
 
 

 

 كوفید – 19:  ورقة نصائح حول األنشطة النقدیة والقسائم

  

 

  

 تهدف ورقة النصائح هذه إلى دعم الفرق القطریة والشركاء في تنفیذ أنشطة الدعم النقدي و دعم
 الكوبونات أثناء تفشي كوفید -19.

 

  ما الذي ال یتغیر:

 فهم احتیاجات المستفیدین●
 اجراء تقییمات للسوق●
  اجراء تحلیل مخاطر●
 تعدیل حجم المنحة وتواترها وفًقا ألهداف المشروع●
 اختیار طریقة توصیل مناسبة●
 التنسیق مع مجموعات العمل المعنیة بالدعم النقدي والمنظمات األخرى العاملة في منطقتك●
 العمل مع أطراف ثالثة لتسلیم الدعم النقدي●
التحلي بالمرونة واالستعداد لتغییر النمط●

 

  من نستهدف:

 العائالت المتضررة بشكل مباشر من الفیروس.●
 العائالت التي تتأثرفرص تولید الدخل فیها بتفشي كوفید - 19●
 الموردین الصغار الذین تتأثر فرصهم في تولید الدخل بتفشي كوفید – 19●
 ناقش معاییر االختیار مع المجتمع وقم بتحدیثها بمرور الوقت●

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 كیفیة ضبط موقع التوزیع في حالة التوزیع النقدي المادي:

 
 مرر المعلومات ذات الصلة عبر الهاتف أو الرادیو أو الكالم الشفهي●
 تجنب التجمعات الجماهیریة●
 اعزل موقع التوزیع بحبال/ سالسل/ شرائط●
 ركب نقاط غسل الیدین بالصابون عند مدخل ومخرج موقع التوزیع●
 عّرف المجتمع على ممارسات النظافة الجیدة●
 زیادة عدد أیام / أوقات التوزیع خالل الیوم لتقلیل عدد األشخاص عند نقطة التوزیع في وقت●

 واحد
 الحد من عدد األشخاص عند نقطة التوزیع (3 فقط في كل مرة)●
 ضع عالمة على المساحات على األرض باستخدام الطباشیر لمراعات تدابیر التباعد االجتماعي●

  اطلب من األشخاص أن یصطفوا على بعد 2 متر كل عن بعضهم البعض.●

 

 ما یمكننا القیام به بشكل مختلف:

 تشجیع استخدام األموال عبر الهاتف المحمول والتحویالت المصرفیة●
 تحدیث اتفاقیات مقدمي الخدمات المالیة: قد یقومون بتحدیث اإلجراءات الخاصة بهم (أي إم-بیزا●

 وتدابیر الطوارئ لتسهیل المعامالت المالیة عبر الهاتف المحمول من الحكومة الكینیة)
 تشجیع استخدام القسائم/ القسائم اإللكترونیة، والتحكم في امكانیة الوصول إلى المتجر (عدد قلیل●

 فقط من الزبائن في المتجر بالوقت المسموح به واآلخرین مصطفین)
 تشجیع ودعم البائعین الذین تم اختیارهم من خالل المنح إلعادة التخزین ، وضمان االمدادات●

 المستمرة من السلع.
 دعم المنظمات البتكار كیفیة الوصول إلى زبائنها وتقدیم منتجاتها / خدماتها بأمان●
 استخدم المنح النقدیة أو الكوبونات لضمان الحصول على الرعایة الصحیة●
 استخدم المنح النقدیة لدعم أنشطة سبل العیش●

 استخدم القنوات الموجودة كخطط للرعایة االجتماعیة لضخ األموال●

 

 

 



 
 

 

 

 

 كیفیة إجراء تقییم للسوق عن ُبعد:

 اختر األسواق ذات الصلة للتقییم●
 الحظ التاریخ والموقع والمّساح●
 الحظ الشخص الذي یقدم لك المعلومات (المورد/ الزبون/ غیره)●

 ما الذي یعنیه لك  السؤال

 هل یعمل السوق؟ هل تفتح المتاجر أغلب األیام؟ هل تغیر هذا
 بسبب األزمة؟

برنامج یكون قد موثوًقا، یكن لم أو یعمل، ال السوق كان             إذا
الناس ینتقل هل ولكن هنا، مناسب غیر النقدي          التحویل

 الستخدام سوق آخر بسهولة؟ راجع تقییم االحتیاجات

واستخدامه؟ السوق إلى الوصول المجموعات لجمیع یمكن         هل
استخدام یستطیع ال الذي من مجازفة؟ هي هل أتوا؟ أین            من
االنتماء أو العمر أو الجنس حسب تختلف كیف ولماذا؟           السوق

 السیاسي أو الدیني؟

بعضهم على تعذر إذا للمجموعات بدیلة مساعدة تقدیم یتعین           قد
اختالفات نفهم أننا من تأكد استخدامه، أو السوق إلى           الوصول
خیار، لدیهم لیس ألنه خطرة أماكن الناس یعبر قد           التنوع؛

 ولكن یجب أن ال نشجع ذلك.

 هل یستطیع التجار الحصول على مواد من خارج المنطقة
 المحلیة؟ ما القیود والمخاطر الموجودة؟

فإن الخارج، من الخدمات أو السلع احضار الممكن من كان            إذا
من واحترس احتماًال، أقل الطلب زیادة بسبب         التضخم

 التغییرات الموسمیة مثل الطرق المغمورة بالمیاه

الثالث الرئیسیة الخدمات أو السلع ما االحتیاجات، تحلیل          من
الثالث الخدمات أو السلع ما یحتاجونها؟ أنهم الناس یقول           التي
في إرشادیة "كعینات" استخدامها یمكن والتي طلًبا         األكثر

 السوق؟

أن الناس بوسع یكون ال قد ینبغي مما أعلى األسعار كانت             إذا
.CVAیتحملوا ثمنها، حتى مع الدعم النقدي و دعم الكوبونات 

 
مقابل قیمة CVA الكوبونات دعم و النقدي الدعم یقدم ال            قد

 المال مقارنة بالتدخل العیني
. 

الخدمات أو الثالثة السلع هذه عرض زیادة للموردین یمكن           هل
 في حالة زیادة الطلب؟ هل لدیهم ما یكفي من المال؟

 إذا لم یتمكنوا من زیادة العرض من المهم معرفة المشكلة.
السوق، في التدخل مشروع یدعم قد المشكلة على التعرف           ان
الحجم صغیرة النقدي التحویل برنامج مشاریع تكون أن          ویجب

 (نسبة إلى حجم السوق) لتجنب التضخم.

المعرف هو ما هنا؟ األموال بتحویل الناس یقوم          كیف
ولماذا؟ الخدمات هذه استخدام یستطیع ال الذي من          المطلوب؟
أو السیاسي االنتماء أو العمر أو الجنس حسب تختلف           كیف

 الدیني؟

الخدمات من المستبعدین األشخاص فهم على هذا         سیساعدك
وإذا للمشروع، الممكنة التحویل طرق إظهار إلى         باإلضافة
یعمل كیف بالمخاطر، محفوفة أو مفقودة المعرفات         كانت

 الناس حول هذا؟
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 أین یمكنك العثور على مزید من المعلومات:

 كوفید - 19النقدیة وسبل العیش  - األوراق والمبادئ التوجیهیة للتوزیع●

  صفحة ویب المعدة لمنصة التعلم النقدي كوفید - 19●

paola.castiati@tearfund.org   : للتواصل  
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