موضع رفض وإنكار على مستويات
محلية ،وإقليمية ،ودولية 44 ،43.ويحدث هذا على وجه
التخصيص في البيئات التي تعاني من صراعات أو
في مرحلة ما بعد الصراعات 45.ونتيجة لذلك تتقلص
فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية،
كما يقل اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض املترتبة عليها
بسبب اخلوف أو اإلحساس بالعار 2.ويتطلب حتقيق
حقوق الصحة اإلجنابية وحتسني ظروف الصحة
اإلجنابية االنتقال من مجرد التركيز على النوعية
التقنية للخدمات السريرية فقط ،إلى اجلهود
املؤسسية املتسقة ملعاجلة مشكلة النوع اجلنسي
والهيمنة على أبعاد صنع القرار في موضوع اإلجناب
والعالقات اجلنسية 46.هناك حاجة ماسة لوجود
تنظيمات وهيئات لدعم احلقوق اجلنسية واإلجنابية
في اجملتمعات على املستويات القومية والدولية
كجانب من جوانب عمليات إعادة البناء اجملتمعى
فيما بعد الصراعات املسلحة [اجلدول  47.]2إن الغياب
الفعلي للمنظمات غير احلكومية املتخصصة في
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية نتيجة لنظام
التعاقد على حزمة الرعاية الصحية األساسية يُلغي
مهما من مصادر التأثير في املواقف اجملتمعية،
مصدرًا
ً
واحلكومية وفي سياسات املانحني وبرامجهم.
أيضا مخاوف لوحظت من أن نظام التعاقد
هناك ً
يترتب عليه عدم قدرة املنظمات غير احلكومية على
انتقاد احلكومات أو املانحني وإحجامها عن القيام
يوصي
بأدوار داعمة ومؤثرة ،خوفًا من إلغاء التعاقداتِ .
املؤيدون لنظام التعاقد على تقدمي املنظمات غير
احلكومية حلزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية
بأن تنسحب تلك املنظمات من التعاقد؛ إذا كان ذلك
48
سيضعف من قدرتها على القيام باجلوانب األخرى.
ُ
غير أن هامش املناورة محدود والبدائل التمويلية
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محدودة أمام املنظمات غير احلكومية لتعمل خارج
نطاق احلزمة األساسية للرعاية الصحية .ويدرك
49
املانحون الدوليون أهمية اجملتمع املدنى املستقل.
ومن املفروض أن ينعكس ذلك على دعم املبادرات
املؤيدة للحقوق اإلجنابية في الدول التي يطبق
فيها نظام التعاقد لتقدمي حزمة الرعاية الصحية
األساسية.

اخلامتــــة

ميكن لنظام التعاقد على توفير حزمة الرعاية الطبية
األساسية أن يوفر وسيلة هامة لالرتقاء السريع
بالرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية في الدول
اخلارجة من مرحلة صراع مسلح .ولكن هناك عددًا
من التحديات يتعلق مبدى توفر تلك اخلدمات الرعائية
ونوعيتها ،وكذلك األنشطة الداعمة للصحة
اجلنسية واإلجنابية.
من املمكن حلكومات الدول واجلهات املانحة التي
تطبق نظام التعاقد لتوفير حزمة الرعاية الطبية
نظاما مرنًا يسمح للمنظمات
األساسية أن تتبنى
ً
غير احلكومية بتقدمي خدمات ملموسة من الرعاية
الصحية اجلنسية واإلجنابية واألنشطة املساعدة
واملرافقة ،في سياق تنفيذها لنظام التعاقد لتقدمي
حزمة الرعاية الطبية األساسية .احلكومات واجلهات
أيضا إلى تقييم أداء املنظمات غير
املانحة بحاجة ً
احلكومية ،ومراقبتها؛ لضمان تقدمي كل جوانب
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خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،وأن تكون ضمن
حزمة الرعاية الطبية األساسية ،وباملستوى املطلوب
والالئق .آليات املتابعة واملراقبة والتقييم املوجودة
حاليا مثل استعمال نظام بطاقات اإلجناز املتوازن
ً
املطبق في أفغانستان من املمكن توسعتها لتضم
مدى ً أوسع من اخلدمات الفعالة في مجال الصحة
اجلنسية واإلجنابية املالئم للدولة التي تطبق بها.
ميكن للمنظمات غير احلكومية املتخصصة
في مجاالت الصحة اجلنسية واإلجنابية أن تدعم
تدريب القائمني على تنفيذ برنامج حزمة الرعاية
الصحية األساسية .من املمكن أن توفر تلك
أيضا  -الدعم للمنظمات
املنظمات املتخصصة ً -
احمللية املساهمة في رعاية اجلوانب املرتبطة بالصحة
اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية .احلكومات واجلهات املانحة
لها دور محوري في توفير نطاق عمل ودعم مثل تلك
املنظمات.
وإذا حتققت إمكانات توسيع نظام التعاقد
لتقدمي حزمة الرعاية الصحية األساسية ليشمل
تقدمي خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية
في مجتمعات ما بعد الصراعات املسلحة ،ستكون
احلكومات واجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية
بحاجة لتبنى نظام مرن أكثر اتساعًا وشمولاً
للمساعدة على النهوض بالصحة اإلجنابية واالرتقاء
بها.
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