إطار عمل معلومات السوق
الغرض والمستخذمىن المقصىدون مه إطار العمل
ٌهدف إطار العمل هذا إلى إزالة الغموض وتسهٌل تحلٌل السوق القائم على حاالت الطوارئ من خالل ( )0تحدٌد تفاصٌل األسئلة األكثر
شٌوعًا المرتبطة بالبرمجة اإلنسانٌة التً تحتاج إلى معلومات السوق بشكل واضح؛ و( )8توضٌح ما هً أنواع البٌانات المرتبطة بالسوق
المطلوبة لإلجابة عن كل ساال من هذ األسئلة ولم ؛م؛ و( )3توجٌه المستخدمٌن تجا األدوات التً ستساعدهم على جمع هذ المعلومات.
على الرغم من أنه ٌُشٌر إلى بعض من مجموعات األدوات األكثر استخدامًا لتحلٌل السوق اإلنسانً فإن هذا المورد ٌهدف بالفعل إلى
مساعدة الممارسٌن اإلنسانٌٌن على االبتعاد عن المناهج واألدوات التوجٌهٌة وإعادة النظر فً نطاق واتساع المعلومات التً ٌنبغً
جمعها حول األسواق فً سٌاق معٌن بصرف النظر عن ما هً األداة والنهج الذي ٌجري استخدامه وأٌضًا الطرق األكثر كفاءة
وفاعلٌة لجمع تلك المعلومات.
ٌخصص إطار العمل فً األساس لالستخدام من قمبل الموظفٌن اإلنسانٌٌن على المستوى المٌدانً مثل مدٌري البرامج/المنسقٌن
والمستشارٌن الفنٌٌن واآلخرٌن المساولٌن عن إجراء تحلٌل السوق فً سٌاقات حاالت الطوارئ .وٌمكنه أن ٌُساعد الممارسٌن على
تحدٌد أهداف/نطاق تقٌٌم السوق؛ وفهم ما األدوات األكثر مالءمة ألي هدف خاص؛ وتصمٌم أو تنقٌح استبٌانات التقٌٌم؛ وتحلٌل البٌانات
المرتبطة بالسوق .وعلى نطاق أصغر ٌمكن أن ٌُساعد إطار العمل هذا فً دعم أخصائً السوق التقنٌٌن لتصمٌم توجٌهات/أدوات
إضافٌة لتحلٌل السوق اإلنسانً عن طرٌق عرض صورة شاملة عن طرٌق عرض صورة شاملة عن أنواع األسئلة والبٌانات التً
ٌنبغً وضعها فً االعتبار.
هذ مراجعة للنسخة األصلٌة من إطار العمل هذا والذي أُطلق فً ماٌو  .8107بنا ًء على التعلٌقات لقد أصبح سهل االستخدام ومتاحً ا
1
وعملًٌا للممارسٌن المٌدانٌٌن.

مكىوات إطار العمل
2

ٌتكون إطار العمل هذا من جزأٌن موضحٌن أدنا .
 .0مستند توجٌهات ،وجدول بٌانات موجزٌ :عطً مستند التوجٌهات هذا خلفٌة عن إطار العمل ومعلومات عن كٌفٌة استخدامه.
ّ
(منظمة بحسب
ٌُقدم جدول البٌانات الموجز والمضمّن فً مستند التوجٌهات ستة أسئلة برمجٌة أساسٌة ٌُغطٌها إطار العمل
البرمجة األولى) وأنواع المعلومات المرتبطة بالسوق المطلوبة لإلجابة عن كل ساال وبعض التوجٌهات حول أي من أدوات
تحلٌل السوق الشائعة ٌمكن أن تساعد فً جمع كل أنواع المعلومات .بالنسبة إلى كثٌر من المستخدمٌن ٌوفر هذا الجدول
توجٌهات كافٌة فً حد ذاتها؛ ومع ذلك ٌمكن للمستخدمٌن الذٌن ٌودون القٌام بذلك الوصول إلى قوائم بٌانات مفصلة لكل ساال
بالنقر على االرتباطات التشعبٌة المضمّنة.

1

ٌمكن انىصىل إنى اإلصذار  0من إطار انعمم .https://rescue.box.com/s/vezlr1oj4bnx7gpwcnwmyuji77gykoug
2
صهت .هذا انمهف نم ٌعذ جز ًءا
ٌتضمن اإلصذار  0من هذا إطار انعمم هذا أٌضًا مهف ٌ excelحىي كم انمعهىماث نفسها ان ُمض ّمنت فً قىائم انبٍاناث انمف ّ
رئٍسًٍا من إطار انعمم هذا ،ونكن الٌزال ٌمكن انىصىل إنٍه عهى .https://rescue.app.box.com/file/167021526137
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 .8قوائم بٌانات مفصلة :كما هو موضح أعال ترتبط االرتباطات التشعبٌة الموجودة فً جدول البٌانات الموجز بقوائم البٌانات المفصلٌة التً
توفر كل نقاط البٌانات المطلوبة لإلجابة عن كل ساال رئٌسً ومنظمة حسب المواضٌع الفرعٌة األساسٌة التً توفر معلومات عن الساال
الرئٌسً 3.تتوفر قوائم البٌانات المفصلة فً المجلد ).(https://rescue.box.com/s/o0dsgs2wv2hzowmazzs3yao0puzcf37f
قد تساعد هذ القوائم الممارسٌن على تكوٌن فكرة جٌدة عن أنواع البٌانات التً ٌنبغً جمعها من خالل الوسائل المختلفة (مثل االستعراض
المكتبً والمقابالت األساسٌة مع مقدمً المعلومات واستطالعات آراء البائعٌن وما إلى ذلك) وٌمكن استخدامها لتطوٌر استبٌانات حالٌة
جدٌدة وتفصٌلٌة.

وطاق إطار العمل
ٌرتبط إطار العمل
 بالبرامج فً أي قطاع إنسانً التً تهدف إلى مساعدة األشخاص المتضررٌن من األزمة على الوصول إلى السلع المتوفرة فً
المعتاد فً أماكن السوق .ولم ٌُصمم صراحة لٌضم برامج تساعد الناس على الوصول إلى الخدمات؛ بٌنما ٌرتبط بعض من
4
المحتوى بالخدمات وال ٌعالجها بصورة شاملة.
 التدخالت فً حالة الطوارئ فً كل من سٌاقات ما قبل الكارثة وما بعدها .ال ٌعالج التدخالت القائمة على التطوٌر طوٌل
المدى.
ٌُركز إطار العمل هذا على أسئلة البرمجة األكثر شٌو ًعا والتً بشأنها ٌنبغً على الفاعلٌن اإلنسانٌٌن مراعاة معلومات السوقُ .تر ّكز هذ
األسئلة على ما هو نوع المساعدة المالئم (نقدٌة أم عٌنٌة) وما نوع دعم السوق الذي ٌمكن أن ٌساعد فً دعم عمل السوق وتركز أٌضًا
على قٌمة وتكرار وآلٌة دفع المساعدة النقدٌةٌُ .قدم الجدول  0األسئلة التً ٌنبغً أن ٌراعٌها إطار العمل هذا منظمة حسب مرحلة دورة
البرنامج .وتجدر اإلشارة إلى أن هذ األسئلة الرئٌسٌة المثارة أثناء مرحلة تنفٌذ البرنامج هً فً الحقٌقة نفس األسئلة المطروحة أثناء
مراحل التقٌٌم وتصمٌم البرنامج وٌُعاد النظر فٌها للتحقق من عدم تغٌٌر شًء مهم طوال مرحلة تنفٌذ البرنامج والذي قد ٌحتاج تحوالً فً
تصمٌم البرنامج .ولتج ّنب االستنساخ ال ٌُقدم جدول البٌانات الموجز وقوائم البٌانات المفصّلة سوى المعلومات المرتبطة بالسوق المطلوبة
لمراحل تقٌٌم البرنامج وتصمٌم البرنامج؛ وال ٌقدمان على نحو منفصل المعلومات المطلوبة لمرحلة تنفٌذ البرنامج.

الجدول  :1األسئلة البرمجٌة الرئٌسٌة التً تحتاج إلى معلومات السوق
مرحلة البرمجة

التقٌٌم

تصمٌم المشروع







األسئلة البرمجٌة الرئٌسٌة
هل ٌمتلك السوق القدرة على تقدٌم جزء أو كل المساعدة المطلوبة (على سبٌل المثال من خالل
كٌفٌة قائمة على النقدٌة)؟
ما العوامل األخرى التً قد تحدد مالءمة تقدٌم االستجابة من خالل السوق؟
ما نوع الدعم الذي ٌمكن أن ٌزٌد من جدوى ومالءمة أي استجابة قائمة على السوق؟
ما القٌمة المالئمة لتحوٌالت النقدٌة؟ (بالنسبة إلى برامج التحوٌالت النقدٌة )((CTP
ما التكرار المالئم لتوصٌل التحوٌالت النقدٌة؟ (بالنسبة إلى برامج التحوٌالت النقدٌة )((CTP
(بالنسبة إلى برامج التحوٌالت النقدٌة ) )(CTPما آلٌة الدفع التً ٌنبغً استخدامها لتوصٌل النقدٌة
إلى األشخاص المتضررٌن من األزمة؟ (أموال عبر الجوّ ال نقدٌة فً ظروف إلخ)

3

ٌنبغً جمٌع كل البٌانات تقرٌبًا بطرٌقة تسمح بالتقسٌم حسب المنطقة الجغرافٌة ونوع الفاعل فً السوق و/أو المجموعة الفرعٌة لفئات السكان
المتضررة .وهذا مالحظ فً قوائم البٌانات المختصرة (راجع توضٌح المصطلحات األساسٌة واالختصارات المستخدمة فً إطار العمل للحصول على
مزٌد من المعلومات).
4
ال ٌُعانج إطار انعمم هذا معهىماث انسىق انخاصت انمطهىبت نهمساعذة فً تعهٍم انعمال أوجه بزامج اننقذٌت مقابم انعمم (مثم ،انبٍاناث انمطهىبت نتعٍٍن
معذالث األجىر) .نهحصىل عهى مزٌذ من انمعهىماث حىل تصمٍم بزنامج اننقذٌت مقابم انعممٌُ ،زجى انزجىع إنى تىجٍهاث خاصت ،مثم دنٍم مٍزسً
كىربس نبزمجت اننقذٌت مقابم انعمم.
إطار عمل معلومات السوق المُراجع – لجنة اإلنقاذ الدولٌّة – ماٌو 8108

8


التنفٌذ




[هل ٌجب تغٌٌر قٌمة وتكرار و/أو آلٌة دفع التحوٌالت النقدٌة وكٌف؟ (بالنسبة إلى برامج
التحوٌالت النقدٌة )]((CTP
[هل ٌجب تغٌٌر كٌفٌة (كٌفٌات) المساعدة الحالٌة وإذا كان األمر كذلك فكٌف؟]
[ما نوع الدعم الذي ٌمكن أن ٌزٌد من جدوى ومالءمة أي استجابة قائمة على السوق؟]

ٌُركز إطار العمل هذا على المعلومات المرتبطة بالسوق والمطلوبة التخاذ قرارات برمجة معٌنة فقط .ألغراض إطار العمل هذا تحتوي
المعلومات المرتبطة بالسوق على معلومات عن اإلمداد (ال سٌما بنٌة وعمل األسواق داخل وحول المناطق المتضررة من األزمة)
وأٌضًا بعض المعلومات عن الطلب (كٌف تتفاعل فئات السكان المتضررة من األزمة مع األسواق المحلٌة) وٌنبغً أٌضًا مراعاة أنواع
المعلومات األخرى (على سبٌل المثال المعلومات المتاحة عن المخاطر السٌاقٌة وموفري الخدمات المالٌة) عند اتخاذ قرارات البرمجة
هذ ؛ ومع ذلك ال ٌوفر إطار العمل هذا قائمة مفصّلة بالمعلومات غٌر المرتبطة بالسوق المطلوبة .غٌر أن هناك استثنا ًء فً حالة كانت
المعلومات عن احتٌاجات الفئات السكانٌة المتضررة من األزمة؛ ففً حٌن أن هذ المعلومات لٌست من الناحٌة التقنٌة معلومات سوق إال
أنها ضرورٌة للغاٌة للمساعدة فً توجٌه ما المعلومات التً ٌنبغً جمعها حول األسواق ومن ث ّم ٌتم تضمٌنها فً إطار العمل.

مقذار البياوات التي يىبغي جمعها
إن نطاق البٌانات التً ٌمكن جمعها حول األسواق واسع للغاٌة وٌمكن أن ٌتسع كثٌرً ا بسهولةٌ .واجه العاملون فً مجال المساعدات
اإلنسانٌة تحدٌات تتعلق بتحدٌد المقدار الكافً من المعلومات المرتبطة بالسوق لتحقٌق أغراضهم .فمن ناحٌة تكون عملٌات جمع البٌانات
األخف بطبٌعة الحال أقل عب ًئا على الفرق المٌدانٌة ومن ث ّم أكثر قابلٌة للتنفٌذ فً سٌاق محدود الوقت والموارد .ومن ناحٌة أخرى
ٌنطوي تحلٌل السوق األخف على مخاطر إغفال العوامل المهمة األخرى التً تاثر على كٌفٌة عمل السوق مما قد ٌادي إلى استجابات
تضر بدون قصد و/أو تهمل الفرص الواضحة نسبًٌا لتحسٌن عمل السوق برمته.
رغم أن هذا لٌس متف ًقا علٌه عالمًٌا قد ٌكون من المناسب أكثر إجراء تحلٌل سوق "خفٌف" إذا
 كان التدخل الذي ٌجري التخطٌط له صغٌرً ا نسبًٌا فً النطاق و/أو قصٌرً ا فً المدة؛ و
 كانت السلعة (السلع) األساسٌة التً ٌنبغً توصٌلها إلى الفئات السكانٌة المتضررة من األزمة معروفة بالفعل بتوافرها فً
أماكن السوق المحلٌة؛ و/أو
ٌُ عرف عن األسواق فً منطقة التدخل قوتها وأدااها الجٌد (على سبٌل المثال فً منطقة حضرٌة تعج بالحٌاة أو فً قُطر
متوسط الدخل)
مرحلة التقٌٌم :كما هو موضح فً الشكل ٌ 0نبغً على كل الفاعلٌن فً مجال المساعدات اإلنسانٌة الذٌن ٌعتزمون مساعدة األشخاص
المتضررٌن من األزمة فً الوصول إلى أماكن السوق أن ٌأخذوا فً االعتبار الحد األدنى من المعلومات "األساسٌة" المرتبطة بالسوق
والمرتبطة بقدرة السوق على توصٌل المواد المطلوبة .كما تم التوضٌح أعال فً بعض الحاالت قد تكون هذ المعلومات األساسٌة
التً تعادل تقٌٌم سوق خفٌف نسبًٌا كافٌة .ومع ذلك بقدر ما ٌسمح به الوقت والموارد ٌنبغً على الممارسٌن أٌضًا استهداف جمع على
األقل بعض من أنواع المعلومات الثانوٌة المذكورة فً الرسم البٌانً مثل معلومات عن دٌنامٌات النفوذ داخل نظام السوق .ستعمل هذ
الخطوة على توفٌر صورة أكثر ثرا ًء عن قدرة السوق على دعم التدخالت اإلنسانٌة طوٌلة المدى وواسعة النطاق وعن العوامل التً تاثر
على أداء نظام السوق والذي قد ٌتأثر بالنشاط اإلنسانً .وفً النهاٌة فإن الوكاالت التً تدرس نوعًا ما من تدخالت دعم السوق 5سواء
5

تهدف "برمجة دعم السوق" إلى إعانة الفئات السكانٌة المتضررة من األزمة بطرٌقة غٌر مباشرة بعرض الدعم المباشر على الفاعلٌن والخدمات
و/أو البنٌة التحتٌة داخل أنظمة السوق والتً لها أهمٌة بالغة لسبل عٌش وحٌاة هذ الفئات السكانٌة .للحصول على مزٌد من المعلومات راجع "ورقة
النصائح :برمجة دعم السوق فً السٌاقات اإلنسانٌة "مسودة ( .)8107ورقة نصائح  - CaLPبرمجة دعم السوق ( Nov&#39;17 -مسودة
لالختبار)docx.
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استكماالً للمساعدة اإلنسانٌة المباشرة أو بدالً منها ٌنبغً علٌها جمع أنواع البٌانات الالزمة لإلجابة عن الساال أقصى ٌمٌن الرسم البٌانً
إضافة إلى المعلومات فً الفئتٌن األخٌرتٌن .إن المعلومات المطلوبة إلثراء برمجة دعم السوق هً إضافة صغٌرة نسبًٌا إلى مجموعات
المعلومات األخرى.

الشكل  :1معلومات السوق المطلوبة لمرحلة تقٌٌم البرمجة

معلومات دعم السوق
(ٌستحسن معرفتها)
ما نوع الدعم الذي ٌمكن أن
ٌزٌد من جدوى ومالءمة أي استجابة
قائمة على السوق.؟

معلومات ثانوٌة
(ٌجب معرفتها)

معلومات أساسٌة
(ٌلزم معرفتها)

ما العوامل األخرى التً قد
تحدد مالءمة تقدٌم االستجابة من
خالل السوق؟

هل ٌمتلك السوق القدرة على توصٌل
المطلوب؟

مرحلة تصمٌم البرنامج :إن البٌانات المرتبطة بالسوق أثناء هذ المرحلة بسٌطة نسبًٌا ومتواضعة وتهدف إلى تحدٌد القٌمة المناسبة
وتكرار وآلٌة دفع النقدٌة أو تحوٌل قسائم .فً السٌاقات حٌث تكون الوكالة قد قررت سل ًفا تقدٌم المساعدة عن طرٌق النقدٌة أو القسائم
ٌنبغً جمع كل هذ المعلومات.
مرحلة التنفٌذ :إن غرض جمع معلومات السوق أثناء مرحلة التنفٌذ هو تحدٌد ما إذا كانت الظروف ضمن األسواق المحلٌة قد تغٌّرت بما
ٌكفً لضمان إجراء تغٌٌرات على تصمٌم البرنامج .وتتطلب هذ الخطوة فً األساس مراجعة المعلومات التً تم جمعها أثناء مراحل
التقٌٌم والتصمٌم وتقٌٌم ما إذا كانت قد حدثت أٌة تغٌٌرات مهمة منذ تم جمع البٌانات سل ًفا .وٌعرف جمع البٌانات أثناء هذ المرحلة
ً
ممتازا عن التغٌٌرات األخرى فً
بمراقبة السوق .وعادة ما تشتمل على جمع بٌانات األسعار – إذ إن اتجاهات السعر ُتعد ماشرً ا
األسواق – ولكن ٌمكن دمج أنواع البٌانات األخرى فً عملٌات مراقبة السوق بنا ًء على ما هً أوجه نظام السوق األكثر تقلبًا و/أو
األكثر احتماالً أن تاثر على مالءمة أو تصمٌم المساعدة اإلنسانٌة .تقدم أداة  MARKit CRSتوجٌهات شاملة وسهلة المنال عن مراقبة
السوق.
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الجدول  :2معلومات السوق المطلوبة لمرحلة تقٌٌم البرمجة اإلنسانٌة

السؤال الرئٌسً

 .1هل ٌمتلك السوق
القدرة على تقدٌم جزء أو
كل المساعدة المطلوبة
(على سبٌل المثال من
خالل الكٌفٌة المبنٌة على
النقدٌة أو المشترٌات
المحلٌة)؟

معلومات أساسٌة
(ٌلزم معرفتها)
 .2ما العوامل األخرى
التً قد تحدد مالءمة
تقدٌم االستجابة من خالل
السوق؟

معلومات ثانوٌة
(ٌجب معرفتها)

أي األدوات ٌمكن أن تساعدك فً جمع هذه المعلومات؟

نظرة عامة عن
المعلومات
الالزمة لإلجابة
عن السؤال
الرئٌسً

ما أهمٌة هذه المعلومات

ُتشٌر العالمة √ إلى أن تلك األداة ذات الصلة ستساعد المستخدمٌن على جمع كل
األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات بٌنما ٌُشٌر الرمز (√) إلى مجموعة
األدوات التً تدعم بعض ولٌس كل األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات.
مجموعة
UNHCR
أدوات
أداة 44
RAM
*MAG* EMMA
ساعة
النقدٌة عن MSMA
ُبعد

احتٌاجات وتفضٌالت
فئة السكان المستهدفة

تحدد ما هً أنواع السلع التً ٌنبغً التركٌز علٌها أثناء تقٌٌم السوق وتوفر تقدٌرً ا لمقدار كل سلعة
(وأٌضًا عدد المرات والفترة الزمنٌة) ٌنبغً على السوق توفٌر إذا ما قدمت الوكاالت اإلنسانٌة
المساعدة من خالل النقدٌة أو القسائم.

(√)

√

√

(√)**

-

(√)**

وصول فئة السكان
المستهدفة إلى
األسواق

ٌساعد فً تحدٌد جدوى أي تدخل قائم على السوق وفً بعض الحاالت ٌُشٌر إلى الحاجة إلى مٌزات
خاصة لتصمٌم البرنامج تتٌح لكل أفراد فئة السكان المستهدفة إمكانٌة الوصول إلى المساعدة.

√

√

√

(√)**

√

(√)

وفرة السلع األساسٌة

مقٌاس أساسً لمدى كفاءة عمل األسواق وأٌضًا ُتبٌن الطلب الحالً على أي سلعة متاحة.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(√)

√

القدرة على إعادة
التزوّ د بالسلع

جودة السلع

قدرات ومهارات
البائعٌن

ماشر بسٌط ٌقٌس إلى أي مدى وبأي سرعة ٌمكن لألسواق زٌادة إمدادها من السلع األساسٌة
استجابة للزٌادة فً الطلب (أي فً حالة توزٌع النقدٌة أو القسائم على فئات السكان المتضررة من
األزمة).
عملٌات فحص مزدوجة لنوع/جودة السلع األساسٌة التً قد تكون متوفرة للبٌع فً األسواق المحلٌة
فٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر اإلنسانٌة وتفضٌالت الفئات السكانٌة المتضررة من األزمة وتوفّر قاعدة
أساسٌة لمقارنة هذ السلع بما ٌمكن شراا إذا كان ٌنبغً تقدٌم المساعدة عٌنًٌا .ولها أهمٌة خاصة
عندما تكون هناك مواصفات صارمة تتعلق بجودة المواد التً ٌنبغً على تلك الوكاالت تقدٌمها.
ٌوفر صورة أكثر وضوحً ا عن قدرة السوق على إمداد السلع األساسٌة ومضاعفة عملٌة اإلمداد.

-

√

√

√

-

√

(√)

(√)

(√)

(√)

-

√

* ففً حٌن توفر كل من  EMMAو MAGتوجٌهات شاملة عن كٌفٌة إجراء تحلٌل السوق فً حالة الطوارئ فإنها ال تقدّم أوراق جمع بٌانات جاهزة لالستخدام ومن ث ّم ٌنبغً على مستخدمً هذ ال ُنهج تطوٌر أسالٌبهم الخاصة.
** تطلب هذ األداة من المستخدمٌن تلخٌص هذ المعلومات ولكنها تفترض أن البٌانات الثانوٌة متاحة بالفعل لتوفٌرها وال توفر فً الحقٌقة توجٌهًا عن كٌفٌة جمع هذ المعلومات إذا كان مطلوبًا جمع البٌانات األساسٌة.
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السؤال الرئٌسً

 .2ما العوامل األخرى
التً قد تحدد مالءمة
تقدٌم االستجابة من خالل
السوق؟

معلومات ثانوٌة
(ٌجب معرفتها)
(ٌُتبع من الصفحة
السابقة)
 .3ما نوع الدعم الذي
ٌمكن أن ٌزٌد من جدوى
ومالءمة أي استجابة
قائمة على السوق؟

معلومات دعم السوق
(ٌستحسن معرفتها)

نظرة عامة عن
المعلومات
الالزمة لإلجابة
عن السؤال
الرئٌسً
دمج األسواق

دٌنامٌات النفوذ
التأثٌر المتوقع
للمساعدة
التكلفة المتوقعة
لألسالٌب المختلفة
أسباب وجود فجوات
فً قدرة السوق
أسباب وجود فجوات
فً جودة السلع
أسباب وجود فجوات
فً دمج السوق

أي األدوات ٌمكن أن تساعدك فً جمع هذه المعلومات؟

ما أهمٌة هذه المعلومات

عامل رئٌسً ٌاثر على قدرة السوق وقابلٌته للتوسّع واستقرار األسعار طوال فترات العام.
ٌمكن أن تساعد الفاعلٌن اإلنسانٌٌن على تج ّنب ارتكاب أعمال ضرر (وربما لتتبع البرمجة التً
تهدف إلى تحوٌل دٌنامٌات النفوذ) عن طرٌق توفٌر فهم عن أي مجموعة (مجموعات) تستفٌد أكثر
من أنظمة السوق وأي مجموعة (مجموعات) لدٌها وصول محدود أو معدوم إلى هذ األنظمة.
ٌمكن أن ٌساعد الفاعلٌن اإلنسانٌٌن على تج ّنب ارتكاب أعمال ضرر عن طرٌق تقدٌر التأثٌرات
المحتملة لمختلف أنواع المساعدات (عٌنٌة وقسائم ونقدٌة) على مختلف الفاعلٌن فً السوق وعلى
القطاع الكبٌر من الفئات السكانٌة التً تعتمد على األسواق المحلٌة.
توفر تقدٌرً ا لتكلفة تقدٌم المساعدة من خالل النقدٌة أو القسائم والتً ٌمكن مقارنتها مع تكلفة
المشترٌات العٌنٌة وتمثل عنصرً ا آخر ٌمكن أن ٌساهم فً تحدٌد قرار المنظمة حول ما إذا كان
ٌنبغً تقدٌم االستجابة عبر األسواق المحلٌة أم ال.
قد ُتبرز المسائل التً ٌمكن معالجتها من خالل تدخالت دعم السوق فً جانب اإلمداد أو الطلب.
قد ُتبرز المسائل التً ٌمكن معالجتها من خالل تدخالت دعم السوق فً جانب اإلمداد أو الطلب.

ُتشٌر العالمة √ إلى أن تلك األداة ذات الصلة ستساعد المستخدمٌن على جمع كل
األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات بٌنما ٌُشٌر الرمز (√) إلى مجموعة
األدوات التً تدعم بعض ولٌس كل األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات.
مجموعة
UNHCR
أدوات
أداة 44
RAM
*MAG* EMMA
النقدٌة عن MSMA
ساعة
ُبعد

-

√
√

√
√

(√)
(√)

-

√
√

(√)

√

√

(√)

(√)

√

√

√

√

√

(√)

(√)

-

√

√

√

(√)

(√)**

-

√

√

(√)

-

(√)

قد ُتبرز المسائل التً ٌمكن معالجتها من خالل تدخالت دعم السوق فً جانب اإلمداد.

قد ُتبرز المسائل التً ٌمكن معالجتها من خالل تدخالت دعم السوق فً جانب اإلمداد أو الطلب.

√

√

(√)

-

أسباب وجود
مشكالت فً الوصول
إلى السوق
* ففً حٌن توفر كل من  EMMAو MAGتوجٌهات شاملة عن كٌفٌة إجراء تحلٌل السوق فً حالة الطوارئ فإنها ال تقدّم أوراق جمع بٌانات جاهزة لالستخدام ومن ث ّم ٌنبغً على مستخدمً هذ ال ُنهج تطوٌر أسالٌبهم الخاصة.
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√

√

(√)

√
√

الجدول  :3معلومات السوق المطلوبة لمرحلة تصمٌم برنامج البرمجة اإلنسانٌة

السؤال الرئٌسً

 .4ما القٌمة المالئمة
لتحوٌالت النقدٌة؟

 .5ما التكرار المالئم
لتوصٌل التحوٌالت
النقدٌة؟

 .6ما آلٌة الدفع التً
ٌنبغً استخدامها إلٌصال
النقدٌة إلى األشخاص
المتضررٌن من األزمة؟
(األموال عبر الجوّ ال أو
السٌولة النقدٌة أو ما إلى
ذلك)

نظرة عامة عن
المعلومات
الالزمة لإلجابة
عن السؤال
الرئٌسً

أي األدوات ٌمكن أن تساعدك فً جمع هذه المعلومات؟

ما أهمٌة هذه المعلومات

تكلفة وصول فئة
السكان المستهدفة إلى
السلع األساسٌة
وشرائها

ُتعد متوسطات أسعار السلع األساسٌة أساسًا لحساب قٌمة التحوٌالت النقدٌة ٌمكن أن تكشف
معلومات السعر أٌضًا عما إذا كان ٌوجد فروقات كبٌرة بٌن المناطق المتأثرة التً قد تضمن قٌم
تحوٌالت مضاعفة .إذا كانت تكلفة االنتقال من وإلى األسواق كبٌرة على الفئات المتضررة من
األزمة فقد ٌكون من المناسب زٌادة قٌمة التحوٌالت النقدٌة لمراعاة هذ التكلفة.

ُتشٌر العالمة √ إلى أن تلك األداة ذات الصلة ستساعد المستخدمٌن على جمع كل
األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات بٌنما ٌُشٌر الرمز (√) إلى مجموعة
األدوات التً تدعم بعض ولٌس كل األجزاء المطلوبة من هذا النوع من المعلومات.
مجموعة
UNHCR
أدوات
أداة 44
RAM
*MAG* EMMA
النقدٌة عن MSMA
ساعة
ُبعد

√

√

√

√

(√)

(√)

اتجاهات األسعار
المتوقعة

إذا كان من المتوقع تغٌّر األسعار بشكل كبٌر طول فترة المشروع فقد ٌاثر ذلك على قٌمة التحوٌل
وقد ٌاشر إلى الحاجة إلى نموذج برنامج مرن منذ البداٌة متى كان ذلك ممك ًنا.

-

√

√

√

(√)

√

اعتبارات النقل
والوصول

إذا كان الوصول إلى السوق صعبًا أو مكل ًفا و/أو خطرً ا بالنسبة إلى فئات السكان المتضررة من
األزمة (بوجه عام وبمراعاة السلعة (السلع) األساسٌة التً ستشترٌها تلك الفئة من السكان) فحٌنها
قد ٌكون تحدٌد موعد تسلٌم غٌر منتظم نسبًٌا مناسبًا أكثر.

(√)

√

√

(√)

(√)

(√)

جداول مواعٌد
األسواق

ٌنبغً أن ٌتسق توقٌت وتكرار عملٌات التوزٌع مع جداول مواعٌد تشغٌل األسواق الرئٌسٌة التً
توفر السلعة (السلع) األساسٌة حتى ٌمكن لفئة السكان المستهدفة اإلسراع باستخدام المساعدة لشراء
ما ٌحتاجون إلٌه.

-

(√)

(√)

(√)

(√)

√

آلٌات الدفع

ُتساعد هذ المعلومات فً تحدٌد ما هً آلٌات الدفع المألوفة بالنسبة إلى بائعً السوق والفئات
المتضررة من األزمة والسكان المحلٌٌن بشكل عام .هذ واحدة من عدة عوامل ٌمكن أن تساعد فً
تحدٌد اختٌار آلٌة الدفع لبرنامج تحوٌل النقدٌة.
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(√)

(√)

(√)

-

شرح االختصارات والمصطلحات األساسية المستخذمة في إطار العمل
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برنامج تحوٌل النقدٌة ٌ :وفر األموال أو القسائم إلى األفراد أو األسر المعٌشٌة المتضررة من أي أزمة لتمكٌنهم من تحقٌق نتٌجة إنسانٌة .وٌمكن أي
مستلم من شراء السلع أو الخدمات للمساهمة فً تحقٌق النتٌجة المرجوة.
 :DAاختصار لـ مقسم .وٌعنً أن المعلومات ٌنبغً جمعها بطرٌقة تتٌح التقسٌم حسب معاٌٌر معٌنة .على سبٌل المثال  GA :DAتعنً مقسم حسب
المنطقة الجغرافٌة.
السلع األساسٌة  :المواد التً ٌأمل الفاعلون اإلنسانٌون فً الحصول علٌها لمساعدة الفئات السكانٌة المتضررة من األزمة على الوصول إلٌها عبر
استجاباتهم وبنا ًء على تقٌٌم االحتٌاجات .ال ٌلزم تجمٌع بٌانات عن كل مادة مطلوبة؛ ففً كثٌر من الحاالت ٌكون من الكافً تجمٌع بٌانات عن
مجموعة مختارة من المواد .ال ٌشرح إطار العمل هذا كٌفٌة عمل مجموعة مختارة؛ ومع ذلك تتم تغطٌة ذلك بمجموعة متعددة من أدوات تقٌٌم السوق,
بما فً ذلك الفصل  8من مجموعة أدوات .EMMA
 :GAاختصار لكلمة منطقة جغرافٌةٌُ .شٌر إلى مناطق مهمة من حٌث السٌاق ضمن منطقة االستجابة .وتعنً فً معظم الحاالت المناطق الجغرافٌة
المأهولة بالفئات السكانٌة/المجتمعات التً تعتمد فً األساس على نفس مكان السوق/المنطقة الجغرافٌة.
األسواق المدمجةٌ :تم دمج األسواق "عندما تعمل الروابط بٌن الفاعلٌن المحلٌٌن واإلقلٌمٌٌن والوطنٌٌن فً األسواق على نحو جٌد ".فً حالة دمج أي
سوق محلً على نحو جٌد ستتم تلبٌة أي زٌادة فً الطلب من خالل "الحركة السهلة نسبًٌا للسلع من األسواق اإلقلٌمٌة والمجاورة األخرى" لتلبٌة
6
الطلب.
ً
األسواق المحلٌة مقابل أسواق اإلمداد :األسواق المحلٌة (التً ٌُشار إلٌها أحٌانا باسم أسواق التدخل) هً أماكن السوق/المناطق الجغرافٌة التً ٌمكن
لفئات السكان المتضررة من األزمة الوصول إلٌها .وفً الوقت نفسه وألغراض إطار العمل هذا فإن أسواق اإلمداد تمثل أماكن السوق/المناطق
الجغرافٌة التً تمد األسواق المحلٌة بالسلع األساسٌة.
الكٌفٌة :شكل التحوٌل (نقدٌة أو قسائم أو عٌنٌة)ٌ .مكن استخدام الكٌفٌات مجتمعة.
ضا باسم آلٌة التوصٌل) :وسائل توصٌل النقدٌة أو تحوٌل القسائم (على سبٌل المثال البطاقة الذكٌة وتحوٌالت األموال عبر
آلٌة الدفع ( ٌُشار إلٌها أٌ ً
الجوال والنقدٌة فً الظروف والقسائم عبر الجوال وما إلى ذلك).
 :SGاختصار لكلمة مجموعة فرعٌةُ .تشٌر إلى مجموعات فرعٌة مهمة من الناحٌة القٌاسٌة للفئات السكانٌة المتضررة من الكارثة (مثل النساء أو
الرجال أو كبار السن أو أفراد مجموعة إثنٌة معٌنة أو مجموعة دٌنٌة) والتً قد تواجه تحدٌات مختلفة ومٌزات و/أو مخاطر فً التعامل مع أماكن
السوق وأنظمة السوق .على أقل تقدٌر ٌنبغً تقسٌم البٌانات التً ٌتم تسوٌقها تحت فئة "مقسم حسب :المجموعة الفرعٌة" حسب النوع االجتماعً
وبنا ًء على السٌاق قد ٌكون التقسٌم اإلضافً حسب المجموعات الفرعٌة األخرى مهمًا أٌضًا.
 :TAاختصار لـ نوع الفاعل (فً السوق) .ألغراض إطار العمل هذا فإن النوعٌن األساسٌٌن للفاعلٌن فً السوق هما بائعو التجزئة وبائعو الجملة.

 Albu, Mike.مجمىعت أدواث تحهٍم ومسح أسىاق انطىارئOxfam GB, pub, 2010, p. 204. .
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شكر وتقذير
تم إنتاج هذا المورد بواسطة إمٌلً سلوان المستشار الفنً لألسواق والتحوٌالت النقدٌة فً لجنة اإلنقاذ الدولٌّة .قدمت المجموعة المرجعٌة التً تضمنت مٌغان
باسفورد (الصلٌب األحمر البرٌطانً) ودٌنا برٌك (خدمات اإلغاثة الكاثولٌكٌة) وروجر دٌن (المجلس النروٌجً لالجئٌن) ودانٌال دٌفرانكو (لجنة اإلنقاذ
الدولٌّة) وجٌرود دٌفٌد (اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر) وألٌسون همبرغر (مٌرسً كوربس) وهٌلٌنا جٌالرد (مستقل) ورٌكاردو لوبو (منظمة العمل ضد
الجوع) وجاكً ماكلوٌد (لجنة اإلنقاذ الدولٌّة) وجرٌج ماثٌوز (لجنة اإلنقاذ الدولٌّة) وجوناثان باركنسون (أوكسفام) ولٌونً تاكس (هٌئة مراقبة التأمٌنات
واالحتٌاط االجتماعً) مدخالت فً اإلصدار المبدئً من إطار العمل هذا .تعرب لجنة اإلنقاذ الدولٌّة عن امتنانها للمجموعة المرجعٌة وأٌضًا لٌكفٌن مورفً
(مستقل) مارٌو باتٌنو (لجنة اإلنقاذ الدولٌّة) وجو زارٌما (غٌر مستقل) الذٌن قدموا مدخالت ساعدت فً تشكٌل اإلصدار المراجع.
ٌعود الفضل فً ظهور هذا المورد للعٌان إلى الدعم المتمٌز المُقدم من الشعب األمرٌكً من خالل وكالة التنمٌة الدولٌة التابعة للوالٌات المتحدة (.)USAID
تعد محتوٌات هذا الدلٌل على مساولٌة  IRCوال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر  USAIDأو حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
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