
 

 

 ورقة إرشادية 

 

 (19-قسائم أثناء جائحة فيروس كورونا المتسجد )كوفيدالمساعدات النقدية وال

 

 المساعدات النقدية والقسائم كير     

 

هل تغير الوضع بشكٍل   هل من اآلمن، والمجدي، والممكن، تنفيذ مشاريعكم الحالية أو المخطط لها باستخدام المساعدات النقدية والقسائم؟ .1

للخطر؟ هل بإمكانكم إضافة جلسات توعية أو تغيير  المشاركينكبير بحيث قد يعرض تنفيذ هذه المشاريع موظفي منظمة كير، أو الشركاء، أو 

المعتمدة لديكم تعمل؟ إن كنتم غير متأكدين أو متعلقة بالوقاية من المرض للمشاريع الحالية أو المخطط لها؟ هل ما زالت آلية التعقيب  سلوكي

هولي ويلكم راديتشي  لإلنكليزية واإلسبانية:بحاجة للمساعدة في تكييف برامجكم، تواصلوا مع المستشارين الدوليين في كير. 

holly.radice@care.org  ،:ساني أودو  ولإلنكليزية والفرنسيةSani.DanAoude@care.org . 

 

لتحديد   أدوات التقييم السريع للسوقاستخدموا ( بالسكان المستهدفين؟ 19-أثير فيروس كورونا المستجد )كوفيدهل تملكون الفهم حول كيفية ت  .2

أم متغيرة، التأثير الواقع على الوصول والفعالية الوظيفية لألسواق )البضائع، والخدمات، والعمالة(، وما إذا كانت هذه الفعالية الوظيفية ثابتة 

مجموعة  الشريحة التي تملك قدرة الوصول إلى أي نوع من الوظائف. إن كنتم غير متأكدين من كيفية القيام بذلك، اتبعوا الخطوات في  ومن

 .  إرشادات منظمة كيروالتعلم و أدوات الجودة البرنامجية على منصة الشراكة النقدية

 

من  19د دولياً، تقوم كير بتحليل العواقب الجندرية لجائحة كوفي  هل استطلعتم المشاركين في مشاريعكم، أو المجتمعات المعرضة للخطر؟ .3

المقاربة ذات الحساسية  سياق، هل تملكون الفهم حول استخدام والتحليل الجندري السريع. على المستوى الخاص بال ورقة سياسة دوليةخالل 

االستفادة من الفرص خالل تطور األزمة؟ )يتوفر هذا المرجع للتعامل مع التحديدات و الجندرية المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم

. لقد ربط خبراء الصحة العامة  النساء في العزل معرضاٌت بدرجة أكبر لخطر العنف(. تذكروا أن والبرتغالية، والعربية، والفرنسية، باإلسبانية

. هل تفقدتم المشاركين في مشاريعكم؟ هل تعرفون كيف تقللون مخاطر العنف الجندري في العنف الجندري بهذه األزمةوالخبراء الجندريون 

، والمتوفر أيضاً المخلص عن المساعدات النقدية والقسائم والعنف القائم على النوع االجتماعي استخدمواالمساعدات النقدية والقسائم؟ 

 . والعربية، والفرنسية، باإلسبانية

 

هل هذه القيود حول الوصول إلى   هل قمتم بتوثيق أي نوع من القيود على استخدام، أو إرسال، أو استالم األموال أو البضائع خالل الجائحة؟  .4

ل مناطق الدفع مفروضة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص؟ هل بإمكانكم، أو بإمكان مزود الخدمة المالية الذي تتعاملون معه، الوصول إلى ك

إلى  ماكن التي تستهدفونها )هل بإمكانهم الوصول بأمان؟ هل هناك نقدٌ كاٍف للتداول؟ هل تتوافر المنتجات التي تغطيها القسائم؟(. تحدثوا األ

مزود الخدمة المالية في كٍل من العاصمة ومناطق الدفع، حيث أنه من الممكن أن يختلف الظرف حسب الموقع. تذكروا أنه يمكن للقدرة على  

تحضير ونية أن تتغير مع تطور األزمة. في حال كنتم ال تتعاملون مع مزود خدمة مالية، قوموا بذلك لمساعدتكم في صول واللوائح القان الو

 النقدية والقسائم بعد احتواء الجائحة.   حول إمكانية استخدام المساعدات تحليل

 

-لمستجد )كوفيد هل قمتم بتحديد نقاط الدخول لبرامج المساعدات النقدية والقسائم حال انتهاء فترة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا ا  .5

ير والقروض في المجتمع؟ هل لديكم  تعافي؟ هل توجد جمعيات قروية للتوفهل توجد آليات حكومية أو مجتمعية ستساعد الحقاً في دعم ال (؟19

 فكرة حول كيفية تأثير هذا الوضع على توافر المنتجات )كالمحاصيل الزراعية، والحبوب( أو األمراض الموسمية االعتيادية؟ هل تعلمون أين

 ؟  سلسلة القيمةومتى يمكن دعم المجتمعات ضمن 

 

حاولوا معرفة مالذي تخطط له   هل تعرفون ما الذي يفعله، ويفكر به، ويخطط له، العاملون اآلخرون في مجال المساعدات النقدية والقسائم؟ .6

ً لمالئمة اإلجراءات  19-عدات النقدية والقسائم وكوفيددليل المساالمنظمات النظيرة. أصدرت ميرسي كوربس  ، والذي يمثل غذاًء فكريا

اية االجتماعية، اإلصحاح(، ومجموعات العمل الخاصة بالنقد والحمالمختلفة. ستقوم المجموعات القطاعية العاملة )كاألمن الغذائي، والمياه و

من أجل فهٍم أفضل لكيفية المشاركة   إرشادات شراكة النقد والتعلمبمناقشة المساعدات النقدية والقسائم خالل األسابيع المقبلة. راجعوا 

 .   19-حول المساعدات النقدية والقسائم خالل أزمة الكوفيد ملف مستمرم حالياً أعضاء شراكة النقد والتعلم في والمساهمة لتنسيق النقد. يساه
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