
 

 

 

 
خالل صرف  91-فيروس كوفيدتهدف هذه الوثيقة إلى تقديم إرشادات للبرامج القطرية والشركاء للحد من انتشار 

خدمات اإلغاثة  لتوصياتوهي تكملة . مع طرف ثالث أو مزود خدمة ماليةعند العمل  استالمهاالتحويالت النقدية و
موارد للشركاء  CRSإرشادات حول المساعدات النقدية والقسائم المنشورة على صفحة  -المتوّفرة CRS الكاثوليكية

 . Resources for Partners -CRS COVID 19 91بشان كوفيد 

 

 91-الصلة بكوفيدإلرشادات ذات امبادئ 

 :والشركاء CRSاألنشطة، على موظفي خالل برمجة 

إجراء النشاط مقابل المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون والشركاء  السؤال عن مدى أهمّية◄
  .والمشاركون

والشركاء كيف تنتقل  CRSيجب أن يفهم موظفو  :«عدم التسبب بالضرر»اعتماد مقاربة ◄

من خطر  وأن يطّبقوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من جهة والحدّ  91-عدوى كوفيد

وتشمل هذه . ) COVID 19 -WHOأنظر . )انتشار الفيروس خالل تنفيذ البرنامج من جهة أخرى

التدابير ما سيرد الحًقا، وذلك من أجل حماية جميع الناس الذين نعمل معهم، بما في ذلك موظفي 
والشركاء والمتطّوعين والمشاركين في البرنامج وأفراد المجتمع   CRSخدمات اإلغاثة الكاثوليكية

 .ومزّودي الخدمات، والباعة، الخ

 على كّل من يشعر بالمرض  ؛عدم المشاركة في أنشطة البرنامج عند الشعور بالمرض
أو خالط  91-أو يعاني من صعوبات تنفسّيةـ أو من جرى تشخيص اصابته بكوفيد

في حال ظهور أي .  ، أن يالزم المنزل91-بكوفيدشخًصأ جرى تشخيص إصابته 

على أّي شخص، يجب أن يتبع بروتوكوالت وزارة الصحة المتعلّقة  91-أعراض كوفيد

مثاًل االتصال قبل التوجة للحصول على الرعاية )ة الطبّية  6المشور/بطلب المساعدة

 (الطبّية

   الحفاظ على التباعد الجسدي 

 وبخاصة غسل اليدين، وآداب السعال وعدم لموصى بهااتباع الممارسات الصحّية ا ،
 . لمس العينين والفم واألنف

. 91-على كل شخص  أن يعمل في ظل إفتراض أّن أي أحد يقابله قد يكون مصاًبا بـ كوفيد

وال بّد من الحفاظ على الشفافية في التواصل مع المجتمعات المحلية حول األنشطة 
ي المجتمع واالحتياجات المتعلقة بالتبعات الصحية للبرامج والتغييرات ومستوى الراحة  ف

 .    المستمّرة

البقاء على اطالع بآخر التحديثات الصادرة عن منظمة الصّحة العالمّية وبروتوكوالت الحكومة ◄

 91-وزارة الصحة وكافة الرسائل المتعلقة بكوفيد/

 األنشطة األساسية، / الخدماتاتباع القيود التي تفرضها الحكومة وطلب اإلذن بالقيام ب
 : حسب االقتضاء

 

 عملية دفع -عتبارات للشركاء بعض اال

 91التحويالت النقدية خالل أزمة كوفيد
 

https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 

 المجموعات المتخّصصة لضمان أن تكون  /العمل مع الجهات المحلّية المعنّية بالصّحة
  متماسكة ومتناسبة مع السياق 91-بكوفيدالرسائل المتعلقة 

 قد تحتاج عناصر :تكييف إرشادات البرامج مع سياق عملك واستعّد للتكّيف مع تطّور الوضع◄
اإلرشادات إلى تعديل على أساس مستويات المخاطر المجتمعية، وأنواع البرامج المعتمدة، 

 .والتصّورات، والقدرات المحلية، والبيئة التشغيلية، والتغذية الراجعة من الجهات المانحة

ليجري استخدامها بالتزامن مع استكمال  CRSر هذه الوثيقة توصيات إضافية على أساس تجربةوتوفّ 

توجيهات المقّدمة من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ومنظمة الصحة العالمية ال
الرجاء التذكر أن هذه اإلرشادات قد تخضع  .ووزارات الصحة المحلّية كما يكون األمر مناسًبا

 CRS Covid 19 Resources for Partnersلتحديث منتظم، لذلك يجب مراجعة صفحة 

 . للحصول على النسخة األخيرة

قد ُوضعت بعد  91-لمكافحة كوفيد  CRSإن الموارد واإلرشادات الخاصة ببرنامج: رفع مسؤولية

مراجعة اإلرشادات الدولّية الصادرة عن المنّظمات الدولّية ذات الّصلة مثل منّظمة الصّحة العالمّية، 

ويجري بانتظام .  ، وغيرها من الهيئات اإلنسانية(IASC)واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

والمبادئ التوجيهية المتعلقة به  كلّما توافرت  91-لمكافحة كوفيد  CRSتحديث موارد برنامج 

أما المنّظمات الشريكة واألقران من المنظمات الراغبة في الرجوع إلى موارد .  معلومات جديدة
CRS  وإرشاداتها، فيجب أن تتأكد أيضا أنها ترجع إلى أحدث المعلومات المتاحة من منّظمة الصّحة

 . ة بين الوكاالتالعالمّية واللجنة الدائمة المشترك

 

 : عام 

ط لها أو المخطّ  ة الجاريةتحويالت النقديّ لتكييف عملّية صرف  ينبغي استخدام هذه اإلرشادات◄
 مخاطر من لتقليلللتسليم األموال النقدية إلى األسر المشاركة خدمات مالية د التي تستخدم مزوّ 

 .والحفاظ على سالمة المستفيدين 91-كوفيد

بشان كوفيد  موارد للشركاء   CRSالمنشورة على صفحة  الموصى بها للتوزيعاإلرشادات اتبع ◄

91   19 Resources for Partners-CRS COVID  ف ونقدية في ظر مساعداتللحصول على

 .همئأو شركا CRS يموظف تكون من إعداد

بالتباعد السياق المحلي الخاص بك والمتعلقة  لفهم القيود المفروضة فيتشاور مع الحكومة ◄
وينبغي أن يشمل ذلك أي تغييرات على القواعد . ، والحركة، والنظافة والوقاية، والتجمعاتالجسدي

سقوف ل مث)ة اتهم اليومية والبيئة التنظيميّ الخدمات المالية من حيث عمليّ  زّوديم التي ترعى عمل
 (.، والرسوم، ومتطلبات اعرف عميلك، وما إلى ذلكالمعامالت

يمكن تسليم . ف هذه اإلرشادات استناداً إلى تفاصيل آلية التنفيذ المستخدمة والسياق المحليكيّ ◄
التحويالت النقدية من خالل مجموعة من األساليب، وتختلف عملية الدفع والصرف باختالف السياق 

 . مالية المستخدمومزّود الخدمات ال

موارد  CRSعلى  الوثائق اإلرشادية التالية المنشورةبالتوازي مع استخدم هذه اإلرشادات ◄

 . Resources for Partners -CRS COVID 19 91للشركاء بشان كوفيد 

 شاداتإر  CRS  الموصى بها بشأن التوزيعات 

  لتكييف 91-خالل كوفيد اإلرشادات الموصى بها بشأن المساعدة النقدية والقسائم 

وقيم التحويل المتطلّبات مثل ) الذي تعتمدهبرنامج التحويالت النقدية تفاصيل 
 ( واالستهداف وما إلى ذلك

https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners


 

  إرشاداتCRS  لتحقيق أقصى   91-خالل أزمة كوفيد بشأن البرمجة اآلمنة والكريمة

 . التسب ب بضررب مع تجن   إلى الناس قدر من الوصول

مخاطر متوسطة أو ) 91-لجهة مخاطر كوفيد عملك الحاليسياق  تستهدفها فيالفئة التي ب فكرّ ◄

 *:د تعديالت البرنامج وفًقا لذلك، وحدّ (عالية

مستوى 
 **المخاطر

 الوصف

العدوى على نطاق واسع في المجتمع المحلي؛ تأثر أعداد انتقال  مخاطر عالية
العاملين في مجال الرعاية الصحّية أو إمدادات الرعاية الصحّية 

سياق تفشي )بشكل كبير؛ حاالت متعددة داخل البيئات المجتمعية 
 (المرض

أو مستدام في المجتمع مع احتمال /انتقال العدوى على نطاق واسع و مخاطر متوسطة
أو تأكيد التعرض داخل البيئة المجتمعية مع احتمال حدوث  كبير،

 .زيادة سريعة في الحاالت المشتبه بها

أدلّة على حاالت معزولة أو انتقال محدود ضمن المجتمع المحلي مع  مخاطر منخفضة
تحقيقات في الحاالت الجارية؛ ما من دليل على التعرض في بيئات 

الصحية، والمدرسة، وما إلى مثل مرفق الرعاية )مجتمعية كبيرة 
 (ذلك

 

على  طاقةعند تحديد مستوى المخاطر التي يقع فيها سياق التشغيل الحالي، ضع في اعتبارك أن ال*

ي احتياجات االختبار وأن الحاالت المعروفة أو المبل غ عنها أقل بكثير من االختبار غالباً ما ال تلب  

 .أرقام الحاالت الفعلية

اتيجيات التخفيف تنفيذ استر: إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها جدول مقتبس من** 

 . 91-كوفيدللمجتمعات المحلية التي لديها انتقال محلي ل
itigation Strategies for Communities with Local CDC Guidance: Implementation of M

19 Transmission-COVID 

 

 قبل الصرف وتسليم النقد -أ

 المركزي/على المستوى الوطنيالخدمة المالية  مع مزود نّسق◄

  ّعمله بجائحةركيفية تأثّ ( أ)معه لفهم  تعاقدت ة الذيمزّود الخدمات الماليّ ث مع تحد 

وينبغي أن يشمل ذلك ما . من المخاطر التدابير التي اتخذتها للحدّ ( ب)و  91-كوفيد

 :يلي

o  ّالتي تؤثر على  91-بكوفيدة أو اللوائح المتعلقة ة الحاليّ اإلرشادات الحكومي

 اتهاعمليّ 

o  ّالمرض أو قد يكون ) القادرين على العملفين أي تغييرات في عدد الموظ
في توفير  تهماعلى السفر أثرت على قدرالعزل الذاتي أو القيود المفروضة 

 (الخدمات

o أيام العمل وساعات العمل 

o بين الموظفين والعمالء داخل الفرع، وأثناء االنتظار في  التباعد الجسدي
 الخارج

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf


 

o  بين الموظفين  وممارسات النظافة مرافق غسل اليدين -تدابير النظافة الصحية
 .، إلخر من اللمسالتي تتعّرض للكثيوالعمالء، وتنظيف األسطح 

o  ّة من حيث عدد العمالء، والسيولةالقدرة الحالي 

 فة ، بما في ذلك أي إجراءات مكي  مزّود الخدمة المالّيةعلى التدابير التي سيتخذها  وافق
وقد يشمل ذلك زيادة عدد . 91-كوفيد من مخاطر للحدّ  في مواقع الصرف النقدي

في المواقع المستهدفة للمساعدة في  أو نقاط الصرف النقدي/الموظفين والوكالء و
 .وإدارة الحشودبين الناس الحفاظ على المسافة 

  ّالحّد من تدابير  د الخدمات المالّية جّراء توفيرهمزوّ  بة علىة المترتّ ناقش اآلثار المالي
ات والمستحقّ هذه التدابير في الرسوم  كلفة قد تحتاج إلى أن تعكس. المخاطر األساسّية

 . التي ستسّددها لمزّود الخدمات المالّية

  العمليات حول كيفية  قسم ثة والتدابير الجديدة كتابة، وتشاور معاإلجراءات المحدّ وّثق
 . عقدك الحالي معهإدراجها في 

 اتالخدم مع مزّوديعلى التنسيق والتفاوض  تعمل فرق البرامج والعمليات مًعا أن تأّكد 
 .المالية

 على المستوى المحلي مزّود الخدمات المالّية المعتمدمع  نّسق◄

 على مستوى نقطة   الذين تعاقدت معهمأو موظفي خدمة العمالء /تحدث مع وكالء و
العملة النقدّية في البرنامج يستلم المشاركون الفرع حيث على مستوى أو تسليم النقد 

من  بير التي وضعوها للحدّ التدا( ب)و 91-كوفيد ر أعمالهم بوباء كيفية تأثّ ( أ)لفهم 

 .المخاطر

  ّاعتماد  من المخاطر من خالل د التدابير التي ستتخذها للحدّ تحدّ  ، ضع خّطةموقع لكل
 . وغير ذلك من تدابير التخفيف من المخاطر والتباعد الجسديالنظافة الصحية،  تدابير

 على  الخدمات المالّيةمزّود مع  م القضايا المتعلقة بالمشتركين، إعملبالنظر إلى حج
، تسليم النقدفي موقع  التباعد الجسديلحفاظ على وضع خّطة مشتركة للصرف بغية ا

 . السيولة ضمان توفّرو

  ّللحّد من الحشود تسليم النقدالموظفين في مواقع /من الوكاالت د من وجود عدد كاف  تأك 
 .لوبةالتباعد الجسدي المطالدفع بما يتماشى مع تدابير  من نتمكّ الو

  د الخدمات مواد لتدابير النظافة والوقاية األساسية لفروع الإذا لزم األمر، قم بتوفير مزو 

مزّود الخدمات  المالي ة والمواقع التي سيستخدمها المشاركون في البرنامج وموظفو
 .المعاملة وبعدها قبل المالّية

 د الخدمات المالي ة وعمالئه  موظفي در ب لجهة  91-كوفيدالوقائية من التدابير على مزو 

ي لألسطح، وما إلى ذلك، تماشياً ، والصرف الصح  والتباعد الجسدية، النظافة الصحي  

  .ةة العالمي  أو منظمة الصح  /مع توصيات الحكومة و

 األخرى إن ُوجدت الجهات الفاعلةو ق مع مجموعة العملنسّ ◄

 أو الجهات /اإلقليمية أو الوطنية و على المعامالت النقدّية  تشاور مع مجموعة العمل
لدى الرسائل والتدابير الموصى بها للحد من المخاطر  مناغمةالفاعلة النقدية األخرى ل

 .الخدمات المالية في السياق المحلي زّوديم



 

 لتقديم المساعدة النقدية، تأكد من  في حال كانت وكاالت متعددة تستخدم المزّود نفسه
كون توفير مواد فعلى سبيل المثال، ينبغي أن ي. هاتضارب عدم ازدواجية الجهود أو

 ...هي نفسها د الجسديعاغسل اليدين على مستوى الفروع، وتدابير التب

  من المنظمات غير الحكومية  عدد كبير التي تعتمدها إذا كانقم بتنسيق جداول الدفع
 دي الخدمات الماليةمزوّ الحكومة تستخدم /أو المحلية ووكاالت األمم المتحدة/الدولية و

. سحب المال النقدعند نقاط  التجّمعاتمن مخاطر  للحدّ ذاتها في المناطق الجغرافية 
التي منة اآلغير  اتخدمأي نوع من العن  األسماء  ةمموهتقارير  مع اآلخرين شاركت

 .البرنامجالمشاركون في  ض لهاقد يتعرّ 

  ّآليات اعتماد ع على شجّ ي المناسب الذيشارك فيها على النحو و مناصرةع جهود التتب
امالت أو اإلعفاء منها، وزيادة تسليم النقد الرقمي، بما في ذلك خفض رسوم المع

ال سيما تلك التي ) "عميلكاعرف "من المتطلبات المرتبطة ب تخفيفال، ولسقوفا
ين، أو تتطلب التحقق المادي من الهوية، أو استبعاد فئات معينة من السكان ، مثل الالجئ

 (.السكان المشردين

 للصرف والتسليم النقدي زمني واضح خطط لجدول◄

   ة في صرف األموال النقدية حيثما كان ذلك األولوية الستخدام اآلليات الرقميّ  أعط
ة موجودة والمشاركون على دراية بآليات التسليم إذا كانت البنية التحتيّ . ممكنا ومالئما

اف ت الصرّ ، وبطاقاجّوالةة، مثل النقود الباستخدام طرق رقميّ هذه، قم بتسليم النقود 
 . مستحّقاتاستالم ال/ل من الحاجة إلى االتصال الشخصي لصرفالتي تقلّ اآللي 

  والمبلغ الذي سيتم  لهماستناًدا إلى عدد المشاركين في البرنامج، والتوزيع الجغرافي
استالم عند نقاط  تجّمعاتمن ال صرفه، قم بمراجعة جدول المدفوعات الخاص بك للحدّ 

 (. نفسه اليوم/الوقتاألشخاص الذين يحاولون الدفع في من عدد  ، الحدّ مثاًل ) النقد

  ّمراجعات للجدول الزمني  أيّ عن و هذه المقاربةعن  المعتمدة بلّغ مزّود الخدمات المالي
الخدمات المالية  ، إذا قام مزّودومثاًل ) إلدارة التواصل مع المشاركين في البرنامج

 .(صرفها أو تحميلها النقدية التي يتمّ مستحّقات بإبالغ المشاركين بال

 ضة لمخاطر عاليةعم األسر المعرّ د◄

 مثلاالسر المعّرضة لمخاطر عاليةحماية تسمح ب اطرقً  حّدد ،: 

o أو /و سوابق طبّيةحيث يقوم كبار السن واألشخاص الذين يعانون من سر األ
 تحويالتهم النقدية استالميعانون من ضعف المناعة باألشخاص الذين 

o 91-كوفيد أعراض/عالماتالتي تظهر على أحد أعضائها  سراأل.  

o صعوبة في الوصول إلى المعلومات أو نقاط التوزيع، مثل  األسر التي تواجه
 .األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أخرى

 يلتلقّ  عنهم لهؤالء األشخاص بإرسال شخص بديلوقد يشمل ذلك السماح 
ة يقدمون خدمة الماليّ  دي الخدماتمزوّ نيابة عنهم أو جعل  هاأو تحصيل األموال

 ،المنزل تدابير حماية إضافيةة التسليم في عمليّ ب و تتطلّ .  التوصيل إلى المنزل
 .يفات أو قائدات المجتمع المحلّ جود موظّ مثل و

 ل التوزيع للتأكد من أن األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض نشر هذه األساليب قبأ
شخصّيا  يعرفون أنهم ال يزالون يستطيعون الحصول على مصروفاتهم دون الحضور

 .التوزيعإلى مكان 



 

 الصحة والنظافة ◄

  من نقاط مواد لغسل اليدين في كل /نقاط توفيرالخدمات المالية  على مزّوديينبغي
 (.توجيهات برنامج األغذية العالمي بشأن إعداد محلول غسل اليدين انظر) تسليم النقد

 لمسح  مزودي الخدمات الطبّيةوكالء /موظفينلرات لالمطهّ /توفير لوازم التنظيف
 وى الفروعالمواد وما إلى ذلك على مست/اتاألسطح واألثاث والمعدّ 

o  ّوأدوات الكتابة،  جّوالةالمواد، بما في ذلك األجهزة ال/اتبالنسبة للمعد
عادة  توّفرالم سبيرتو الفرك)األيزوبروبيل  سبيرتو٪ 07يوصى باستخدام 

 لألجهزة المحمولة، ال تصب أو ترشبالنسبة (.  من الصيدليات
غير ) رطبة األيزوبروبيل مباشرة على الجهاز؛ استخدم دائًما قطعة قماش

 .التبييض على األجهزة المحمولةمحاليل ، وال ينبغي استخدام (مبللة

o  بالنسبة لألرضيات واألسطح، يوصى باستخدام محلول التبييض بنسبة
يطرة على األمراض للحصول على إرشادات مركز السانظر )٪ 7.0

 (. تعليمات حول التحضير

 التي تناسب السياق  يةوالتثقيف ّيةمواد اإلعالمال أطلب من مزّود الخدمات المالية أن يضع
ع تنوّ  تأكد من. 91-بكوفيد المحلي والجمهور مع الرسائل الوقائية الرئيسية ذات الصلة

ومستويات  الجندرالعمر وب مرتبطة عوائق فهملمراعاة أي  مرسلةالإيصال أساليب 
 .اإللمام بالقراءة والكتابة وما إلى ذلك

 بروتوكوالت التحقق من مستوى الصحة العامة وتلقي المساعدة◄

  موقع انظر إرشادات توزيع نظام اإلبالغ الموحد المنشورة علىCRS  موارد للشركاء

 . Resources for Partners -CRS COVID 19 91بشان كوفيد 
 91-كوفيدلالطالع على الطرق المناسبة للتحقق من تلقي المساعدة في ضوء مخاطر  

 

 أثناء الصرف -ب

أو رقم   PIN شخصيتعريف ب توزيع رمز التي تعتمدها تتطلّ إذا كانت آلية التسليم الخاصة ◄

لدفع النقدي لدى وكيل التحويل، أو الوصول إلى على سبيل المثال، ل)مرجعي فريد للمشاركين 
بعض اتخذ . حيثما أمكن( من خالل الرسائل القصيرة)قم بتوزيع هذا الرقم رقمياً ( الجوّ محفظة ال
 ي رمزغير القادرين على تلقّ ألولئك غير القادرين على استخدام التكنولوجيا أو  المناسبة الترتيبات

ة القصيرة، وذلك من خالل الترتيب يّ الخاص بهم عن طريق الرسائل النصّ  PIN التعريف الشخصي

موارد للشركاء بشان  CRSالمنشورة على موقع  إلرشادات التوزيعوفقا  PINللتوزيع الفعلي لرمز 

 . Resources for Partners -CRS COVID 19 91كوفيد 

مثل بطاقة الصراف اآللي، أو رقم ) على أشياء مادّيةإذا كان المشاركون بحاجة إلى الحصول ◄
 ('أثناء التوزيع. انظر القسم الثاني) لتوزيعاإرشادات ، اتبع (المطبوع PIN التعريف الشخصي

Resources for -CRS COVID 19 91موارد للشركاء بشان كوفيد  CRSموقع  على المنشورة
Partners  . 

نوا من اإلبالغ عن أي عن بعد حتى يتمكّ  راجعةد المشاركين في البرنامج بآليات التغذية الزوّ ◄
 . في حاالت صرف األموالأو غيرها من المشاكل التي تحدث  سوء ائتمان/احتيال/قضايا حماية

 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners


 

 النقود تسليمأثناء عملية 

من خطر انتشار  اتخاذ التدابير المناسبة للحدّ  التاّكد من مالّيةخدمات الال ينبغي على مزّودي◄
 :ما في ذلك، ب91-كوفيد

  وزارة /ةالحكومة المحليّ  القواعد المفروضة منبناء على )التباعد الجسدي الحفاظ على
طوابير الفي تظرين نبين العمالء الم( ةة العالميّ مة الصحّ أو توصيات منظّ /الصحة و
 . ها، وداخلاستالم النقدقع اخارج مو

  ّخارج ( ر أو الشريطوالطبشب )مزّودي الخدمات المالية على وضع عالمة ع شج
المسافة المناسبة وداخلها على أن تكون  اآلليأجهزة الصراف مركز /متجرال/الفرع

 .التباعدللحفاظ على ( متر 2 - 9.0)

  متوفرة ّيةالكحول بالمحاليل هاغسل اليدين بالصابون والماء، أو فرك نقاطيجب أن تكون 
 . استالم النقد كافةأجهزة الصراف اآللي ونقاط مراكز /الوكاالت في

 اتب واألقالم ومقابض األبواب وأجهزة مثل المك) مشتركةيجب تنظيف األسطح ال
باستخدام محلول مضاد للبكتيريا بشكل ( األخرى رسم الرموزالصراف اآللي أو أجهزة 

أو تشجيع العمالء على  لها عميل استخدام كلّ  عدتطهير هذه األسطح بيجب . متكرر
 .وبعدها بشكل صحيح قبل لمس األسطح المشتركة هاأو تنظيفاليدين غسل 

 على سبيل ) وبعدها معاملة الوكالء تنظيف أيديهم قبل كلّ /العمالء والموظفين يجب على
 PINالمثال، عند استخدام األقالم لتوقيع األوراق، وإدخال رموز التعريف الشخصي 

 (البيومترية رئةالقااستخدام إلى األجهزة أو أجهزة الصراف اآللي، و

  ّليفصل  الموظف والعميل/افالصرّ /ليبين الوك( لوح شفافمثل ) اماديً  ات حاجزً ثب
خاصة من جانب العمالء، ويجب  -ر يجب تنظيف هذا الحاجز بشكل متكرّ . بينهما

 .وتفادي لمسهعن كثب  هب االقتراب منتوجيه العمالء لتجنّ 

  على معلومات استخدام غسل األيدي بانتظام واالطالع الكافي الوكالء /فينالموظّ على
مة الصحة منظّ النحو المناسب بناء على توصيات  ات الحماية الشخصية علىمعدّ 

 ة،الحماية الشخصيّ  وتدابير التباعد الجسدي وفي حال احترام. العالمية ووزارة الصحة
ولالطالع على إرشادات إضافية بشأن . الحماية الشخصية زيّ الرتداء ا ال حاجة عمومً 

اإلرشادات المتعلقة بمعدات االستخدام الموصى به لمعدات الوقاية الشخصية، انظر 
واإلرشادات المتعلقة باستخدام  الوقاية الشخصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية

 .  لصحة العالميةاألقنعة الصادرة عن منظمة ا

يكون المالية بإعداد المبالغ النقدية مسبقا في مغلفات حيثما  مزّود الخدمات ينبغي أن يقوم موظفو◄
 .ذلك ممكًنا

  مسك البطاقة، ينبغي نقاط استالم النقودة عند إذا كان من الضروري إظهار بطاقات الهويّ ◄
 . دون لمسها عرضها على الموظف ليتحقق منهاو

 . مشترك ليتمكن المشارك من استالمه بعيًدا عن أي تالمسلنقد على سطح يجب وضع ا◄

ب لتجنّ  ق من الهويةللتحقّ  بديلةكان باإلمكان استخدام تدابير للتحقق إذا  جهة المانحةاستشر ال◄
بصمة اإلبهام أو إدخال أرقام التعريف الشخصية أو استخدام المشاركين التوقيع أو  الطلب من
هذا أمر و. تجّنب لمس األسطح المشتركةلتسجيل استالم النقود وبالتالي البيومترية  جهزةاستخدام اال
ر على جميع المشاركين في البرنامج االمتثال الكامل لممارسات النظافة ة عندما يتعذّ بالغ األهميّ 

 . ةالصحيّ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


 

إذا كان ب لمس األسطح المشتركة، تشاور معه للتأكد تتطلّ  ةأنظمة مزّود الخدمات الماليّ إذا كانت ◄
من خطر  من المخاطر، أو ضمان تدابير التخفيف المالئمة للحدّ  بات للحدّ باإلمكان تعديل المتطلّ 

أو إدخال رقم  األجهزة البيومتريةعن التوقيع أو  خلّيفي حال عدم إمكانية الت. انتقال العدوى
األقالم والجداول واألجهزة )ألسطح المشتركة بين كل عميل تأكد من تطهير ا ،التعريف الشخصي

 (.اف اآلليالبيومترية وأزرار أجهزة الصرّ 

مزّود الخدمات  رصد تنفيذتتمّكن من لها أثناء عملاستالم النقد لمواقع  دائمةات تفتيش عمليّ  أجر  ◄
د جهات ، حدّ ( وإن كانت نادرةحتى ) فعلّيةر القيام بزيارات وإذا تعذّ . فق عليهاللتدابير المتّ  المالية

ة لتكون مسؤولة عن رصد مواقع صرف األموال التنسيق في المجتمع المحلي أو السلطات المحليّ 
 (.بشكل منتظمبما في ذلك إرسال الصور الفوتوغرافية )واإلبالغ عن االمتثال 

 

 المصالحة والمتابعة

بدال من )لمالية حيثما أمكن ذلك الخدمات اة بمزّود ة الخاصّ ت المعامالت الرقميّ م سجاّل استخد◄
 .  لمطابقة المدفوعات( السجالت الورقية

 هماستالممن د لتأكّ ل التي تعتمدهااتصل مسبًقا  بالمشاركين في البرنامج كجزء من أنشطة الرصد ◄
، واالستفسار التي يواجهونها على مستوى السحوبات النقدّية كاملة، ومراقبة التحدياتهم تستحقام

 .91-لمكافحة كوفيد فق عليهالتدابير الوقاية المتّ  همعن امتثال

من قبل عن أي عدم امتثال  إبالغكمع المشاركين في البرنامج وأعضاء المجتمع على شجّ ◄
عن ، هم، وكذلك عن أي مشاكل أخرى تواجهلتدابير الوقاية المتفق عليهاالمالية  اتالخدممزّودي 

 . ستجابةة واالالتغذية الراجعطريق آلية 


