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 العتبارات الحماية  19 –لجائحة كوفيد المساعدة النقدية والقسائم 
 تحديث بشكل دوريال، يتم 2020 نيسان

 

بمساهمة من أعضاء  19-كوفيدحول المساعدة النقدية والقسائم  لمخرجات الحماية خالل جائحة  الدليلتم إعداد هذا 
المساعدة أداة مرجعية سريعة لدعم  العمل كالغرض منه  وحول النقد من أجل الحماية.  مجموعة الحماية العالمية  فريق عمل  

المساعدة وزمالء الحماية الذين يعملون بشكل مباشر مع النازحين والعمالء المضيفين للتعاون في استخدام    النقدية والقسائم
لنتائج الحماية داخل قطاع الحماية   المساعدة النقدية والقسائم( 1)ا الدليل: لنتائج الحماية. يتناول هذ النقدية والقسائم

. يتم تحديث لنتائج الحماية داخل قطاع الحماية للمساعدة النقدية والقسائم( ضمان التسليم واالستخدام اآلمن 2و؛ )
مجموعة  دليل  كامل  إلى جنب مع    جنبا  هذه الوثيقة بشكل دوري وستهدف إلى توسيع نطاقها بمرور الوقت. يجب قراءتها  

-لكوفيدالخاصة باالستجابة والتأهب مجموعة الحماية العالمية بما في ذلك تدابير ، 19 –بشأن كوفيد الحماية العالمية 
 .حول الحماية في التدخالت القائمة على النقدالعام الحالي  وأيضا  الدليل برمجة الحمايةدليل  – 19

 

 

 .هو مصطلح يستخدم لوصف استخدام المساعدة النقدية والقسائم للمساعدة في تحقيق نتائج الحماية النقد مقابل الحماية 

 

   العتبارات الحمايةالرئيسية المساعدة النقدية والقسائم و 19 –كوفيد 
 

 المساعدة النقدية والقسائم دعم نتائج الحماية من خالل: بمقدور 
 

 أسرع وبتكلفة أقل من أشكال المساعدة الطارئة األخرى.الوصول بكفاءة إلى المحتاجين بشكل  •

للتعافي، بما في ذلك  19 -من كوفيد المنبثقة دعم األفراد الذين كشفوا عن حوادث العنف وتعرضوا لمخاطر الحماية  •
 الحصول على الخدمات األساسية.

و / أو فقدوا سبل عيشهم  تباعدين اجتماعيا  م /معزولين ذاتيا  دعم األفراد / العائالت الذين يكون مصدر دخلهم األساسي  •
 الجنسمقايضة الجنس )و / أو أنشطتهم المدرة للدخل ويتعرضون لخطر آليات التكيف السلبية )مثل عمالة األطفال، أو 

 مخاطر متزايدة أو خطر اإلخالء. وا، وما إلى ذلك( أو قد يواجه(التجاري

داخل المنزل بسبب الضغوطات االقتصادية واالجتماعية والعقلية المتزايدة بسبب المتزايد دعم االستجابة لخطر العنف  •
 الحالية والقيود المفروضة على الحركة المرتبطة بها. 19 -أزمة كوفيد 

 رة.دعم األسر التي تستضيف معالين إضافيين، بما في ذلك األطفال، في أسرهم بسبب انفصال األس •

قلل من مخاطر العنف لألفراد المهمشين، مثل الوصول إلى توصول  -الحفاظ على شبكات اجتماعية وأنظمة دعم  •
هاتف( بين أفراد األسرة المعزولين )على بطاقة االتصاالت )مثل المساعدة النقدية والقسائم لشراء أجهزة اتصال أو 

األطفال(، ودعم حماية العاملين في الخطوط األمامية اإلنسانية، مثل سبيل المثال حيث يتم فصل مقدمي الرعاية من 
 العاملين في مجال الحماية أو الجهات الصحية.

إتاحة الفرصة لرفع مستوى الممارسة اإلنسانية بحيث يمكن معالجة فجوات سابقة في خدمات تراعي نوع الجنس والعمر  •
 تضررين من األزمات.من أجل عدم إلحاق الضرر وتحسين أداء السكان الم

 
 : 19 -كوفيد االستجابة ليجب أن تكون المساعدة النقدية والقسائم لنتائج الحماية داخل 

 

. يجب 19 -مخاطر ومزايا الحماية المحددة في أزمة كوفيد  -بناء  على تحليل قوي للمساعدة النقدية والقسائم مصممة  •
أن تتخذ المشاورات التدابير ويجب ألفراد المتضررين. نافع الحماية لتحديد احتياجات ومأن يستند هذا التحليل إلى 

 االحترازية الالزمة لدعم المبادئ التوجيهية للصحة العامة، حيثما أمكن عن بُعد.

https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-1-Protection-Programming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-1-Protection-Programming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-1-Protection-Programming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web_en.pdf
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الموجودة من أجل االستفادة من المساعدة النقدية والقسائم لنتائج الحماية، من الضروري فهم مخاطر وانتهاكات الحماية  •
)مثل استراتيجيات التكيف الخطرة، استغالل األطفال،   19  -أزمة كوفيد  خلقتها  باإلضافة إلى تلك التي تفاقمت أو  قا ،  مسب

االستغالل الجنسي والعنف الجنسي(. يشمل ذلك مخاطر الحماية المتعلقة بالمرض نفسه، باإلضافة إلى المخاطر التي 
 لتي لم يتم اتخاذها( لوقف انتشار المرض.تنتج عن اإلجراءات المتخذة )أو ا

إظهار تحليل قوي للسياق والسلطة والجنس وكيف أن الجوانب المتداخلة للهوية )مثل العمر والتوجه الجنسي والقدرة  •
كات انتها ووالعرق والخلفية اللغوية والدينية أو األصلية ، وما إلى ذلك( قد تؤدي إلى التهميش والتمييز والقمع واالستبعاد  

هذه الحماية وكيف يمكن للمساعدة النقدية والقسائم أن تخفف أو تفاقم قضايا الحماية هذه؛ وتتفاقم مخاطر وحوادث العنف  
إلى أبعد من هذا التحليل يذهب وستؤثر بشكل غير متناسب على األكثر تهميشا . يجب أن  19 -بسبب جائحة كوفيد 

 النموذجية. تحديد المجموعات السكانية "المعرضة للخطر"

الوصول للسكان المتضررين وتقلل قدر اإلمكان من االتصال بين األشخاص معيقات بطريقة تقلل من حواجز أن تنفذ  •
يجب استخدام حلول رقمية وعن بُعد، مثل األموال المحمولة ودعم إدارة الحاالت وللمساعدة في وقف انتشار المرض. 

 .االنتشارإمكانية من لتقليل لعبر الهاتف 

بعناية للتأكد من أن إحاالت المساعدة النقدية والقسائم والتحويالت لحاالت الحماية تساعد على حل مشكالت أن تراقب  •
مراقبة مزايا الحماية المحددة في عمليات وتضمين . األذىالحماية على النحو المنشود وال تعرض المستلمين لمزيد من 

 أو أدوات مماثلة.مراقبة البرنامج ومراقبة ما بعد التوزيع 

 

 اإلجراءات الرئيسية: االستفادة من المساعدة النقدية والقسائم للمساهمة في نتائج الحماية عبر مجاالت مسؤولية الحماية 

 
استخدام قنوات متنوعة لتحديد حاالت الحماية. على سبيل المثال، اإلحاالت بين الجهات الفاعلة في إدارة الحاالت،  •

الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أو الجهات الصحية؛ اإلحاالت من خالل شبكات والجهات 
 التوعية المجتمعية القائمة والخطوط الساخنة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

المساعدة النقدية والقسائم التي تهدف إلى المساهمة في نتائج الحماية اإليجابية كجزء من مجموعة  يجب دائما  تصميم  •
حماية أخصائيي محددة السياق ضمن برامج حماية أوسع، على سبيل المثال ال الحصر إدارة الحاالت، بقيادة مكونات 

 المساعدة النقدية والقسائم.جهات بالتعاون الوثيق مع 

 . 19 -ومخاطر الحماية أثناء أزمة كوفيد الضعف بناء  على الضعف ر تكييف معايي •

مزايا حماية لألفراد المتضررين ومقارنة خلق ما إذا كانت المساعدة النقدية والقسائم ستساعد في في االعتبار األخذ  •
أو على المناصرة دة المساعاقتصار مخاطر وفوائد النقد والقسائم والعينية وعدم التدخل المادي، على سبيل المثال 

الخدمات. التفكير في كيفية تكييف تناول الحالة والتقييمات إلحاالت المساعدة النقدية والقسائم إلى سياق بعيد عبر الهاتف 
بالخارج، إذا   وسري)إذا سمحت الشبكات بذلك(؛ وإال إجراء تقييمات في مبنى ذي تهوية عالية الجودة أو في مكان آمن  

 لزم األمر.

ال يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع" آلليات التسليم والمبلغ ومدة إال أـنه تعتبر المساعدة النقدية والقسائم مناسبة، بينما  •
، أو أي استجابة أخرى؛ يجب أن تكون المساعدة 19 -كوفيد لستجابة االوتكرار المساعدة النقدية والقسائم للحماية أثناء 

ة لضمان عمليات النقل اآلمنة إلى مجموعات متنوعة من المستفيدين مقابل الوضع الدائم والتوجيه المشترك من مصمم
 المساعدات النقدية والقسائم.والعبي الحماية أخصائيي 

 المساعدة النقدية والقسائم من حاجة األشخاص المتضررين إلى مغادرة منازلهم لجمع واستخدام المساعدةيجب أن تقلل  •
النقدية والقسائم؛ سيكون كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد الذين يعانون من ظروف صحية أساسية معرضين 

إذا اضطروا إلى السفر لجمع المساعدة النقدية والقسائم واستخدامها. بشكل متزايد لخطر اإلصابة بالمرض والوفيات 
يجب إعطاء األولوية لعمليات التوزيع من الباب إلى الباب التي تلتزم بنهج يركز على الناجين والحفاظ على عدم الكشف 

 حيثما أمكن ذلك.استخدام آليات التسليم مثل األموال المحمولة التي تقلل القرب،  يجبعن الهوية والسرية. 

مراعاة الجوانب الجنسانية )مثل وصول النساء والمراهقات إلى التكنولوجيا واألسواق، وحرية التنقل، وأوقات اليوم  •
المخصصة ألعمال الرعاية، وحظر التجول، وما إلى ذلك( عند النظر في أوقات ومواقع توزيعات المساعدة النقدية 

 والقسائم.

وتشمل  –من أجل استخدام المساعدة النقدية والقسائم لنتائج الحماية، هناك حاجة إلى الموارد المالية والبشرية المناسبة  •
 مقترحات التمويل وقرارات التوظيف.ضمن بشكل استباقي المساعدة النقدية والقسائم لنتائج الحماية 
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النظر في بناء القدرات عن بعد، واإلشراف عن بعد، ضمان الموارد والوقت لتدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين ) •
 واستخدام التكنولوجيا، وما إلى ذلك(.

ضمان حماية البيانات وااللتزام بالبروتوكوالت المتعلقة بمشاركة البيانات وتخزين البيانات عند إحالة حاالت الحماية  •
 للمساعدة النقدية والقسائم.

قدر اإلمكان، وينقل من خالل  ع مبادئ التصميم العالمية وأن يكون شامال  م يجب أن يكون نشر المعلومات متماشيا   •
طرائق متعددة. سيواجه كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمتحدثون بلغات األقليات تحديات في الوصول إلى 

 المعلومات في برنامج المساعدة النقدية والقسائم وقد يتعرضون لخطر االستبعاد.

 التي يمكن أن تتفاقم بسبب الوباء.المتزايدة استخدام نهج حساس للصراع للحد من خطر التوترات االجتماعية يجب  •
 
 

 نصائح محددة -مجاالت مسؤولية الحماية 
 

 : العنف القائم على النوع االجتماعي

تقييمات إدارة   إلى)أي أخصائيي الحاالت(  المؤهلين  على النوع االجتماعي  القائم  لعنف  اموظفي  يخضع  التأكد من أن   •
على النوع االجتماعي القائم حاالت فردية لتحديد كيف يمكن للمساعدة النقدية والقسائم المساعدة في االستجابة للعنف 

للمساعدة النقدية والقسائم، إذا كان ذلك سرية الناجين وإجراء إحاالت مجهولة وومخاطر حتياجات منتظم التقييم و
 با . مناس

والعنف المنزلي   عنف الشريك الحميمعلى النوع االجتماعي )مثل  القائم  تقديم المساعدة النقدية والقسائم لنتائج العنف   •
السياق لدعم استجابة محدد ستراتيجي وما إلى ذلك( كجزء من خدمات نطاق الوالزواج المبكر والتقييم البيئي ا

على النوع االجتماعي )مثل إدارة الحالة وتقديم خدمات عالية الجودة وأنشطة تغيير السلوك ووضع القائم العنف 
 (.والمناصرةالسياسات 

على النوع االجتماعي والجهات الفاعلة في القائم العنف أخصائيي المساعدة النقدية والقسائم بين إغالق إحالة تنسيق  •
 ستراتيجية خروج المساعدة النقدية والقسائم لكل حالة؛المساعدة النقدية والقسائم للوصول إلى ا

على النوع االجتماعي ضمن حزمة من الخدمات القائم المساعدة النقدية والقسائم بعناية الستجابة العنف مراقبة  •
على النوع القائم يجب أن تركز مراقبة النتائج على النتائج التالية: الحد من خطر التعرض للعنف ووالمساعدة. 

(؛ الحد من استراتيجيات التكيف الخطرة أو التخفيف منها عنف الشريك الحميماالجتماعي )على سبيل المثال الحد من  
من أمانا  نخراط في العمل الجنسي بطريقة أكثر )على سبيل المثال، تقليل العمل الجنسي كاستراتيجية للتكيف أو اال

إلى خدمات الصحة اإلنجابية(، حسب ما يتعلق بأهداف المتطور  ذي قبل(؛ أو الحصول على الخدمات )مثل الوصول  
ين( من قبل أخصائيي الحاالت أو متخصصي العنف تالسابقالنتيجتين البرنامج. يجب مراقبة النتائج الحساسة )مثل 

 على النوع االجتماعي.القائم 

تم فيها إنشاء خدمات يالتي جتماعي فقط في المواقع االعلى النوع القائم نشر رسائل حول خدمات االستجابة للعنف  •
على النوع القائم العنف أخصائيي خطة بالتعاون مع  /رسائل تطوير ؛ جتماعيالعلى النوع االقائم استجابة للعنف 
برمجة سبل العيش نقاط دخول مهمة لنشر المعلومات حول و المساعدة النقدية والقسائم يمكن أن تكون االجتماعي. 

 على النوع االجتماعي والتغذية الراجعة حول المساعدة اآلمنة والمتاحة.ائم القخدمات االستجابة للعنف 
 
 وكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  -مجموعة الحماية العالمية  و  النقد والعنف القائم على النوع االجتماعي  خالصةمقتبس من  

أيضا  . انظر 19 - كوفيدضمن ورقة االستجابة ل االجتماعي النوع على القائم العنف مخاطر وتخفيف تحديد المتحدة األمم
  .النقدالقائمة على  والتدخالت االجتماعي النوع على القائم العنف حول المعلومات ورقة

 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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 حماية األطفال 

حماية التأكد من أن موظفي حماية األطفال المؤهلين )أي أخصائيي الحاالت( يقودون المساعدة النقدية والقسائم لنتائج   •
حماية ويجرون تقييمات فردية لتحديد كيف يمكن للمساعدة النقدية والقسائم المساعدة في االستجابة لمخاوف األطفال 
 .األطفال

 بانتظام على مستوى الطفل واألسرة.حماية األطفال تقييم احتياجات ومخاطر  •

تأثرت فرصهم المدرة والتي تقديم المساعدة النقدية والقسائم ومساعدات المواد غير الغذائية لألسر التي لديها أطفال  •
 لتقليل االعتماد على استراتيجيات التكيف الخطرة. 19 -للدخل ب كوفيد 

حسب إلى إحاالت المساعدة النقدية والقسائم، حسب االقتضاء، سري بشكل مجهول وحماية األطفال إحالة حاالت  •
 لوكالة.التعليمات المحددة لمع  بالتزامن( قيد اإلصدار) 19 -كوفيد ألزمة حماية األطفال إرشادات إدارة حالة 

التنسيق مع الجهات الفاعلة في ونها تتطور خالل األزمة؛ السياقية حيث أحماية األطفال المتابعة المستمرة التجاهات  •
مناطق جغرافية جديدة أو معايير استهداف الستكمال التحويالت النقدية المستهدفة تحديد المساعدة النقدية والقسائم ل

 بالفعل أو الشاملة.

حزمة أكبر من الخدمات والمساعدة. يجب   حماية األطفال ضمنلنتائج  بعناية  إحاالت المساعدة النقدية والقسائم  مراقبة   •
)مثل الحد من عمالة األطفال واإلساءة  حماية األطفال أن تركز مراقبة النتائج على الحد من خطر التعرض لمخاوف 

 .وما إلى ذلك(
 

ف ائتالعن طريق صفحة  19 - تم تكييفها لمواجهة جائحة كوفيد بحماية األطفال يمكن الحصول على موارد أخرى خاصة 
 والتدخالت الطفل حمايةمجموعة الحماية العالمية  ورقة. راجع 19 - كوفيد جائحة أثناء األطفال حماية: حماية األطفال

 لمزيد من النصائح. النقدية

 

 السكن واألراضي والممتلكات: 

تفاقم مساعدة نقدية غير مشروطة للوقاية الفورية قصيرة األجل من عمليات اإلخالء. ستزيد عمليات اإلخالء وتقديم  •
 العدوى بين جميع األطراف المشاركة في عملية اإلخالء، وكذلك أفراد األسرة وأفراد المجتمع اآلخرين.انتشار  خطر  

 المدفوعات. مجاراةألن األسر غير قادرة على  قفةالمتوتقديم المساعدة النقدية والقسائم لتعويض المرافق  •

المساعدة النقدية والقسائم لضمان وصول األسر بسرعة إلى الخدمات والمواد والمرافق والبنية التحتية المحلية قديم ت •
 التي تساهم في حقها في ترتيبات السكن الالئق.

مع المعلومات واالستشارات والمساعدة  بالتزامنضمان تسليم المساعدة النقدية والقسائم المقدمة إلى المستأجرين  •
والوكاالت الحكومية بشأن تعليق عمليات المؤجرين المستهدفين التي تستهدف المناصرة بجهود  القانونية مقترنة  
 .المنافعاإلخالء وانقطاع 

التوطين كمالذ أخير عندما تكون عمليات اإلخالء أمرا  ال يمكن تفاديه أو عندما يكون هناك خطر كبير استخدم إعادة  •
 يتعلق بإقامة األفراد في بيوتهم الحالية وضمان خطط الطوارئ إلعادة اإلسكان، بما في ذلك المساعدة المالية.

رات ودعم قانوني بسبب نزاعات الميراث والوفيات واستشا  دعما  ماليا  فوريا  توقع زيادة في الحاالت التي تتطلب  •
 . 19 -الناجمة عن كوفيد 

 
   ent)Global HLP AOR (Working Docum -HLP in COVID  -اإلسكان واألراضي والممتلكات مقتبس من 

 GPC HLP and CBI Tip Sheet و

 

 

 

 

 

https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://docs.google.com/document/d/1iZzmTYLuUMxPFu3t0Zfcn3omJmQZGbu0YUqq8jctH60/edit
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HLP-and-CBI-tip-sheet.pdf
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المساعدة النقدية والقسائم  أن  اإلجراءات الرئيسية: تحديد وتخفيف مخاطر الحماية المرتبطة بالمساعدة النقدية والقسائم حيث  
 للمساهمة في نتائج الحماية مصممة 

 

مخاطر الحماية  تتعلقالمساعدة النقدية والقسائم ليست بطبيعتها أكثر خطورة من طرق المساعدة األخرى )مثل العينية(. 
بشكل استباقي، متصلة المرتبطة بتقديم المساعدة النقدية والقسائم بالسياق والعمر والجنس والتنوع. إن تحديد أي مخاطر 

وتخفيف هذه المخاطر ومراقبة المخاطر المتصورة وفعالية آليات التخفيف، أمر ضروري لضمان عدم تعرض األشخاص 
 لألذى. ة النقدية والقسائم المتضررين لالستفادة من المساعد

 

 للحد من المخاطر وتعظيم الفوائد: 
 

 العمر والجنس والتنوع على التقييمات واالستهداف والتصميم والتنفيذ والرصد والمساءلة. منظورتطبيق  •

النظر فيما إذا كانت المساعدة النقدية والقسائم ستخلق أو تفاقم مخاطر الحماية والمنافع لألفراد واألسر والمجتمعات،  •
والوكاالت اإلنسانية والجهات المتضررة  وإلى أي مدى يمكن التخفيف من المخاطر الجديدة من قبل األفراد والمجتمعات  

 .المكملة شطة البرنامج)الحكومات( و/ أو أنالمكلفة بالمسؤولية 

أو للمناصرة على سبيل المثال الحد من المساعدة  ،مقارنة مخاطر وفوائد النقد والقسائم والعينية وعدم التدخل المادي •
 الخدمات.

آليات للتخفيف من المخاطر وضمان مرونة وضع  في المساعدة النقدية والقسائم، وقدما  حيثما يكون من المنطقي المضي   •
األسلوب )المساعدة النقدية والقسائم و / أو العينية( ومرونة آليات التسليم )على سبيل المثال، األموال عبر الهاتف 

تفضيل بل ( ليس فقط لتحسين المشاكل المحتملة مع سالسل التوريد / التضخم / األمن والسالمة، الجاهزالمحمول، النقد 
 الذي قد يتغير خالل األزمة. -أيضا  مستفيدين ال

على المستويات المحلية والوطنية المتصلة والمشاركة عبر مجموعات العمل معا  على زمالء النقد والحماية العمل  •
أثناء التقييم والتصميم والرصد والتقييم. خاصة   واإلقليمية والعالمية للتواصل والتعاون واالستفادة من الخبرات التكميلية،  

 الحماية طوال دورة البرنامج.أقل مسائل تضمين 

ية النفسية، ومنع االعتداء واالستغالل الجنسي اإلسعافات األول علىالمساعدة النقدية والقسائم موظفي وشركاء تدريب  •
 الحماية والخدمات النفسية.خدمات وحماية الطفل، بما في ذلك مسارات اإلحالة إلى 

معالجة العوائق التي تحول دون الحصول على معلومات حول برنامج المساعدة النقدية والقسائم. يجب تصميم أي نشر  •
مية بشكل شامل قدر اإلمكان، ومن خالل طرائق متعددة. قد يواجه كبار السن مبادئ التصميم العالوفق للمعلومات 

والمعوقون والمتحدثون بلغات األقليات والمجموعات المهمشة األخرى تحديات في الوصول إلى المعلومات في برنامج 
 المساعدة النقدية والقسائم وقد يتعرضون لخطر االستبعاد.

على مكون المساعدة النقدية والقسائم في البرامج، بما في ذلك آليات الشكاوى والتغذية إنشاء إطار للمساءلة، ال يقتصر  •
 متعددة القنوات.

النظر في حماية البيانات الشخصية ومخاطر مشاركة بيانات المستفيدين مع الجهات الحكومية و / أو القطاع الخاص،  •
 ودمج مبادئ حماية البيانات طوال دورة البرنامج.

 
 IASC Identifying & Mitigating -GPC و Based Interventions -ERC Tips for Protection in Cashأنظر 

 19 Response Tip Sheet-based Violence Risks within the COVID-Gender .إلجراءات رئيسية 

  

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
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 المذكورة أعاله، أدناه روابط مفيدة أخرى: باإلضافة إلى 
 

   الحمايةالتدخل القائم على النقد ودليل وأدوات 
• Guide for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR 

• Tips for Protection in Cash-based Interventions. Also available in: FR 

• Key Recommendations for Protection in Cash-based Interventions. also available in: 
FR 

• Child Safeguarding in Cash Transfer Programming 

• Sphere Standards for COVID-19 Responses 

• CaLP’s Programme Quality Toolbox 

• CaLP’s thematic web page on CVA within the protection sector 

• CaLP's live CVA and COVID-19 guidance available in Arabic, English, French and 
Spanish 

• Compilation of CVA and COVID-19 Key Resources from the Cash Learning Partnership 
(CaLP) 

• CaLP’s thematic webpage on gender and inclusion  

• The Cash and GBV Compendium (link includes English, French, Spanish and Arabic.  

• The Cash and GBV Compendium training curriculum in English, French, Spanish and 
Arabic. 

• WRC-IRC-Mercy Corps’ Cash and GBV Toolkit (French, Arabic and Spanish also 
available)  

• GPC Mine Action And Cash-Based Interventions Tip-Sheet 

• IRC’s CVA Resources - COVID-19 Adaptation and Response: Adaptation Guidance, 
Distribution Guidance; and Response Guidance;   

• WFP Guidance for Cash-Based Transfers in the Context of the COVID-19 Outbreak 

 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/child-safeguarding-in-ctp_en.pdf
https://spherestandards.org/coronavirus/
http://pqtoolbox.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D4d396cc262%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=CNGlH1wM0JRGCOsip%2BSWnG3UG526FGvwH%2BOtUrZyQqg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3Db0c13d1d93%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=xgb47Afmbwg9cA6PGXL1%2FESt1eGtVS32ocyOGNMDU74%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3Db0c13d1d93%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=xgb47Afmbwg9cA6PGXL1%2FESt1eGtVS32ocyOGNMDU74%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D7c32991f3b%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=IAvxByGMplGKdL534YUSX266gr5Z%2FKCJf5WPCtL8TU0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D3c7ea336a4%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=gBZOwyAK0i48aEta%2BvE6S4mMgopYerFC0jNlHvB8dB8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D1da419bc16%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=j9Yv8TxbHDtQYoCAWTUTgNSydbysFQF7Xt%2BjFBkYVIc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D1da419bc16%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=j9Yv8TxbHDtQYoCAWTUTgNSydbysFQF7Xt%2BjFBkYVIc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D1da419bc16%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=j9Yv8TxbHDtQYoCAWTUTgNSydbysFQF7Xt%2BjFBkYVIc%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
http://www.cashlearning.org/resources/library/1343-cash--voucher-assistance-and-gender--based-violence-compendium?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Fen%2Fcash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=5pWcey6SunWZm3dseGSDBNLVbP5%2Bikdm4KtqlS7i7IA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Ffr%2Fptm-vbg-modulos-de-capacitacion%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=rr8uYmHOzjjz8qlxf9KdODHMXHtyekLBI0BduuKEZX8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Ffr%2Fptm-vbg-modulos-de-capacitacion%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=rr8uYmHOzjjz8qlxf9KdODHMXHtyekLBI0BduuKEZX8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Fes%2Fcompendio-de-asistencia-en-efectivo-y-vales-contra-la-violencia-por-razon-de-genero%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=5YPIB%2FOX0hHj96pO%2F2E2nkxkDwtMaEOwHQEhIkQ4Qic%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Fes%2Fcompendio-de-asistencia-en-efectivo-y-vales-contra-la-violencia-por-razon-de-genero%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=5YPIB%2FOX0hHj96pO%2F2E2nkxkDwtMaEOwHQEhIkQ4Qic%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Far%2Fcash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules-arabic%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=tKo%2FoWeavgyzFCveV1BQr1aCDTK%2FhX2wjFOEPWhxrGg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Far%2Fcash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules-arabic%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=tKo%2FoWeavgyzFCveV1BQr1aCDTK%2FhX2wjFOEPWhxrGg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgbvguidelines.org%2Far%2Fcash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules-arabic%2F&data=01%7C01%7C%7C10ff641c071c43c77b3008d7e23014de%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=tKo%2FoWeavgyzFCveV1BQr1aCDTK%2FhX2wjFOEPWhxrGg%3D&reserved=0
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1556
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1754
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1573
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1749
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MINE-ACTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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