
 

 

  توزیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة والدعم النقدي
 

 

 

 

 

 یوضح هذا الدلیل كیفیة تنظیم موقع توزیع المواد الغذائیة و غیر الغذائیة والدعم النقدي بطریقة أمنة وخاصًة  في الظروف التي ال
 یمكن فیها تجنب التوزیع المادي لهذه المواد أثناء تفشي مرض كوفید-19.

 من خالل اتباع هذه التوجیهات،  نقلل من خطر تعرض الموظفین واألفراد والمستفیدین لالصابة،  ویمكن إجراء تعدیالت علیه إن
 كانت تتوافق مع سیاق وتوجیهات كوفید- 19 الخاصة بالدولة، التي تشاركها السلطات الصحیة والشركاء ذوي الصلة (مثل وزارة

 الصحة).

 الخطوات التي یجب اتباعها عند ترتیب عملیة  التوزیع:

 الخطوات المسؤولیة واألدوات

 1. االتفاق مع السلطات المحلیة على التحركات الممكنة  ألفراد المجتمع 
 المحلي وموظفي البرامج

 
 المسؤولیة : فریق البرامج

 
 األدوات : خطة الجدول الزمني للتوزیع

 2. حدد موقع نقطة التوزیع وجهز الموقع:
  - االتفاق على الموقع بالتعاون مع المجتمع المحلي وقادة المجتمع ووفًقا

  للتشریعات والتوجیهات الوطنیة الخاصة بكوفید-19.
 - استخدام حبل أو خیط أو شریط لوضع عالمة في موقع التوزیع.
 - استخدم الطباشیر أو الشریط لتحدید المسافات بوضوح لیقف فیها

 األشخاص، مما یساعدهم على الحفاظ على مسافة مترین.
 -  وضع نقاط لغسل الیدین بالصابون عند مدخل ومخرج الموقع.

 -تخصیص مساحة للفحوصات الصحیة (مثل فحص درجة حرارة الجسم)
 بناء على نصیحة مسؤولي الصحة.

 - إنشاء مناطق محمیة (مظللة) للناس للراحة إذا كانوا یشعرون بتعب.
 - ضمان إمكانیة الوصول إلى الموقع لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار

 السن والحوامل، إلخ.
 - یجب تجهیز الموظفین بالمعدات الالزمة للتوزیع قبل الوقت المحدد،

 ویتضمن ذلك األقالم والورق والطاوالت والكراسي وغیرها.
  

 



  كوفید 19- توجیهات توزیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة و الدعم النقدي

 المسؤولیة : فریق البرامج وفریق الدعم
 اللوجستي

 
 األدوات : طباشیر وشریط الصق والفتات

 (انظر األمثلة في نهایة الوثیقة)

 3. تخطیط وقت التوزیع
 - تحدید التاریخ\ التواریخ  ومواعید الجدول الزمني.

 -  حدد عدد المستلمین الذین سیحضرون إلى الموقع كل یوم ، في أي
 وقت وإلى متى (تقدیر المدة الزمنیة التي سوف یستغرقها كل شخص

 لالنتقال من أول نقطة وحتى آخر نقطة في موقع التوزیع).
 - إبالغ هذه الرسائل إلى المستفیدین والقادة المحلیین ومقدمي الخدمات

 المالیة (عند الحاجة).
 -  التواصل مع الفرق الداخلیة ذات الصلة (مثل الدعم اللوجستي والمالیة

 والبرامج).
 - اطلب من المستفیدین الحضور إلى موقع التوزیع حاملین معهم رمز

 هویاتهم  الممنوح لهم سابًقا.
 

 
 

 المسؤولیة : فریق البرامج وفریق الدعم
 اللوجستي

 

 األدوات:  قائمة االتصال  , وقائمة التحقق من
 الهویة  وقائمة االستقبال  وأداة جمع المالحظات

 (التغذیة الراجعة)

 4.  اإلعداد والتواصل بشأن عملیة التوزیع
 - یجب إعداد نقطة المناداة - هذا المكان الذي یجب أن ینتظر فیه

 األشخاص الذین یستلمون المواد حتى یتم استدعائهم - كل شخص لدیه
 وقت محدد الستالم المواد الخاصة به.

 - یجب التحقق من هویة المستفیدین من خالل مكاتب (منضدة) التعرف
 على الهویة  وذلك للتأكد من أن أسماؤهم مدرجة في قوائم التوزیع لضمان
 تقدیم المساعدة إلى الشخص الصحیح، ویجب أن یتم ذلك من خالل الهویة

 (الهویة الوطنیة أو هویة الالجئ أو البطاقات التي صدرت من المنظمة
 ذات الصلة).

 - یجب أن تكون مكاتب المساعدة بجوار مكاتب التعرف على الهویة لحل
 أي مشاكل متعلقة بالهویة وجمع المالحظات من المستفیدین.  إذا لم یتم
 التعرف على هویة الشخص أو إذا لم تكن ساریة، فعلیه مغادرة موقع
 التوزیع؛ وإذا تم التعرف على الهویة، یتم ختم رمز الهویة الخاصة به

 ویمكنه العودة إلى مكتب التعرف على الهویة.
 - مكتب االستالم هو النقطة التي یتلقى فیها المستفیدون المواد أو النقود،

 وعلى الموظفین والمستفیدین التوقیع إلثبات استالمهم للمواد.
 

 5. توزیع المواد وتقدیم المنح النقدیة 
 - یجب أن تقدم البرامج طلبات بالمواد قبل تاریخ ووقت التوزیع.

 - یجب أن یضمن الدعم اللوجستي تجهیز المواد ثم تسلیمها في یوم
 التوزیع (ویعني هذا بدء االستعدادات قبل بضعة أیام).

 - بالنسبة للنقد : تأكد من إعداده مسبًقا حتى تتمكن من تسلیمه بسرعة.
  

 

 المسؤولیة : فریق البرامج وفریق المالیة
 وفریق الدعم اللوجستي

 

  6. التسویة
 - ا مأل نموذج التسویة في نهایة كل یوم توزیع وذلك قبل مغادرة الموقع

 حتى یتم مالحظة أي اختالفات ومخالفات على الفور.
 

 7. استخالص المعلومات واالختتام المسؤولیة:  فریق البرامج
 -عقد اجتماع قصیر لتقییم عملیة التوزیع و طرح القضایا وإجراء

 التعدیالت لیوم التوزیع التالي.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypPQzRfXQ1FXpsl_7t235B-rIsKrHexJ20OLrzBMpQs/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sm0_nhue3BRRVBRrYizAd-JtuWf390WabI_MikD_DtI/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sm0_nhue3BRRVBRrYizAd-JtuWf390WabI_MikD_DtI/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnhcZCCY1SOtCSBHsxcJOaSAyq_hIBfjlWWRZMozZLw/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnhcZCCY1SOtCSBHsxcJOaSAyq_hIBfjlWWRZMozZLw/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnhcZCCY1SOtCSBHsxcJOaSAyq_hIBfjlWWRZMozZLw/edit?pli=1#gid=0


  كوفید 19- توجیهات توزیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة و الدعم النقدي

 - قم بتجمیع جمیع المواد  وأترك الموقع نظیًفا ومنظًما.
 

 
 

 

 أمثلة على اإلشارات ووضع  العالمات التي یمكن استخدامها في موقع التوزیع
 یتم استخدام هذه الصور في سیاقات مختلفة للمساعدة في الحفاظ على التباعد االجتماعي اآلمن وتحدید المناطق التي یجب أن یقف

 فیها الناس بوضوح.

 

 

  كوفید 19: إشارات التباعد اإلجتماعي. أخذ

 الصورة: باوال
Castiati/Tearfund 

 

 

 

 


