مالمح

حتسني الوصول إلى خدمات األمومة:

حملة عامة عن أنظمة التحويالت النقدية والقسائم في جنوب آسيا
بقلم :كيت جيهانأ ،كريستي سيدنيب ،هيلني سميثج ،عائشة دي كوستا

د

أ باحثة ،مجموعة الصحة الدولية ،كلية ليفربول للطب اإلستوائي ،ليفربول ،اململكة املتحدة .للمراسلةk.jehan@liverpool.ac.uk :

ب باحثة ،شعبة الصحة العاملية ،معهد كارولينسكا ،ستوكهولم ،السويد.
محاضرة ،مجموعة الصحة الدولية ،كلية ليفربول للطب اإلستوائي ،ليفربول ،اململكة املتحدة.
ج
ِ
د باحثة ،كلية طب «آر .دي .جاردي» ،سوراسا ،أوجني ،ماديا براديش ،الهند؛ وباحثة ،معهد كارولينسكا ،ستوكهولم ،السويد.

ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :أدى تركيز السياسة ،في نيبال والهند وبنجالديش وباكستان ،على حتسني الوصول إلى خدمات
األمومة ،إلى اتخاذ تدابير للحد من قيود التكلفة التي تعوق حصول املرأة على الرعاية .وتضم هذه التدابير،
بوجه خاص ،برامج التحويالت النقدية أو القسائم التي تستهدف حتفيز الطلب على اخلدمات ،مبا فيها خدمات
رعاية ما قبل الوالدة ،والوالدة ،ورعاية ما بعد الوالدة ،وعلى الرغم من شعبية هذه البرامج ،فال يُعرف الكثير
عن أثرها أو فاعليتها .تطرح هذه الورقة حملة عامة عن خمسة تدخالت رئيسة :برنامج «آما» (األمهات) في
نيبال (عنصر التحويالت النقدية) ،وبرنامج «جاناني سوراكشا يوجانا» (نظام األمومة اآلمنة) في الهند ،وبرنامج
«تشيراجنيفي يوجانا» (برنامج حياة طويلة) في الهند ،وبرنامج قسائم صحة األمهات في بنجالديش ،وبرنامج
قسائم «صحت» (الصحة) في باكستان .كما تستعرض الورقة األهداف ،واألساس املنطقي ،وحتديات التنفيذ،
حاليا .وقد أفادت التقارير بزيادة
والنتائج املعروفة ،وإمكانات وقيود كل برنامج منها ،استنادًا إلى البيانات املتاحة
ً
استخدام خدمات صحة األم منذ بدأت هذه األنظمة ،على الرغم من عدم ثبوت دالئل التحسني في نتائج صحة
األم بسبب االفتقار إلى الدراسات اخلاضعة للمراقبة .وتشمل اجملاالت التي حتتاج إلى حتسني في هذه األنظمة،
كما حددتها هذه الورقة ،احلاجة إلى زيادة كفاءة اإلدارة التنفيذية ،واملبادئ التوجيهية الواضحة ،والشفافية
املالية ،وخطط لالستدامة ،وأدلة حتقُ ق اإلنصاف ،وفوق كل شيء ،تأثيرها املُثبت على نوعية الرعاية وحجم وفيات
األمهات واعتالل صحتهن © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2012
Improving access to maternity services: an overview of cash transfer and voucher schemes in South Asia
Kate Jehan, Kristi Sidney, Helen Smith, Ayesha de Costa, Reproductive Health Matters 2012;20(39):142–154

الكلمات الدالة :الرعاية الصحية لألمهات ،متويل جانب الطلب ،متويل الرعاية الصحية ،القسائم ،التحويالت النقدية ،جنوب آسيا

مرتفعا
ال يزال معدل وفيات األمهات واعتالل صحتهن
ً
في كل من نيبال ،والهند ،وبنجالديش ،وباكستان .وقد
كانت السياسة في املنطقة تركز بصورة متزايدة
على مهارة الرعاية عند الوالدة ،بغية حتقيق الهدف
اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية 3-1.بيد أن إقبال
النساء في هذه البلدان على خدمات الرعاية الصحية
لألمهات ال يزال يرتبط –بقوة-بالثراء ،حيث يُعد ارتفاع
74

رئيسيا أمام االستعانة بخدمات
التكلفة املالية عائقً ا
ًّ
6-1،3
الرعاية الصحية لألمهات .وفي مواجهة هذه
اخللفية ،قامت احلكومات والهيئات املانحة بالبحث
5
عن طرق لتقليص حواجز التكلفة أمام احلوامل.
وقد مت تنفيذ العديد من برامج متويل جانب الطلب
في جنوب آسيا ،وكانت تهدف إلى حتفيز الطلب
على الرعاية الصحية لألمهات .وكانت تشمل برامج
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القسائم ،حيث يجري دفع كل أو جزء من تكلفة
فيعاد
اخلدمات جملموعات محددة؛ والتحويالت النقديةُ ،
للنساء تكلفة خدمات األمومة 2،7.وعلى الرغم من
صناع السياسة ،فال تتوفر
شعبية هذه البرامج لدى ُ
8
حتى اآلن أدلة كافية على تأثيرها .وهناك افتقار
إلى التقييمات الدقيقة ،ال سيما الدالئل على أثر
هذه البرامج على االستخدام ،واالستهداف ،ونوعية
الرعاية ،وكذا على وفيات األمهات واعتالل صحتهن.
في أغلب احلاالت ،جند أن البيانات حول النتائج (معدل
وفيات األمهات قبل الوالدة وبعدها ،واألطفال حديثي
الوالدة) محدودة أو غير متوفرة بعد ،على الرغم من أن
بعض األدلة بدأت في الظهور.
تطرح هذه الورقة حملة عامة عن خمسة برامج
مالية رئيسةُ ،معدة لتحفيز الطلب على الرعاية
الصحية لألمهات في جنوب آسيا :عنصر التحويالت
النقدية لبرنامج «آما» في نيبال (سابقً ا ،برنامج
حوافز الوالدة اآلمنة)؛ برنامج «جاناني سوراكشا
يوجانا» (برنامج األمومة اآلمنة) في الهند؛ برنامج
«تشيراجنيفي يوجانا» (برنامج حياة طويلة) في الهند؛
برنامج قسائم صحة األمهات في بنجالديش ،وبرنامج
قسائم «صحت» (الصحة) في باكستان .تستعرض
الورقة األهداف ،واألساس املنطقي ،وحتديات التنفيذ،
والنتائج املعروفة ،وإمكانات وقيود كل برنامج منها،
حاليا والدروس املستفادة
استنادًا إلى البيانات املتاحة
ً
ً
فضل عن اآلثار املترتبة على ممارسي الرعاية
حتى اآلن،
وصناع السياسة ،والباحثني ،ومن له
الصحيةُ ،
مصلحة في توسيع إمكانية الوصول إلى الرعاية
الصحية لألمهات في بيئات منخفضة ومتوسطة
الدخل.
املنهج
استعرضنا األدبيات املتعلقة ببرامج متويل جانب
الطلب لصحة األمهات في جنوب آسيا ،وعلى وجه
التحديد ،خصائص البرامج اخملتلفة وكيفية تنفيذها،
وأي تأثير معروف على وفيات األمهات ،وغيرها من
النتائج .وقمنا بتضمني املقاالت الصحفية التي

تشتمل على مراجعات منهجية آلليات متويل جانب
الطلب على نطاق أوسع ،والبحوث األولية التي
ً
فضل عن تقارير
تُقيم تلك البرامج في جنوب آسيا،
الوكـاالت الدوليـة الرئيسـية واحلكومـات ،والوثـائـق
السياسية ،واألدبيات األخرى غير الرسمية.
ولتحديد الكتابات املنشورة ،أجرينا عمليات البحث
اإللكترونية لقواعد البيانات التالية« :سكوبس»
 ،Scopusو«ميدالين»  ،Medlineو«شبكة العلم» Web
 ،of Scienceو«الصحة العاملية» ،Global Health
و«سينهال بلس»  ،CINHAL Plusو«دليل العلوم
االجتماعية التطبيقية» Applied Social Science
 .Indexكما قمنا بتطوير استراتيجية بحثية شاملة
باستخدام مصطلحات البحث التالية ،سواء على
نحو مستقل أو ُمركب ،دون االلتزام بقيود التاريخ:
*
«املرأة»« *،الفتاة»* «األم« *»،املراهق/املراهقة»« *،األنثى»،
«متويل جانب الطلب»« *،الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص»« ،التحويالت املالية»*« ،التحويالت النقدية»
*
«القسائم»*« ،صحة األم»« *،الصحة اإلجنابية»،
«احلمل»« *،الوالدة»« *،وفيات األمهات»« *،اعتالل صحة
األمهات»« *،مؤسسات الوالدة»*« ،مرافق الوالدة»*،
*
«مستشفيات الوالدة»*« ،جنوب آسيا»*« ،الهند»،
«بنجالديش»*« ،باكستان»*« ،نيبال»*« ،سري النكا»*،
«بوتان»*« ،جزر املالديف»*.
فحصنا عناوين جميع املواد املستخرجة (وعددها
 )502وملخصاتها لتحديد تلك التي تفي مبعاييرنا.
وقمنا بعد ذلك بتمحيص النصوص الكاملة لهذه
املواد لتحديد املعلومات ذات الصلة .وفي اجململ ،قمنا
ً
صحفيا منشورًا .كما
مقال
بتضمني عرضنا 38
ًّ
بحثنا في جوجل عن التقارير ذات الصلة واألدبيات غير
الرسمية ،وأخرجنا  14تقريرًا ونشرة ووثيقة سياسية
ذات صلة بعرضنا.
سياق صحة األمهات واجتاهات استخدام الرعاية
الصحية
في البلدان األربعة جميعها ،يُصرف ما يزيد على ثلثي
النفقات الصحية بالقطاع اخلاص في الوقت احلاضر،
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وتُعد التكلفة التي يدفعها املرضى من مالهم اخلاص
من بني أعلى املعدالت في العالم 2،9،10.ولذلك ،كثيرًا
ما ال تُلبى احتياجات النساء من الرعاية الصحية
لألمهات ،وتُعد معدالت وفيات األمهات من بني أعلى
9
املعدالت العاملية.
نقدم في األقسام التالية حملة عامة عن صحة األمهات
في كل بلد ،واجتاهات استخدام الرعاية الصحية
خالل العقد املاضي.
شكل  .١اجتاهات نسب وفيات األمهات
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نيبال
لقد كانت صحة األمهات حتتل موقع املركز في
سياسة نيبال ،وأحرز البلد بعض التقدم في حتسني
صحة األمهات خالل العقد املاضي 3.وتطرح األرقام
األخيرة انخفاض معدل وفيات األمهات من  550لكل
 100ألف من املواليد األحياء في عام  2000إلى 380
في عام ( 2008الشكل  .)1على الرغم من أنه لم يكن
ممكنًا عزل القوى احملركة لالنخفاض األخير في معدل
جزئيا إلى
وفيات األمهات ،فمن احملتمل أن ذلك يرجع
ًّ
تشريع اإلجهاض في عام  *.2002ويبدو أن التغيرات
أيضا في
اجملتمعية في التعليم والثروة قد أسهمت ً
التحسن ،ظل استخدام
ذلك 11.وعلى الرغم من هذا
ُ
منخفضا ،حيث بلغت نسبة
خدمات صحة األمهات
ً
النساء الالتي يلدن في مرافق الوالدة  12.%19أما في
* http:www.asap-asia.org/country/profile-nepal.html
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املناطق اجلبلية ،فقد بلغت نسبة الرعاية أثناء الوالدة
 %7فقط 3.بدأت نيبال تطبيق سياسة الوالدة اجملانية
في يناير  ،2009على الرغم من استمرار التقارير التي
تفيد برسوم االستخدام ،ال تزال نتائج هذه السياسة
13
محل رصد.
الهند
تشمل مشكالت الهند الرئيسة -التي تؤثر على
استخدام الرعاية الصحية -وجود فجوة اجتماعية
ً
فضل عن
اقتصادية واسعة بني األغنياء والفقراء،
تيسر الوصول إلى الرعاية
التفاوت امللحوظ في
ُّ
الصحية .ترتفع في الهند ككل معدالت وفيات
األمهات واألطفال حديثي الوالدة 16-14.وقد أوضح اثنان
من املسوح الوطنية ،بني عامي  1992و ،2006أن ارتفاعً ا
طفيفً ا في النسبة الكلية للوالدة باملؤسسات،
من  %26إلى  17،18.%41بيد أن الهند قادت ،في اآلونة
األخيرة ،االنخفاض في نسبة وفيات األمهات بجنوب
آسيا (الشكل  ،)1حيث زادت الرعاية املاهرة للوالدة في
19
السنوات األخيرة.
باكستان
في باكستان ،شهدت مؤشرات صحة األمهات
ركودًا ،وكان االنخفاض في معدل وفيات األمهات
بطي ًئا (الشكل  2.)1وقد ضمت املشكالت األساسية
في القطاع الصحي :سوء احلوكمة ،وعدم كفاية
ً
فضل
النفقات الصحية للفرد ،وانخفاض القدرة،
عن انخفاض غطاء الرعاية املاهرة للوالدة 2.وقد أفاد
املسح الصحي الدميوجرافي في باكستان عام 2007
بأن ِ %39م َن النساء في املناطق احلضرية الصغيرة
َمنْ تتمتع بالرعاية املاهرة عند الوالدة ،وهي زيادة
طفيفة مقارنة مبسح عام  1990الذي أفاد بنسبة
بلغت  20،21.%35كما أفاد املسح نفسه بارتفاع الوالدة
باملؤسسات إلى  %37في عام  2007مقارنة مبسح عام
20،21
 1990حيث بلغت النسبة .%13
بنجالديش
لقد شهدت بنجالديش  -رمبا بسبب ارتفاع الدخل
انخفاضا في معدل وفيات
ومستويات التعليم -
ً
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األمهات أكبر من نظيره في باكستان 1.وعلى الرغم
من ذلك ،حتدث معظم الوالدات ( )%79دون رعاية
ماهرة ،ويتسم القطاع العام بعدم كفاية اإلمدادات
ً
فضل عن ارتفاع نسبة الغياب واملواقع
واملعدات،
1
الشاغرة .جتري في بنجالديش سنويًّا حوالي  3مليون
والدة ،ومتوت حوالي  12000امرأة ألسباب تتعلق
باحلمل 22.وفي حني كانت  %12فقط من الوالدات جتد
رعاية ماهرة في عام  ،2000فقد زادت هذه النسبة في
22
عام  2006إلى .%20
صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية لألمهات
يُعد استخدام الرعاية الصحية لألمهات محدودًا
في البلدان األربعة ،على الرغم من زيادة املدخالت من
جانب احلكومات والهيئات الدولية املانحة 24.وفي حني
توجد عوامل وسيطة للرعاية السابقة على الوالدة،
وبعد الوالدة ،والرعاية املاهرة في الوالدة ،وفي حاالت
الوالدة الطارئة ،هناك أدلة متزايدة على أن احلواجز
املالية وغيرها متثل أهمية في حتديد االستعانة بهذه
اخلدمات 1،25.فالنساء الفقيرات وأسرهن يواجهن
صعوبات مستمرة للوصول إلى استثمارات احلكومة
والهيئات املانحة في مجال حتسني توافر اخلدمات،
والتدريب ،والعقاقير ،واألدوات 8،واحلواجز التي تعترض
النساء عادة ما تكون متعددة ومتداخلة 24،إذ تشمل:
نقص املعلومات حول أين ومتى ميكن التماس الرعاية؛
وبُعد املسافة إلى منشأة الرعاية ،وارتفاع التكلفة
والعمر وقواعد النوع االجتماعي
املباشرة وغير املباشرةُ ،
املتعلقة بعملية صنع القرار ،وتأثير الوضع والطائفة،
وتخصيص موارد األسرة لصحة املرأة ،واألعراف
االجتماعية-الثقافية التي تُفضل الوالدات املنزلية
على الوالدة باملؤسسة 1،24،26.ومن بني هذه العقبات،
ترى النساء الفقيرات أن تكلفة اخلدمات وغيرها من
احلواجز املالية هي أحد األسباب الرئيسة التي حتول
دون الوالدة باملنشآت الصحية 2،3،27.ومن هنا كان تركيز
اهتمام السياسة الصحية وصانعي القرار على آليات
1،8
مواجهة حاجز التكلفة الذي يواجه النساء.

أهداف متويل جانب الطلب من أجل الرعاية
الصحية لألمهات في جنوب آسيا
تهدف التدخالت الرامية إلى متويل جانب الطلب إلى
توجيه األموال و/أو اخلدمات إلى األفراد الذين يناضلون،
على خالف ذلك ،من أجل الوصول إليها 1،2.وقد شهد
جنوب آسيا حتى اآلن خمسة برامج رئيسة رائدة أو
ُمنفذة لتمويل جانب الطلب ،وهي :برامج التحويالت
النقدية (نيبال ،والهند) ،وبرنامج القسائم ما
يشبهها (الهند ،وبنجالديش ،وباكستان) ،وبرنامج
التحويالت النقدية هو عبارة عن إعادة األموال التي
أنفقتها املستخدمات على خدمات الرعاية الصحية
لألمهات ،ومن املُفترض أن احلوافز النقدية س ُتحدث
تغييرًا في السلوك وتُشجع على السلوك الساعي
للحصول على الرعاية الصحية 12.وفي الوقت نفسه،
تعد احلوافز النقدية أكثر أهمية من مجرد توفير خدمة
مجانية ،إذ إنها كما تُغطي غال ًبا التكلفة اإلضافية،
مثل املواصالت 3.وهناك جدال بأن اإلعداد والتنفيذ
اجليد لهذا البرنامج يجعل التحويالت النقدية ممكنة
وذات مردودية فعالة بالنسبة إلى املمولني ،وميكن
زيادتها بسهولة 9.وميتد برنامجا التحويالت النقدية
الرئيسان في كافة أنحاء نيبال والهند.
ً
وبدل من توجيه األموال مباشرة إلى املستخدم،
تتولى برامج القسائم تقدمي دعم جزئي أو كلي
للمستخدمني لشراء اخلدمات من مقدمي اخلدمة
املعتمدين 28.وتستغني بعض البرامج عن توزيع
القسائم ،ويسدد املمولون احلوافز جملموعة مختارة
من مقدمي اخلدمات على أساس تقدميها بتكلفة
معقولة إلى النساء 2.وبرامج القسائم هي برامج
استهدافية عادة ،ومن املتوقع أنها ستؤدي إلى حتسني
2
وصول النساء الفقيرات إلى الرعاية.
وتتيح هذه البرامج للنساء اختيار مقدم اخلدمة،
وتتناسب إيرادات العيادات املشاركة تناس ًبا مباشرًا
29
مع عدد مستخدمات البرنامج الالتي يذهنب إليها.
ومن املأمول أن يؤدي ذلك إلى زيادة املنافسة وبالتالي
حتسني جودة اخلدمة ،إذ سيتنافس مقدمو اخلدمات
على اجتذاب عدد أكبر من النساء املشاركات في
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أيضا بأن االعتماد املطلوب من
البرنامج 29.وجنادل ً
مقدمي اخلدمات لالنضمام إلى البرنامج (وهي عملية
تختلف من مكان آلخر) ميكن أن يضمن حتقيق معايير
احلد األدنى من اجلودة 28.وتتمتع برامج القسائم
بالقابلية للتحقيق نظريًّا في جنوب آسيا نظرًا لكبر
قطاعها اخلاص ،بيد أن تلك البرامج  -كما هو احلال
دائما
بالنسبة إلى برامج التحويالت النقدية  -ال تُنفذ ً
حسب ما يُقرر.
في الوقت نفسه ،وبينما يجب على النهوض
برعاية ما قبل الوالدة ،والوالدة باملنشآت الطبية،
ورعاية ما بعد الوالدة ،أن يحقق من حيث املبدأ الهدف
املتمثل في احلد من وفيات األمهات 6،30،31،فإن الدالئل
السائدة تشير إلى استمرار ضعف معايير الرعاية في
الهند (على سبيل املثال) مبا يؤدي إلى نقص اخلدمات
أو الوفيات بني النساء الالئي يسعني إلى الوالدة
باملنشآت الطبية 16،32.هذه اإلخفاقات في منشآت
القطاعني العام واخلاص تشمل :االفتقار إلى تدريب
العاملني ،وسوء نُظم اإلحالة ،وضعف آليات املساءلة،
وعدم كفاية نُظم املعلومات 16،32.ويبقى السؤال
املتعلق مبا إذا كانت آليات متويل جانب الطلب قادرة
مبفردها على حتسني جودة الرعاية مبا يكفي للحد من
وفيات األمهات.
خصائص البرامج ،وتنفيذها وتأثيرها
نيبال
اهتماما
أثار مشروع «األمومة األكثر أمانًا» في نيبال
ً
سياسيا كبيرًا بصحة األمهات 3،33،34.وأدى البحث
ًّ
في التكلفة إلى تعزيز دعم متويل جانب الطلب،
وأُطلق برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» في عام .2005
واستمر البرنامج ،منذ  ،2009ضمن برنامج «آما»
األوسع نطاقًا في نيبال ،وأُعيدت تسميته مؤخرًا
باسم «آما سوراكشيا كارياكرام» 13،35.في فترة بدء
البرنامج ،كانت زوجة رئيس الوزراء آنذاك ناشطة في
مجال املرأة ،وكان دعمها القوي لبرنامج «حافز الوالدة
3
اآلمنة» مبثابة األساس إلدخاله.
حصل البرنامج على التمويل من حكومة نيبال
78

ووزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة ،وجمع بني
احلافز النقدي للنساء وحافز ملقدمي اخلدمات العامة
على أساس طرحه بعد ذلك على مقدمي اخلدمة
بالقطاع اخلاص 13.فتحصل النساء على املال للوالدة
في منشأة صحية ،كما حتصل على بعض تكاليف
منوا واملنخرطات
املواصالت؛ وميكن لنساء املناطق األقل ًّ
في برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» احلصول على الرعاية
الصحية مجانًا (منذ إدخال برنامج «آما» ،أصبحت
أيضا مقدمو اخلدمات
الوالدة اجملانية عامة) 3،12.يحصل ً
املاهرة على حوافز ،سواء في حاالت الوالدة باملنشأة
الطبية أو باملنزل ،نظرًا ألن صعوبة التضاريس في
نيبال جتعل الوصول إلى العديد من املرافق الصحية
عسيرًا 27،36.يتولى مقدمو اخلدمات الصحية الدفع
ً
وبدل من توجيه
نق ًدا للنساء بعد الوالدة مباشرة.
البرنامج نحو األكثر فقرًا ،اختارت احلكومة التوجه
أيضا أكثر
العام ،ظاهريًّا ،حتقيقً ا لإلنصاف وإن كان ً
12
سياسيا.
سهولة في اإلدارة وأكثر شعبية
ًّ
كان برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» يقتصر في بدايته
على النساء الالتي لديهن طفالن على األكثر ،بهدف
خفض معدل اخلصوبة ،لكن هذا الشرط أُلغي في
وقت الحق ،ألنه كان مبثابة عقاب على النساء األكثر
فقرًا 3.وقد كان اإلقبال على البرنامج بطي ًئا في البداية،
أساسا إلى طول مدة تأخير صرف األموال
وهو ما يرجع
ً
لكل من مقدمي اخلدمة واملستفيدات ،واالرتباك
الناجم عن تعزيز الوالدة في كل من املنشأة الطبية
واملنزل ،واالفتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بتحديد
العاملني الصحيني الذين يجب أن يتلقوا احلوافز ،مما
أدى إلى بعض االستياء 12،37.أفادت تقارير برنامج «آما»
أن التعلُم من برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» ينعكس
اآلن في إجراءات أفضل في اإلدارة 38،لكن تقييم األثر
القوي للجزء اخلاص بالتحويالت النقدية حتت ستار
برنامج «آما سوراكشيا كارياكرام» لم يظهر بعد،
على الرغم من أن تأثير خدمة الوالدة اجملانية العامة
قد ظهر بالفعل 13.اختلفت تقديرات تغطية برنامج
«حافز الوالدة اآلمنة» ،لكن التقارير طرحت أنه يغطي
ما يتراوح بني  12%29و 36%59من األمهات املؤهالت
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خالل الفترة  .2009-2008كما تشير التقارير إلى أن
الوالدة في املنزل قد انخفضت في إطار البرنامج،
بينما زادت الوالدات باملنشآت الصحية والوالدات في
ظل الرعاية املاهرة (اجلدول  37.)1وقد وجدت دراسة
صغيرة استكشافية ،ووصفية قطاعية ،لبرنامج
«آما سوراكشيا كارياكرام» أن جميع األمهات الالتي
شملتهن الدراسة (وعددهم  )47حصلن على خدمات
الوالدة مجانًا ،لكن املعرفة بحافز املواصالت كانت
محدودة ،وال يزال البرنامج يكافح للوصول إلى النساء
في املناطق النائية 35.في الوقت نفسه ،ال يزال االرتباك
مستمرًا حول غرض البرنامج .كانت النساء الالتي
شملتهن الدراسة يعرفن بوجود مدفوعات نقدية،

متاما من الغرض منها.
لكنهن لم يكن متأكدات ً

35

الهند
أُطلق برنامج «جاناني سوراكشا يوجانا» (برنامج
«األمومة اآلمنة») في عام  ،2005وهو أكبر برنامج
في العالم للتحويالت النقدية للرعاية الصحية
لألمهات 14.تتولى احلكومة املركزية متويل البرنامج،
وتديره «البعثة الوطنية للصحة الريفية» ،وهي هيئة
مؤقتة مساعدة ملديرية الصحة .بدأ البرنامج باعتباره
أساسا ،ثم
مشروعًا رائ ًدا في عدد صغير من الواليات
ً
توسع على الصعيد الوطني في عام  ،2008لكنه ظل
يحتفظ بتركزه على الواليات ذات الدخل املنخفض،

جدول  .١خصائص برنامج «آما سوراكشيا كارياكرام» برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» (سابقًا) ،نيبال،
من  2005حتى ()2012

نوع البرنامج

التغطية

36

الهدف

احلوافز

التحويالت النقدية

على صعيد األمة

السنة املالية  %34 :)2005( 1من األمهات املؤهالت
السنة املالية  %59 :)2007( 3من األمهات املؤهالت

زيادة الوالدات في املرافق الصحية احلكومية املؤهلة ،والرعاية املاهرة في فترة الوالدة

27،36،35

 .1حافز نقدي لألمهات للوالدة باملؤسسات الصحية ( 18-6دوالرًا ،وفقً ا للموقع
اجلغرافي).
 .2حوافز ملقدمي اخلدمة للوالدات املنزلية أو باملرافق الصحية -مبوجب برنامج
«حافز الوالدة اآلمنة» 4 :دوالر لكل والدة؛ ومبوجب برنامج «آما» 2.50 :دوالر.
 .3مبوجب برنامج «حافز الوالدة اآلمنة» – تكون الوالدة مجانية باملؤسسات
منوا (تُعيد املرافق مبلغ 12
الصحية للنساء في  25منطقة من املناطق األقل ًّ
عموما.
دوالرًا ،بغض النظر عن نوع الوالدة)؛ ومبوجب برنامج «آما»  -والدة مجانية
ً

معايير التأهيل (في  :)2005ال يزيد عدد األطفال األحياء عن اثنني ،أو وجود
مضاعفات للوالدة.
25
املعايير في عام  :2007التحويالت النقدية الشاملة جلميع النساء الالتي يلدن
التأهيل والشروط
مبؤسسات صحية .الوالدات مجانية على األقل في الـ 25منطقة من املناطق
عموما.
منوا حتى عام 2009؛ وبعد عام  2009تصبح الوالدات مجانية
ً
األقل ًّ
 .1والدات منزلية :أقل من %4.2
32
متغيرات ناجت البرنامج
 .2والدات مبرافق آمنة :أعلى من %2.6
(منطقة واحدة )٢٠٠٧ - ٢٠٠٥
 .3رعاية ماهرة :أعلى من %2.3
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ً
شامل ،واحلافز النقدي
وكان استهدافه فيها
مرتفعا 14.ويهدف البرنامج إلى نشر والدة النساء في
ً
املرافق الصحية ،إذ يدفع  28-20دوالرًا لكل والدة (انظر
اجلدول  14،)2كما يتيح مبلغًا نقديًّا صغيرًا للوالدات
املنزلية .كان البرنامج مفتو ًحا ،في األساس ،ملقدمي
اخلدمات العامة واخلاصة على حد سواء ،لكنه -في
فترة كتابة هذا املقال  -كان قد استبعد القطاع
اخلاص إلى حد كبير ،على الرغم من وجود بعض
االختالف بني الواليات .وقد أدخل البرنامج نوعًا جدي ًدا
من العاملني الصحيني-وهم «النشطاء املعتمدون
في مجال الصحة االجتماعية» -الذين يتقاضون
ً
أموال ملرافقة النساء عند إجراء فحوص ما قبل الوالدة
منوا
والوالدة وزيارات ما بعد الوالدة .وقد شهد البرنامج ًّ
سريعا ،في ظل تخصيص  275مليون دوالر مليزانيته
ً
في الفترة  ،2009-2008وجتاوزت  340مليون دوالر في
 .2010-2009ومن املتوقع أن تصل تغطيته لعام 2010
إلى حوالي ثلث جميع النساء الالتي يلدن في الهند
في ذلك العام؛ على أن هذه التغطية تختلف اختالفًا
كبيرًا في املمارسة العملية؛ إذ تتراوح من أقل من %5
إلى  %44في الواليات اخملتلفة ،في حني وُجد أن النساء
ذات الدخل املتوسط هن األكثر استفادة من البرنامج
على األرجح 14.ومع ذلك تشير البيانات املتاحة إلى
زيادة الوالدة في املؤسسات الصحية بني عامي 2002
14
و 2008بنسبة  %8في املناطق الريفية.
بدأت تظهر التقارير املتعلقة بسوء نوعية
الرعاية 16،39،وتضع عالمات استفهام حول مدى قدرة
املؤسسات على مواكبة الطلب املتزايد .وتشير
الشواهد إلى أن بعض الواليات لم تكن مستعدة
ملثل تلك الزيادات السريعة للوالدات باملؤسسات
40
الصحية.
البرنامج الرئيس اآلخر لتمويل الطلب في الهند
هو برنامج «تشيراجنيفي يوجانا» (برنامج احلياة
الطويلة) ،وهو عبارة عن شراكة بني القطاعني العام
واخلاص في والية جوجارات (اجلدول  ،)2ويوفر هذا
البرنامج (وأفضل وصف له« :قسائم احلياة») الوالدة
اجملانية باملؤسسات الصحية للنساء الفقيرات ،وذلك
80

بالتعاقد على تقدمي اخلدمات ألطباء التوليد بالقطاع
اخلاص .ويكمن األساس املنطقي لهذا البرنامج في
أن رعاية الوالدة في حاالت الطوارئ بالقطاع اخلاص
في والية جوجارات أكثر توفرًا على نطاق واسع من
القطاع العام 43.وبدأ البرنامج باعتباره مشروعًا رائ ًدا
في عدد قليل من املناطق ،ثم اتسع ليشمل الوالية
كلها في عام  2007حتت إشراف مفوض الصحة
املُكلف 43.وتدفع حكومة جوجارات مبلغًا ثاب ًتا
ومحددًا مسبقً ا ( 5,447دوالر لعدد  100والدة) لكل
مقدما ،واجلزء
طبيب توليد 44.ويُدفع جزء من املبلغ
ً
اآلخر بأثر رجعي .يضم املبلع االتفاقي الوالدات العادية
واملعقدة على حد سواء ،الستبعاد أي حافز للقيام
بعمليات جراحية 42،43.وباإلضافة إلى الوالدات اجملانية،
يقدم البرنامج الطعام والدواء مجانًا بعد الوالدة،
42،43
ويُسدد تكاليف املواصالت ألفراد األسرة املرافقني.
كما يستهدف البرنامج النساء الفقيرات ،ويجب أن
تُقدم املستفيدات منه بطاقة «حتت خط الفقر» أو
شهادة فقر محددة مسبقً ا للوصول إلى اخلدمات
مجانًا .وقد أفادت إحدى الدراسات بأن  865من حوالي
 2,000من أطباء التوليد املمارسني بالقطاع اخلاص
انضموا إلى البرنامج ،وأن تغطية الوالدات بني الفقراء
في الوالية بلغ  45.%53وأفادت دراسة أخرى بأن  %66من
املستفيدات ببرنامج «تشيراجنيفي يوجانا» أعربن عن
رضاهن عن اخلدمات 43.وترجع جناحات البرنامح ،حتى
اآلن ،إلى توفير خدمات أطباء التوليد-أمراض النساء
على نطاق واسع في املناطق الريفية ،املستعدين
للتعاون مع برنامج احلكومة 46،على الرغم من وجود
تقارير أخرى تتشكك في مدى شعبية البرنامج بني
مقدمي اخلدمات الريفية 47.وهناك ضرورة لتقييم
تلك املزاعم ،ومدى كفاءة حوافز البرنامج وبيانات
الشفافية في ترتيباته املالية ،ولم نتمكن من العثور
على أي بيانات حول تأثير البرنامج على االستفادة
من الرعاية السابقة للوالدة ،والوالدة باملؤسسات
الصحية ،ورعاية ما بعد الوالدة.
بنجالديش
بدأ برنامج «قسائم صحة األمهات» في بنجالديش،
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جدول  .٢خصائص برنامجني في الهند لتمويل جانب الطلب

جاناني سوراكشا يوجانا
(برنامج األمومة اآلمنة)

اسم
البرنامج

نوع البرنامج حتويالت نقدية

شيراجنيفي يوجانا
(برنامج احلياة الطويلة)
على غرار القسائم

التغطية

على صعيد البلد ،مع التركيز على 10
40،41
واليات

على نطاق الوالية (جوجارات)

البداية/مدة
البرنامج
التمويل

بدأ في أبريل 2005
توسع في 2008
من املقرر أن ينتهي/يُجدد في 2012

بدأ بكونه مشروعًا رائ ًدا في 2005
توسع في عام  ،2007وال يزال مستمرًا

حكومة الهند

األهداف

زيادة رعاية ما قبل الوالدة ،والوالدة في زيادة الوالدة باملؤسسات الصحية بدعم من القطاع
املرافق الصحية ،ورعاية ما بعد الوالدة اخلاص ،وتفدمي رعاية فورية بعد الوالدة (أول  48ساعة)

14

 .1والدة مجانية باملؤسسات الصحية (تتولى الوالية
 .1حافز نقدي للوالدة باملؤسسات
إعادة النفقات إلى املرافق اخلاصة 5447 ،دوالر لكل 100
الصحية ( 28-20دوالرًا)
44
والدة ،أو حوالي  55دوالرًا لكل والدة)
 .2تكلفة املواصالت وسيارة إسعاف
 .2تكلفة املواصالت
مجانية

احلوافز

42

حكومة جوجارات

األهلية
والشروط

عامة ،في الواليات التي يجري التركيز للنساء حتت خط الفقر ونساء «أديفازي» (القبائل) –
(مطلوب شهادة موثقة)
عليها

متغيرات
نتائج
البرنامج

(جميع الواليات)2008-2007 ،
 .1رعاية ما قبل الوالدة :حتى %10
 .2الوالدة باملؤسسات :حتى %43
البيانات غير متوفرة
 .3وفيات األطفال حديثي الوالدة :أقل
14
من  2.4لكل  1000من املواليد األحياء

في عام  2006بدعم خارجي من مجموعة من اجلهات
املانحة ،مبا فيها صندوق األمم املتحدة للسكان،
ومنظمة الصحة العاملية ،وإدارة التنمية الدولية.
كما هو احلال بالنسبة إلى برنامج جاناني سوراكشا
يوجانا في الهند ،وجتري إدارة البرنامج وتنفيذه من
خالل بنية موازية ملديرية الصحة العادية .كما يُغطي
البرنامج  46من « 493أوبازيالس» (إقليم فرعي) على
أساسا قسائم للنساء
الصعيد الوطني ،ويوفر
ً

الفقيرات الالتي أجنبت كل منهن أقل من طفلني.
يُكلف البرنامج املمولني  41دوالرًا لكل قسيمة يجري
توزيعها 48.كما متنح القسائم النساء احلاملة لها
رعاية ماهرة مجانية قبل وأثناء وبعد الوالدة (سواء في
املنزل أو في مؤسسة صحية) (اجلدول  1.)3وباإلضافة
إلى القسيمة ،يضم البرنامج حافزًا نقديًّا للرعاية
املاهرة عند الوالدة ،وتكاليف املواصالت ،وحزمة هدية
نقدي ملقدمي اخلدمات
تشتمل على غذاء ،وحافز ً
ًّ
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ملنحهم هذه اخلدمات مجانًا 28.ويتولى العاملون
بالصحة توزيع القسائم للنساء ،وهي قابلة للسداد
 نظريًّا  -في املرافق العامة واخلاصة على السواء.حقق البرنامج منذ نشأته زيادة سريعة في
استخدام الرعاية السابقة للوالدة والوالدة املؤسسية
والرعاية بعد الوالدة ،مبا يناظر إلى حد كبير الزيادة في
استخدام القسائم 1،8.وأوضحت دراسة مقارنة أُجريت

مؤخرًا (وكان لها أقوى تصميم كدراسة تقييمية
في املنطقة حتى اآلن) ،زيادة احتماالت الوالدة في
املؤسسات الصحية مبقدار الضعف تقري ًبا 48.وفي
الوقت نفسه ،أفادت الدراسة برضا املستفيدات عن
البرنامج 29وزيادة اإلنصاف في وصول النساء الفقيرات
8
للبرنامج.
على الرغم من هذه النجاحات الكبيرة ،واجه

جدول  .٣خصائص برنامج قسائم صحة األمهات ،بنجالديش 2006 ،وحتى اآلن ()2012

نوع البرنامج

التغطية

قسائم  +حتويالت نقدية

 46منطقة فرعية (أوبازيالس) من مجموع  493منطقة على صعيد البلد

٤٨

التمويل

حكومة بنجالديش ،وهيئات مانحة كبيرة تضم صندوق األمم املتحدة للسكان،
ومنظمة الصحة العاملية ،وإدارة التنمية الدولية

الهدف

زيادة الرعاية املاهرة عند الوالدة في املرافق الصحية العامة/اخلاصة ،وفي املنزل

احلوافز

 .1قسائم لألمهات لرعاية ما قبل الوالدة ،والوالدة اآلمنة ،ورعاية ما بعد الوالدة.
تبلغ  41دوالرًا للقسيمة بالنسبة إلى اجلهات املانحة ،ويحصل مقدمو اخلدمة
على حوافز نقدية خلدماتهم اجملانية.
 .2حافز نقدي للوالدة باملؤسسات الصحية ( 24دوالرًا) أو في املنزل في ظل رعاية
ماهرة عند الوالدة ،باإلضافة إلى هدية عينية.
 .3تكلفة املواصالت

٤٨ ،٢٨

التأهيل والشروط

يقتصر على األمهات الالتي لديهن طفالن أو أقل
توجد مقاربتان مختلفتان لالستهداف:
 .1برنامج عام (املناطق الفقيرة)
 .2برنامج استهدافي ،على أساس اختبار الوسائل (أغلب املناطق)

٢٩

متغيرات ناجت البرنامج
(مقارنة  16منطقة فرعية،
)2009
٤٨

82

اختالف النسبة املئوية لألمهات في مناطق القسائم ،في مقابل املناطق حتت
املقارنة:
 .1رعاية ما قبل الوالدة (زيارة واحدة على األقل) :زادت نسبة النساء الالتي تلقني
زيارة واحدة على األقل مبقدار )>0.001( %16
 .2رعاية ماهرة عند الوالدة :زاد نسبة النساء الالتي حصلن على رعاية ماهرة
عند الوالدة مبقدار )>0.001( %36.6
 .3الوالدة مبؤسسة صحية :زادت نسبة النساء الالتي يلدن في املؤسسات
الصحية مبقدار )>0.001( %18.8
 .4رعاية ما بعد الوالدة :زادت نسبة النساء الالتي يحصلن على فحص واحد
على األقل بعد الوالدة مبقدار )>0.001( %15.4
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البرنامج عددًا من الصعوبات ،مبا فيها تأخير اإلفراج
عن أموال القسائم ،واالرتباك حول معايير اختيار
املستفيدات؛ ومن احملتمل أن يؤثر هذان العامالن
على مدى اإلقبال على البرنامج .وتشير التقارير
ً
فضل عن
إلى أن انخفاض مستوى األموال املتاحة،
سوء اإلدارة املالية ،قد أدى إلى اإلخفاق في اجتذاب
مقدمي اخلدمات بالقطاع اخلاص ،ولذا لم تزدد
املنافسة بني مقدمي اخلدمات ،ولم تتحسن جودة
29
الرعاية ،واقتصرت املشاركة على القطاع العام.
يُعيد البرنامج في بنجالديش النفقات ملقدمي
خدمات الوالدة القيصرية ،وتشير التقارير إلى زيادة
واضحا إذا كان
في الوالدات اجلراحية ،في حني ال يبدو
ً
1،48
ذلك يرجع إلى البرنامج و/أو عوامل أخرى .وتكشف
البيانات األخيرة استمرار اإلنفاق الشخصي للنساء
املستفيدات من البرنامج ،مبا يشير إلى أن البرنامج
لم يقض على احلواجز املالية أمام الرعاية الصحية
لألمهات 48.وأخيرًا ،ال تزال هناك تساؤالت مطروحة
حول مدى قدرة املرافق احلكومية على التأقلم مع
البرنامج في ضوء تسارع زيادة استخدامه .وكما
هو احلال في بلدان أخرى ،ال توجد سوى القليل من
الدراسات حول تأثير البرنامج على جودة الرعاية في
هذه املوجة السريعة جلانب الطلب.
باكستان
تؤيد وكالة التنمية الدولية بالواليات املتحدة برنام
«صحت» (الصحة) للقسائم ،الذي بدأ بوصفه
برنامجا رائ ًدا في مقاطعتني بجنوب البنجاب خالل
ً
 .2009-2008وشملت اخلدمات املتاحة للمرأة ما
يلي :ثالث زيارات للرعاية السابقة للوالدة ،والوالدة
الطبيعية (اإلحالة في حالة الوالة القيصرية) ،وزيارة
واحدة لرعاية ما بعد الوالدة (اجلدول  50.)4استهدف
ً
حامل في أحد
البرنامج الرائد األول  2000امرأة
أفقر مناطق باكستان (مدينة ديرا غازي خان) ،وقد
جرى حتديدها وفقً ا للمرافق في أحياء املستفيدات،
ومستوى الدخل ،وعدم وجود خبرة سابقة للوالدة
باملرافق الصحية 2.ولم يضم البرنامج معايير تخص
كثرة اإلجناب؛ وفي الواقع ،كان لدى النساء الالتي

بيعت لهن الكتيبات عدد من األطفال أكثر من
2،50
غيرهن (كان  %38لديهن خمسة أطفال أو أكثر).
وكان ميكن للنساء الالتي حصلن على القسائم
استخدام اخلدمات التي تقدمها شبكة من مقدمي
اخلدمات اخلاصة ُمع َت َمدة مسبقً ا (جزء من املنظمة
2،50
غير احلكومية «جرينستار للتسويق االجتماعي»).
سددت املستفيدات من البرنامج مبلغًا ملرة واحدة
قدره  1.25دوالر للعاملني في «جرينستار» الذين
ينتقلون إلى األماكن البعيدة ،نظير شراء كتيب
القسائم ،ويعمل هؤالء العاملون في مجال التوعية
بالبرنامج على نطاق واسع في اجملتمعات احمللية،
وبعد توفير اخلدمات ،تتولى منظمة «جرينستار»
إعادة النفقات ملقدمي اخلدمات عند تسليمهم
للقسائم 2.وتشير التقارير إلى جناح البرنامج في بيع
 %100تقري ًبا من  2000كتيب كان مستهدفًا 50.وقد
أشارت إحدى الدراسات إلى وجود زيادة في معدالت
الوالدة باملؤسسات الصحية ،تقترن باملشاركة في
برنامج القسائم ،في ظل عدم وجود توجه عام يوضح
زيادة في الوالدة باملرافق الصحية خالل نفس فترة
الدراسة 2.وقد مت تنفيذ البرنامج الرائد الثاني في
منطقة جهاجن ،وشاركت احلكومة في متويله .وتنامى
الدعم للبرنامج داخل القطاع العام (وبوجه خاص،
داعما للبرنامج).
كان مدير عام الصحة في بنجاب
ً
وقد أوصت تقارير عام  2009باستمرار البرنامج
2،50
واالرتقاء به ،لكن ذلك لم يتحقق بعد.
النتائج العامة
حددنا في هذا االستعراض اخلطوط العريضة
للمعلومات املتاحة حتى اآلن حول اخلصائص الرئيسة،
والتنفيذ ،وإلى درجة محدودة تأثير خطط متويل جانب
الطلب لتحسني فرص احلصول على الرعاية الصحية
لألمهات في أربعة بلدان بجنوب آسيا .وفي الوقت
الذي تختلف آليات كل برنامج واحلوافز املمنوحة
والسكان املستهدفني ،فإن الهدف املشترك كان
خفض احلواجز املالية للوصول إلى رعاية األمومة.
ويتمثل التأثير املقصود لهذه البرامج في تشجيع
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جدول  .٤خصائص برنامج قسائم «صحت» ،باكستان

نوع البرنامج

قسائم

التغطية

منطقتان في جنوب البنجاب

بداية/مدة البرنامج

البرنامج الرائد 2009-2008 :1
البرنامج الرائد 2009 :2

التمويل

البرنامج الرائد  :1تولت الوكالة الدولية للتنمية بالواليات املتحدة دعم مشروع
البنجاب
جزئيا
البرنامج الرائد  :2تولت احلكومة احمللية متويله
ًّ
زيادة رعاية قبل الوالدة ،ورعاية الوالدة في املرافق الصحية العامة ورعاية ما
بعد الوالدة

الهدف

احلوافز

 .1بيع كتيبات القسائم لألمهات نظير  1.25دوالر – كوبونات لرعاية ما قبل
الوالدة ،والوالدة ،وزيارة بعد الوالدة
 .2يحصل مقدمو اخلدمة املعتمدون على حوافز نقدية خلدماتهم
 .3تكلفة املواصالت

٢

التأهيل والشروط

 .1النساء ذوات الدخل املنخفض
 .2عدم الوالدة سابقً ا مبؤسسة صحية

متغيرات ناجت البرنامج
(مدينة واحدة)2009-2008 ،

 .1رعاية ما قبل الوالدة – حتى %21.6
 .2الوالدة مبؤسسة صحية :حتى %22.1
 .3رعاية ما بعد الوالدة :حتى %35.4

٢

االستفادة من اخلدمات من أجل حتسني نتائج احلمل،
ال سيما بني الفقراء .وهنا علينا أن نفكر في مدى
ما أظهرته هذه األنواع من البرامج من حتقيق ألثرها
املقصود حول االستخدام ،واإلنصاف ،ونوعية الرعاية،
واالستدامة ،ووفيات األمهات واعتالل صحتهن.
االستفادة
أفادت جميع البرامج ،ما عدا برنامج «شيراجنيفي
يوجانا» في الهند (حيث ال توجد بعد بيانات) ،بزيادة
االستفادة من خدمات رعاية األمومة في املناطق التي
تعمل فيها 2،14،29،37.على أن هناك حاجة للسيطرة على
1
عوامل اإلرباك ،من أجل الثقة في األسباب املطروحة.
هناك عدد من العوامل التي يُحتمل أنها تؤثر على
مدى اإلقبال على اخلدمات ،السيما عدم كفاءة إنفاق
84

األموال .وقد يرجع بطء دفع احلوافز إلى سوء اإلدارة
البيروقراطية ،أو البدء في البرنامج قبل أن يصبح
سياسيا القيام بذلك .كما
جاهزًا ألنه من املالئم
ًّ
سيؤدي تأخير اإلفراج عن األموال إلى استمرار سداد
النساء للمدفوعات من أموالهن الشخصية ،أو حاجة
مقدمي اخلدمات إلى إعادة األموال للنساء املؤهالت
من جيوبهن اخلاصة وليس من أموال البرنامج.
ونتيجة لذلك ،ميكن أن تتناقص ثقة مستخدمي
اخلدمة ،ليس فقط في مجال رعاية األمومة ،وإمنا في
جميع اخلدمات الصحية ،كما ميكن أن يتجنب مقدمو
اخلدمات البرامج أو يعدونها مسؤولية مالية.
أيضا أن يؤدي االفتقار إلى الوضوح
من املرجح ً
ً
فضل عن صعوبات سياسات التواصل لكل
واملنهج،
من املنفذين واجلمهور ،إلى تقليص الدعم؛ ففي نيبال،
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على سبيل املثال ،كان مقدمو اخلدمات مرتبكني
حول غرض البرنامج -ظاهريًّا ،كان لتشجيع الوالدة
باملرافق الصحية ،بيد أن احلوافز كانت متاحة خلدمات
أيضا .ميكن أن يؤدي افتقاد الوضوح
الوالدة في املنازل ً
إلى تقليص دوافع مقدمي اخلدمات واملسؤولني على
نحو قد يؤثر على تصورات املستفيدات .وفي جميع
احلاالت سيتوقف النجاح على حوافز قابلة للتطبيق
واستعداد مقدمي اخلدمات للمشاركة .وفي الوقت
نفسه يؤدي انعدام الشفافية حول أدوار ومسؤوليات
العاملني في مجال الصحة إلى تقويض الدعم
12
للبرامج ،كما رأينا بني بعض العمال في نيبال.
وباملثل ،يتطلب األمر دراسة متأنية لدور النشطاء
اجلدد املعتمدين في مجال الصحة االجتماعية،
التابعني لبرنامج «جانيني سوراكشا يوجانا» في
الهند .يوجد عدد من العاملني الصحيني باجملتمع
احمللي في املناطق الريفية بالهند ،ومن احملتمل أن
تسفر إمكانية وجود ازدواجية في األدوار عن عدم
الرضا والصراع بينهما.
إلى جانب منح حوافز ملقدمي اخلدمات ،تعتمد
البرامج لتعزيز جناحها على حمالت إعالمية ،ووالء
العاملني امللتزمني في اجملتمع احمللي .فقد كان برنامج
قسام «صحت» في باكستان يعتمد اعتمادًا كبيرًا
على العاملني الذين ينتقلون ملناطق بعيدة من أجل
رفع مستوى الوعي بالبرنامج 2.وقد أبرزت األدبيات
أهمية بدء البرنامج مبشروعات رائدة ،مع توجيه
واضح من املمولني (سواء احلكومة أو اجلهات املانحة)،
والتدريب ،واإلشراف عن كثب ،والتنظيم ،والرصد.
الفساد
عندما تضم البرامج حوافز مالية ،يجب أن يتنبه
صناع السياسة واملمولون واملسؤولون إلى إمكانية
ُ
إساءة استخدام التمويل؛ وقد أفادت التقارير بوقوع
بعض حاالت إساءة االستخدام 12،29.وتضم برامج
التحويالت النقدية ،بوجه خاص ،التعامل مع
مبالغ كبيرة من األموال التي يتم صرفها مباشرة
ملستخدمات اخلدمة ،وإلى بعض العاملني في مجال
الصحة باملراكز الصحية .وقد لوحظ ،في برنامج

نيبال ،أن استخدام النقدية وليس نظام القسائم كان
يعني أن األموال نُقلت من مكتب الصحة في املنطقة
إلى املرفق الصحي 12.وفي األماكن التي ال تتوفر فيها
احلسابات املصرفية واحملاسبون ،يتعامل العاملون
في مجال الصحة مع مبالغ كبيرة من األموال وهو
األمر الذي ينطوي على بعض اخملاطر .وعند استخدام
القسائم ،توجد إمكانية كي تطالب املرافق الصحية
بسداد تكاليف اخلدمات التي لم تُقدم .وقام برنامج
قسائم «صحت» في باكستان بتنفيذ مواقع تفتيش
2
منتظمة في محاولة لردع ذلك.
في الوقت نفسه ،ميكن أن يؤدي التمويل اإلضافي
للعمليات اجلراحية إلى حوافز مفسدة حول رعاية
ال لزوم لها .وفي حني يوجد حارس ضد حدوث ذلك
في برنامج «تشيراجنيفي يوجانا» بالهند (يُدفع
ملقدمي اخلدمة مبلغًا ثاب ًتا لكل  100والدة ،مع وجود
نسبة تقديرية من الوالدات العسرة في احلسبان)،
يجري في بنجالديش إعادة سداد املال إلى املمارسني
أنفسهم إلجراء العمليات القيصرية .وكما أشرنا،
لوحظت زيادة التدخالت اجلراحية في بنجالديش،
1
على الرغم من أنه من غير املمكن حتديد األسباب.
وفي املقابل ،يبدو أن اخلطر في برنامج «تشيراجنيفي
يوجانا» بالهند يكمن في مشكالت إحالة النساء
الالتي عانني من مضاعفات ،إذ إنه ال يوجد أي حافز
ملقدمي اخلدمات اخلاصني لقبولهن كمريضات .وكما
حتدث غالبية وفيات األمهات من مضاعفات ،فإن تكرار
إحالة مقدمي اخلدمات بالقطاع اخلاص للحاالت
املعقدة إلى القطاع العام يجعلنا نتشكك في قدرة
هذه البرامج على التأثير على معدل وفيات األمهات.
يجب أن تتسم جميع البرامج باليقظة حول إمكانية
استمرار سداد املستفيدات للرسوم غير الرسمية،
التي سمعنا عنها أدلة قولية (لكن غير مسجلة)،
في حني أن املُف َترض أن حتصل النساء على رعاية
مجانية.
التمويل واالستدامة
متول الدولة في الهند البرنامجني ،وهو ما يطرح
إمكانية االستدامة ،بيد أن البنية املوازية املُستخدمة
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لتقدمي برنامج «جاناني سوراكشا يوجانا» في الهند
يجب دراستها بعناية ،ال سيما فيما يتعلق مبخاطر
االزدواجية والتأثير على االستدامة عند موعد انتهاء
أيضا برنامج
متويل هذه البنية .وفي بنجالديش ،يعمل ً
«قسائم صحة األمهات» من خالل برامج موازية؛
وفي الوقت نفسه ،يستلزم البرنامج توفر التزام
مالي كبير ،لكن احلكومة لم تطرح بعد استراتيجية
واضحة لدعم البرنامج بشكل مستقل 48.وفي نيبال،
أيضا من هيئات مانحة ،وهو
ُيول برنامج «آما»
جزئيا ً
ًّ
األمر الذي أثار القلق حول االفتقار إلى امللكية على
مستوى املنطقة 12.لقد كان أو مشروع رائد لتنفيذ
برنامج قسائم «صحت» في باكستان ً
ممول بالكامل
من هيئات مانحة ،على الرغم من حصوله على بعض
الدعم العام لتنفيذ املشروع الرائد الثاني.
كان التأييد السياسي القوي يُعد مبثابة دفعة
كبيرة لبرنامج «شيراجنيفي يوجانا» في الهند،
2،3،45
أيضا.
ولبرامج نيبال ،وبعد ذلك لبرامج باكستان ً
وباحلتم أثارت مصادر التمويل قصيرة األجل أو غير
اآلمنة تساؤالت ملحة حول نطاق املتابعة ومدة
استمرار البرنامج .وكان مصدر القلق الرئيس يكمن
في النتيجة عند انتهاء البرنامج ،وما يحدث عندما
يحني وقت توقع كل من مقدمي اخلدمات والنساء
احلصول على احلوافز املالية 48.واألمل أن البرامج
ستدفع نحو ما يُسمى تغيير السلوك ،ولكن إذا كان
الهدف الرئيس من البرامج يتمثل في إزالة احلواجز
املالية ،فإن النقطة األساسية ال تكمن في السلوك.
على أية حال ،ليس ممكنًا بعد تقييم األثر طويل املدى
ألي من البرامج املوصوفة هنا.
اإلنصاف
يهدف متويل جانب الطلب إلى التعويض عن عدم
اإلنصاف في الوصول إلى الرعاية الصحية ،لكن
51
االستهداف يتسم بالصعوبة في كثير من األحيان.
ومن احملتمل أن تضم بعض املناطق أغلبية من األسر
الفقيرة ،وتتسم البرامج في نيبال وبنجالديش
وبرنامج «جاناني سوراكشا يوجانا» في الهند
86

بالشمول نظرًا ألن االستهداف االجتماعي-االقتصادي
غير عملي 1،14.فاملعايير التي تستند إلى عدد األطفال
تعد غال ًبا متييزية ،فمن املرجح أن النساء األكثر فقرًا
ينجنب عددًا أكبر من األطفال .وقد أزالت نيبال فيما
بعد هذا الشرط ،لكنه ظل في بنجالديش خوفًا من
تشجيع ارتفاع اخلصوبة 1.ويبدو أن ً
كل من برنامج
«شيراجنيفي يوجانا» في الهند وبرنامج قسائم
«صحت» في باكستان علي ثقة كبيرة مما يظهر في
2،42،43
تقاريرهما بأن أغلبية املستفيدات من الفقيرات؛
ولكن إذا كانت البرامج ال تصل على نحو كاف إلى
املناطق الريفية ،فإن ذلك يثير عالمات استفهام حول
قدرة الوصول إلى الفقراء .هناك حاجة إلى بذل مزيد
من اجلهود في جميع البرامج لضمان الوصول املنصف
ً
وتهميشا إلى املنافع ،ال سيما تلك
ملن هن أشد فقرًا
30
اخملططات التي تتسم بالشمول اآلن .من املمكن
أيضا أن ينبع االستهداف الشامل من دوافع سياسية
ً
لكسب الشعبية لدى الناخبني ٢٨ ،١٢.وقبل كل شيء،
وعند تصميم برامج تستهدف صالح مجموعات
محددة ،يجب السعي لتحقيق آراء واحتياجات تلك
الفئات ،لكن ذلك نادرًا ما يحدث.
جودة الرعاية
يركز عدد قليل من الدراسات أو التقارير على جودة
الرعاية املُقدمة في املرافق املشاركة في هذه البرامج.
ومن املتوقع ،في القطاعني العام واخلاص ،أن متثل
املنافسة بني مقدمي اخلدمات من أجل احلصول
ً
عامل مساع ًدا إلدخال حتسينات على
على احلوافز
نوعية رعاية األمومة .ففي حني تتوفر أدلة على
زيادة االستفادة من اخلدمات ،إال أن األدلة املتاحة
عن إدخال حتسينات في اخلدمات داخل البرامجن
قليلة .فعلى سبيل املثال ،لم يؤد برنامج بنجالديش
إلى زيادة القدرة التنافسية ولم ينجح في جذب
مقدمي اخلدمة بالقطاع اخلاص؛ 29واستبعد برنامج
جاناني سوراكشا يوجانا» في الهند مقدمي اخلدمة
بالقطاع اخلاص إلى حد كبير .يجب دراسة األساس
املنطقي لهذه املسألة .وقد وجدت التقييمات
األولية للبرامج أن جودة اخلدمة ال تزال ،بوجه عام،
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فقيرة 8،37،49.وبشكل حدسي ،ميكن القول إن الزيادة
السريعة في االستخدام من املرجح أن تشكل عب ًئا
كبيرًا على املرافق وتضر بنوعيتها على املدى القصير،
وال يوجد دليل يطرح أن هذه الزيادة قد حفزت التوسع
في اخلدمات أو إدخال حتسينات عليها .ونظرًا حملدودية
القدرة اإلضافية في مرافق القطاعني العام واخلاص
بجنوب آسيا ،يتطلب األمر أال يقتصر تركيز برامج
أيضا على
التمويل على اتساع مدى الوصول ،وإمنا ً
تكيف املرافق مع ما تولده من زيادة للطلب؛
ضمان ُّ
فاجلودة هي مسألة عرض وطلب على حد سواء.
نتائج متعلقة مبعدل وفيات األمهات وما قبل
الوالدة وحديثي الوالدة
يُعد حتسني النتائج املتعلقة بالوفيات مبثابة الهدف
النهائي لهذه البرامج ،لكننا في هذا العرض لم
نتعرف على أي تقييمات قوية حول األثر الناجت عن
الوفيات؛ فمعظم الدراسات التي قمنا بتضمينها
كانت عبر قطاعية أو دراسات قبلية وبعدية ،باإلضافة
إلى إحدى الدراسات اخلاضعة للمراقبة لكن دون
عشوائية .على الرغم من أن معدل وفيات األمهات
عموما ،في جنوب آسيا 19،فإن التقارير
يتحسن ببطء،
ً
تشير إلى وجود حتسينات متواضعة فقط في معدل
وفيات األمهات نتيجة لبرنامج «جاناني سوراكشا
يوجانا» .على أننا يجب أال نُفسر ذلك باعتباره ناجتًا
عن قدرة البرنامج على التأثير في معدل الوفيات،
وليس ً
دليل على فاعليته 14.هناك مخاوف بالفعل من
أن يؤدي هذا احلجم الضخم من برامج متويل جانب
الطلب إلى حتويل االنتباه واألموال بعي ًدا عن املبادرات
األخرى املهمة حول صحة األمهات .هناك أدلة ،في
أماكن أخرى باملنطقة ،على أن التأثير على معدل
حاسما ،ال سيما في ظل صعوبة
الوفيات ليس
ً
التمييز بني تأثير البرامج واالستثمار العام في مجال
صحة األمهات (على سبيل املثال ،في مجال حتسني
مرافق رعاية التوليد في حاالت الطوارئ) 1.ونظرًا
لصعوبة قياس معدل وفيات األمهات بدقة دون توفر
إحصاءات حيوية ،فقد أثبتت الرعاية املاهرة عند
الوالدة أنها تُعد مبثابة مؤشر شعبي إلدخال حتسينات

في مجال صحة األم ،في ظل حرص احلكومات على
إظهار التقدم نحو حتقيق الهدف اخلامس من األهداف
52
اإلمنائية لأللفية.
يتركنا ذلك ،في واقع األمر ،مع تصور ضيق لصحة
األم ،يتجاهل حاالت والدة أطفال موتى ،وحاالت
52
اإلجهاض ،أو اإلجهاض املستحث.
النتائج
ال تزال توجد العديد من التساؤالت املهمة؛ تضم
التساؤالت الرئيسية ،في القطاع العام ،اآلثار املترتبة
على تقدمي هذه البرامج من خالل بنية موازية ملديريات
الصحة ،وما إذا كان التمويل احلكومي العادي متوفرًا
وموجها نحو استخدام أكثر كفاءة .أما في القطاع
ً
واضحا ما إذا كانت البرامج ناجحة
اخلاص ،فال يبدو
ً
في جذب وإشراك مقدمي اخلدمات ،وما إذا كانت
املنافسة تؤثر على نوعية الرعاية .عندما تكون
البرامج ممولة على نطاق واسع من خالل دعم الهيئات
املانحة ،تُعد االستدامة مصدر قلق رئيس ،كما في
حالة عدم اليقني التي تصاحب عدم املعرفة على
اإلطالق لفترة استمرار هذه البرامج .واألهم من ذلك
أن استعراضنا يسلط الضوء على املشكالت املتعلقة
باستهداف الفقراء ،وخاصة في البرامج الشاملة،
جزئيا
وهي املشكالت التي ميكن التغلب عليها
ًّ
بإشراك اجملتمعات احمللية واجملموعات املستهدفة
احملددة في تصميم البرامج .وهناك افتقار ،في الوقت
احلاضر ،إلى العمق واالتساع في قاعدة األدلة ملا مت
قياسه.
ً
مستقبل في
يكمن التساؤل الرئيس للبحث
مدى تلبية برامج متويل جانب الطلب في مجال
الرعاية الصحية لألمهات الحتياجات النساء ،ال
دائما ،ونادرًا ما تتم استشارة
تتسم اإلجابة بالوضوح ً
النساء أنفسهن .إن البحث الذي يستخدم األساليب
الكيفية ملعرفة وجهات نظر وخبرات النساء وأفراد
األسرة في هذه البرامج سيساعد على إدراك ما
املهم بالنسبة إلى النساء عند اختيار مكان الرعاية
والوالدة .كما يجب أن تعمل البحوث في املستقبل
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أيضا على إجراء تقييم دقيق لنوعية الرعاية التي
ً
تقدمها املرافق العامة واخلاصة املشاركة في البرامج.
إن قصر التركيز على زيادة الطلب لن يؤدي في حد ذاته
إلى تقليص وفيات األمهات أو اعتالل صحتهن ،ومن
احلكمة أن نتذكر أن الرعاية املاهرة عند الوالدة يجب
أال تكون املؤشر الوحيد للتحسني في مجال صحة

88

األم .وفي الواقع ،يجب أن تضع رداءة نوعية الرعاية
باملرافق عالمة استفهام على هذا االفتراض.
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