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مقدمة
ما الموضوعات التي يغطيها هذا الدليل؟

يوجه هذا الدليل القّراء عبر المرحلة األولى من المراحل األربع لدورة مشاريع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، ويصف بالتفصيل عملية التقييم األّولي لألمن االقتصادي. 
ومادة هذا الدليل تكّمل الوحدة األولى في تدريب األمن االقتصادي المعنونة: »التقييم األّولي 

لألمن االقتصادي«.

الدليل هو األول في سلسلة من ثالثة أدلة عن ممارسات األمن االقتصادي. ويغطي  وهذا 
الدليالن اآلخران المراحل المتبقية في دورة المشروع وعنوانهما »تخطيط األمن االقتصادي 
والرصد والتقييم النهائي«، و»استجابة األمن االقتصادي: وضع البرامج وتنفيذها«. ويكّمالن 

المادة التي تغطيها الوحدتان التدريبيتان الثانية والثالثة، اللتان تحمالن العنوانين ذاتهما.

الفئات السكانية
المستهدفة والسياق صياغة والتخطيط

                                        ال
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يم 
تقي

 ال
   

   
    

    
حليل 

التقييم األّولي والت

والرصد التنفيذ 

الشكل 0-1: دورة مشروع اللجنة الدولية.

تستند المنهجية الواردة في هذا الدليل بدرجة كبيرة إلى ممارسات اللجنة الدولية الحالية في مجال 
األمن االقتصادي. وقد جرى تحديثها في بعض األقسام ألخذ التطورات األخيرة في الممارسات 

اإلنسانية في االعتبار وإلدخال التوصيات من عمليات االستعراض الداخلية والخارجية.

مصدر مرجعي
يهدف هذا الدليل إلى أن يقدم للقّراء مصدرا مرجعيا مفصال للتقييم األّولي لألمن االقتصادي. 
وبالتالي يمكن الرجوع إليه حسب احتياجات الممارسين في هذا المجال وعلى أساس كل حالة 
على حدة، بدال من قراءته من الغالف إلى الغالف. ومما ال شك فيه أن االستيعاب التام لمبادئ 

وإجراءات األمن االقتصادي ال يمكن نيله إال بقراءة الدليل بأكمله.

الوحدة التدريبية األولى: التقييم األّولي 
لألمن االقتصادي

الوحدة التدريبية الثانية: تخطيط األمن 
االقتصادي والرصد والتقييم النهائي 

الوحدة التدريبية الثالثة: استجابة األمن 
االقتصادي: وضع البرامج وتنفيذها
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ما الذي ينبغي لمنهجية التقييم األّولي المحدَّثة أن تساعد في تحقيقه؟

يساعد استخدام المنهجية المقترحة على:

ضمان المراعاة المنهجية للمكونات األساسية لألمن االقتصادي؛1	 
تمكين الموظفين الميدانيين من إجراء تحليل شامل لسبل كسب العيش التي من شأنها 	 

تيسير نهج متكامل، ويمكن أن تكون نواة للتحرك العاجل من أجل إنقاذ الحياة وكذلك 
الستجابات طويلة األجل أكثر استدامة؛

ضمان أن تكون التقارير التي يعدها الموظفون مستوفية البيانات ومنظمة تنظيما جيدا؛	 
وضع المزيد من االعتبار لقدرة الناس على التكيف في أثناء التخطيط للمشاريع؛	 
تحسين الربط بين أعمال التقييم األّولي والرصد والتقييم النهائي/المراجعة؛	 
تهيئة الظروف الالزمة لتتسم عملية جمع بيانات سكان معينين بمزيد من االتساق بمرور 	 

الوقت، األمر الذي من شأنه أن يحسن تسلسل التدخالت ويساهم في تحقيق تحول فعال 
من مبادرات اإلغاثة إلى مبادرات التعافي؛

تحقيق مزيد من االنسجام لممارسات األمن االقتصادي بين البعثات؛	 
تحسين توافق منهجية اللجنة الدولية مع منهجيات غيرها من الجهات الفاعلة والمانحين؛	 
التحويالت 	  برامج  ووضع  التغذية،  مثل  بعينها  مجاالت  في  الموظفين  كفاءات  تعزيز 

النقدية وتحليل السوق.

لَمن هذا الدليل؟
يغطي محتوى هذا الدليل مهارات التقييم األّولي التي يجب أن يتقنها جميع موظفي األمن 
االقتصادي.2 وقد ُأعد خصيصا للموظفين المطاَلبين بإجراء تقييمات أّولية في الميدان. وجرى 
تناول بعض الموضوعات األكثر تقدما مثل أخذ العينات االحتمالية أو تحليل السوق المتعمق 

في مواد داعمة مستقلة.

وحيث إن النهج الذي اخترناه شامل3 ويشبه النهج الذي تتبعه جهات فاعلة أخرى في الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، نأمل أن يجد الموظفون الميدانيون باللجنة الدولية 

التابعون لدوائر أخرى، وشركاء اللجنة الدولية اآلخرون في الحركة هذا الدليل مفيدا.

استخدام الدليل
موجز النقاط الرئيسية في كل فصل

النقاط التي  يبدأ كل فصل بموجز عن أهم المفاهيم من أجل تقديم نظرة عامة سريعة عن 
يغطيها.

الروابط
يوجد في الحواشي روابط لموارد مفيدة - داخلية وخارجية على حد سواء -، وتوجد قائمة 

بهذه المراجع أيضا تحت »مواد إضافية للقراءة« في نهاية الدليل.

األدوات
ُيستخدم الرمز  لتوجيه االهتمام إلى أدوات األمن االقتصادي التي يوصى باستخدامها.

1    تشكل المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي ركائز األمن االقتصادي، أال وهي االستهالك الغذائي، واإلنتاج 
الغذائي، والدخل، والظروف المعيشية، وقدرات المؤسسات والخدمات الحيوية لألنشطة االقتصادية للسكان.
 Technical competences for 2     هذه المهارات مدرجة في الوثيقة الصادرة من اللجنة الدولية بعنوان

EcoSec staff )وثيقة داخلية للجنة الدولية، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013(، التي تغطي مستوى المبتدئ 
والمتوسط والمتقدم.

3     في أثناء إجراء تقييم أّولي لألمن االقتصادي ُتدرج كذلك بعض المعلومات بشأن المياه واإلسكان والتغذية والصحة 
بقصد الحصول على صورة أعم للوضع اإلنساني للسكان.
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نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي
يضم هذا الدليل نموذج تقرير التقييم األّولي )الملحق 2( الذي ُوضع تماشيا مع منهجية4 التقييم 
األّولي. والنموذج جزء ال يتجزأ من النهج ويشار إليه في عدة مواضع من الدليل. وهيكل 
النموذج وارد في الجدول 1 ويوجد في الفصل الخامس المعنون: »إعداد التقارير« المزيد 

من التفاصيل.

الموضوعالقسم

موجز تنفيذي

سياق التقييم األّولي وأساسه المنطقي1

السياق1-1

األساس المنطقي للتقييم األّولي/أهدافه2-1

طرق جمع البيانات وموثوقيتها2

طرق التقييم األّولي/جمع البيانات1-2

القصور بالبيانات وموثوقيتها2-2

أهم النتائج بشأن حالة األمن االقتصادي3

الفئات الرئيسية التي يغطيها التقييم األّولي1-3

األمن االقتصادي والحالة التغذوية للمجموعات السكانية موضع االهتمام2-3

االستهالك الغذائي1-2-3

اإلنتاج الغذائي2-2-3

الدخل3-2-3

الظروف المعيشية األساسية4-2-3

الحالة التغذوية5-2-3

ما المشكالت الرئيسية التي ُرصدت؟6-2-3

َمن األكثر تضررا ولماذا؟3-3

سمات المجموعات أو األسر المتضررة1-3-3

الوصول إلى األسواق وأداؤها وظيفتها2-3-3

الوصول إلى المؤسسات والخدمات والعمليات األخرى وأداؤها وظيفتها3-3-3

استجابة الجهات المعنية الوطنية والدولية4

السيناريوهات والتطور المتوقع للوضع5

االستنتاجات والتوصيات6

موجز عن األمن االقتصادي والحالة التغذوية1-6

توصيات اللجنة الدولية2-6

تدخالت األمن االقتصادي1-2-6

اقتراحات بتدخالت من األقسام األخرى باللجنة الدولية2-2-6

الجدول 0-1: هيكل نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي

4    يسري جزء كبير من المنهجية الجديدة أيضا على أعمال الرصد والتقييم النهائي/المراجعة.

الرسالة الرئيسية
بعض المفاهيم األساسية تبَرز وتوضع داخل 

أطر نصية مستقلة.
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هيكل الدليل
ُصمم هذا الدليل لضمان أوال أن يكون سياق األمن االقتصادي مفهوما. ومنه نحدد المعلومات 
هذه  نحلل  كيف  ونخطط  االقتصادي  لألمن  األّولي  التقييم  عملية  في  جمعها  يجب  التي 

المعلومات.

وكيف  األّولي  التقييم  عملية  في  كثب  عن  نبحث  األساسية،  المسائل  هذه  توضيح  وبمجرد 
نعرض المعلومات في التقرير.

المفاهيم األساسية  الفصل األول 
يقدم هذا الفصل عددا من المفاهيم األساسية الضرورية لفهم األمن االقتصادي وسبل كسب 

العيش واستجابة األمن االقتصادي.

محتوى التقييم األّولي الفصل الثاني 
يبحث هذا الفصل في المعلومات التي ينبغي تضمينها في كل موضوع من المواضيع ذات 

الصلة في التقييم األّولي لألمن االقتصادي.

تحليل البيانات الفصل الثالث 
فهم  الوضع من  تحليل  يمّكننا  ُجمعت. وفي حين  التي  البيانات  استخدام  الفصل  هذا  يناقش 
َمن المتضررون من الوضع الحالي ولماذا هم متضررون، ويسمح التنبؤ بكشف االتجاهات 
األمر الذي يتيح توقع الفجوات المستقبلية المحتملة في األمن االقتصادي فضال عن توقعات 
التعافي. وإذا ُوجدت مخاطر واضحة على الحياة أو على سبل كسب العيش وكان من األرجح 

أن تستمر، من شأن تحليل االستجابة أن يسهل تحديد االستجابة المناسبة.

عملية التقييم األّولي الفصل الرابع 
يأخذنا هذا الفصل من نقطة معرفة المعلومات المطلوبة وكيف سُتستخدم للنظر في عملية 
المراحل  ما  األّولية؟  التقييمات  أنواع  ما  األّولي؟  التقييم  يحدث  متى  ذاتها.  األّولي  التقييم 

الرئيسية للتقييم األّولي؟ ما األدوات والطرق التي يمكن استخدامها لجمع البيانات؟

إعداد التقارير الفصل الخامس 
يقدم لنا الفصل األخير نصائح مفيدة عن عرض النتائج حتى تصل الرسائل الرئيسية إلى القراء 

المستهدفين وحتى تستند القرارات التي ينبغي اتخاذها إلى معلومات يمكن االعتماد عليها.

مواد إضافية للقراءة
يحتوي هذا القسم على قائمة بمواد تكميلية مفيدة.

المالحق
الملحق 1 مثال لتقييم تغذوي

يعرض هذا الملحق مثاال لتقييم تغذوي ُأجري في جمهورية أفريقيا الوسطى 

الملحق 2 نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي 
ُيقدم الصيغة الكاملة للنموذج مع توجيهات بشأن كيفية ملئه.

الملحق 3 أدوات جمع البيانات الالزمة للتقييم األّولي لألمن االقتصادي ورصده
األّولي  التقييم  لعمليتي  الالزمة  البيانات  أدوات جمع  كاملة من  الملحق مجموعة  هذا  يضم 
لألمن االقتصادي والرصد. ويمكن اعتبارها مكتبة تتيح للمستخدمين اختيار األدوات ذات 

الصلة بهم عند تنفيذهم إحدى عمليات جمع البيانات.







1. المفـاهيم األســاسية



دليل األمــن االقتصــــادي

14

1-1 نبذة عن هذا الفصل
نبحث في هذا الفصل عن ماهية األمن االقتصادي وكيفية تحقيقه. وباستخدام منظور إطار 
سبل كسب العيش المستدامة، يوضع األمن االقتصادي في السياق األوسع لسبل كسب العيش. 
والتغيرات،  الصدمات  بفعل  العيش  االقتصادي وسبل كسب  األمن  يتأثر  كيف  نبحث  نحن 
وننظر كيف يمكن للجنة الدولية أن تستجيب لالحتياجات اإلنسانية من خالل األنواع األساسية 
الدعم  وأنشطة  العيش،  كسب  سبل  دعم  وأنشطة  اإلغاثة،  أنشطة  االستجابات:  من  الثالثة 

الهيكلي. ونتعرف بعض المفاهيم األساسية عن األسواق والتغذية.

-  من األهمية بمكان قراءة هذا الفصل قراءة متأنية ألنه يضع األساس لألجزاء األخرى من 
هذا الدليل، وُيعرفنا بمصطلحات سُتستخدم طوال دورة المشروع.

1-2 فهم األمن االقتصادي وسبل كسب العيش

الشكل 1-1: تضم سبل كسب العيش األصول والقدرات واألنشطة. المصدر: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

ما األمن االقتصادي؟
أو  األسر  أو  األفراد  تمّكن  التي  الحالة  باعتباره  االقتصادي  األمن  الدولية  اللجنة  تعرف 
تغطية  اإلجبارية  المصاريف  وتغطية  األساسية  احتياجاتهم  تلبية  من  المحلية  المجتمعات 

مستدامة، بالنظر إلى االحتياجات الوظيفية والبيئة والمعايير الثقافية السائدة.

رئيسية؛  احتياجات  النظافة  ومستلزمات  والمالبس  األساسي  والمأوى  الغذائية  المواد  وُتعد 
 - الضرائب  فيها  بما   - التكاليف  منها، شأنها شأن  مفر  الصلة ال  ذات  المصاريف  وتعتبر 

المتعلقة بوسائل وأنشطة الحد األدنى لدعم سبل كسب العيش والرعاية الصحية والتعليم.

ما سبل كسب العيش؟
تضم سبل كسب العيش القدرات واألصول )التي تضم الموارد المادية واالجتماعية على حد 
سواء( واألنشطة المطلوبة لتحقيق مستوى معيشة يضمن البقاء على قيد الحياة والرفاه5 في 

المستقبل.

5      دليل اسفير، الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية، مشروع اسفير، جنيف، 2004.

الرسالة الرئيسية
يتحقق األمن االقتصادي من خالل سبل كسب 

العيش الفعالة.
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1-3 إطار سبل كسب العيش المستدامة6
تستخدم اللجنة الدولية نسخة معدلة من إطار سبل كسب العيش المستدامة لتوضيح مكونات 
سبل كسب عيش الناس، وكيفية تأثرها بالعوامل الخارجية، وكيفية تحقيق نواتج كسب العيش.7

وألغراض اللجنة الدولية، فإن إطار سبل كسب العيش المستدامة:

يساعد على فهم األمن االقتصادي على مستوى األسرة؛	 
يوضح كيف يحقق الناس األمن االقتصادي؛	 
يساعد على كشف َمن المعرضون ألنواع معينة من الصدمات؛	 
يسمح بتحديد أسباب الضعف؛ و	 
يدعم تحليل ما يمكن القيام به لتحسين الوضع.	 

وفي ما يلي المكونات الستة إلطار سبل كسب العيش المستدامة وهي: الناس، واألصول، 
والعمليات،  والمؤسسات  والسياسات  العيش،  كسب  ونواتج  العيش،  كسب  واستراتيجيات 

وسياق الضعف.

مادية

طبيعية

سياسية

مالية

اجتماعية

بشرية كسب العيش
استراتيجية

 اإلنتاج
الغذائي

الدخل

 االستهالك
الغذائي

 الظروف
المعيشية

تغطية
النفقات

األساسية
األخرى

التغذية

التعليم

الصحة

    
    

الثقافات والتقاليد
المؤسسات/السوق

البنية التحتية
القوانين والسياسات

الصدمات
االتجاهات

الطابع الموسمي

 
 

السياسات والمؤسسات والعمليات

ش
لعي

ب ا
كس

ول 
أص

ش
نواتج كسب العي

سياق الضعف

الرفاه واإلمكانات البشرية

نواتج متوســــــطة األجل

صـيرة
 نواتج ق

األجل

نواتج طــــــــــــويلة األجل

الشكل 1-2: إطار سبل كسب العيش المستدامة، مقتبس من نموذج تشيمبرز وكونواي.8

الناس
تتمحور سبل كسب العيش بحكم تعريفها حول األشخاص. وعند اإلشارة إلى سبل كسب العيش 
يكون من الضروري دائما تحديد َمن األشخاص الذين نتحدث/نكتب عن سبل كسب عيشهم. 
األول  المقام  في  المستدامة  العيش  إطار سبل كسب  ُيستخدم  العملية،  الممارسة  ومن حيث 
لتوضيح إما سبل كسب عيش أسر فردية، أو مجموعات سبل كسب عيش برمتها. ومجموعة 
سبل كسب العيش هي مجموعة من األشخاص يتشاركون سبل كسب عيش وأنماطا حياتية 
أساسية متماثلة؛ فهم يمارسون األنشطة المعيشية الرئيسية والممارسات االجتماعية والثقافية 

ذاتها، ويتعرضون لمخاطر مماثلة على أمنهم االقتصادي.9
6      استحدث روبرت تشيمبرز وآخرون إطار سبل كسب العيش المستدامة في تسعينيات القرن العشرين باعتباره نهجا أكثر 
 Sustainable تركيزا على الناس لفهم وتعزيز سبل كسب العيش للسكان الريفيين الفقراء. لالطالع على المزيد راجع

Livelihoods Guidance Sheets التي نشرتها وزارة التنمية الدولية )1999(،
 http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving

االقتصادي. المفاهيمي لألمن  باإلطار  أحيانا  المستدامة  العيش  المعدلة من إطار سبل كسب  النسخة  إلى هذه  ُيشار       7
8     انظر »مواد إضافية للقراءة«.

9      في بعض الحاالت، سترد اإلشارة أيضا إلى المجموعات الضعيفة التي تأتي من أكثر من مجموعة سبل كسب عيش 
واحدة، ولكن تتشابه ظروفها بسبب تعرضها لصدمة واحدة. فعلى سبيل المثال، إذا ألحق حريق الدمار بأحد األحياء، 
يكون من المنطقي وضع جميع األسر التي ُدمرت منازلها في مجموعة واحدة خالل التقييم األّولي، بالرغم من أنها قد 

ال تنتمي إلى مجموعات سبل كسب العيش ذاتها.

http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving
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عن  دقة  أقل  تكون  أن  إلى  بطبيعتها  تميل  بأكملها  مجموعات  عيش  كسب  سبل  وسمات 
سمات سبل كسب عيش األسر الفردية، ألن بعض المالمح مثل المدخرات أو وسائل اإلنتاج 

ستختلف اختالفا كبيرا عادة داخل المجموعة الواحدة.

األصول- الموارد التي يعتمد عليها
تمثل األصول أو رأس المال اللبنات األساسية لمعيشة الناس. وتتألف قاعدة أصول األسرة من 
)الموارد  المادية  والموارد  أفرادها  يملكه  الذي  والمالي  المادي  المال  البشرية، ورأس  مواردها 
الطبيعية( وغير المادية )الشبكات االجتماعية والسياسية( المتاحة لها. وبالتالي يميز إطار سبل 

كسب العيش المستدامة بين أنواع ستة من األصول، على النحو الموضح في الجدول 1-1 أدناه.

مالحظاتالوصفنوع األصل

بشري

الحالة البدنية
الحالة الصحية والتغذوية، 

والقدرة على العمل، والقدرة 
على الحركة

القدرات
المهارات والتعليم

األصول البشرية لألسرة هم األشخاص أنفسهم، وحالتهم وقدراتهم.
بين  توازنا  باعتبارها  لألسرة  البشرية  األصول  إلى  النظر  ويمكن 
والمهارات  الجيد،  والتعليم  العاملة،  )القوة  المنتجة  البشرية  األصول 
المهنية المتطورة( من ناحية، ومسؤوليات األسرة )الحالة البدنية السيئة، 
األمية، ارتفاع عدد المعالين،* إصابة أحد أفراد األسرة بمرض مزمن 

واحتياجه إلى الرعاية، وغير ذلك( من الناحية األخرى.

اجتماعي

العالقات التضامنية مثل 
األسر الممتدة والقرابة 

والجيران وكذلك المجموعات 
الدينية والعالقات المكتسبة 

من الوضع االجتماعي 
والنفوذ

التي  لألسرة  المتاحة  التضامن  آليات  من  االجتماعية  األصول  تتألف 
تمتد خارج نطاق األسرة )األسرة األساسية( ولكن تظل على المستوى 
غير الرسمي )غير الحكومي(. وتتسم هذه الشبكات بأهمية خاصة بعد 

تعرض األسرة لصدمة ما.
مثال

في الكثير من الحاالت، يلتمس السكان النازحون اللجوء في المناطق التي 
يتوقعون فيها التضامن من األقارب أو من أفراد مجموعتهم العرقية.

سياسي10
الحقوق المكتسبة من 

المواطنة، والعالقات مع 
السلطات

السياسية  السلطة  بهياكل  الناس  عالقات  إلى  السياسية  األصول  تشير 
في  تتمثل  العالقات  لهذه  المعتادة  السلبية  واألمثلة  القرار.  وصناع 
المحسوبية والتهميش. وتشمل األصول السياسية أيضا الحقوق األساسية 
المنبثقة من المواطنة - أو غياب هذه الحقوق إذا كان الناس من الالجئين 

على سبيل المثال.

طبيعي
الموارد الطبيعية مثل األراضي 
العامة، والمياه، والحياة البرية 
والتنوع البيولوجي، والمحيط 

الجّوي، والطاقة الشمسية 

خاصة،  ملكية  المملوكة  غير  الطبيعية  البيئة  الطبيعية  األصول  تضم 
والمتاحة - من حيث المبدأ - للجميع. وتنظم القوانين الرسمية أو العرفية 
عادة الحفاظ على هذه الموارد واستغاللها )اللوائح الرامية إلى حماية 

جودة المياه، واستغالل األخشاب، والصيد وغير ذلك(.

مادي
السلع األساسية والبنية 
التحتية األساسية على 

مستوى األسر**  

األصول المادية مرتبطة في الغالب بالظروف المعيشية ووسائل اإلنتاج 
ويمكن تقسيمها إلى الفئات التالية:

بالمياه  المرتبطة  األسرة(  مستوى  )على  األساسية  التحتية  1-  البنية 
والمرافق الصحية والنقل واالتصاالت والطاقة؛

2-  السكن/المأوى؛
3-  المواد غير الغذائية: الطهي، والمالبس، ومستلزمات النوم وغير ذلك؛
ألنشطة  المستخدمة  واألجهزة  األدوات  الماشية،***  اإلنتاج:  4-  وسائل 

كسب العيش فضال عن األراضي المملوكة ملكية خاصة.****
وتعتمد الظروف المعيشية لألسر وقدرتها على إنتاج الغذاء في كثير من 

األحيان على األصول المادية.

مالي
المدخرات، والذهب 

والمجوهرات، والتحويالت 
النقدية، واالئتمان، والمنح 

الدراسية، ومعاشات التقاعد 

واألجور  والدخل  لألسر.  النقد  من  مباشرة  »احتياطات«  هذه  وتمثل 
ليست مدرجة ألنها ُمتحصلة من أنشطة كسب العيش وبالتالي ُتصنف 

ضمن نواتج كسب العيش.
بالغة األهمية ألنه يسهل تحويلها إلى أصول أخرى  المالية  واألصول 
مادية  أصول  شراء  يمكن  المثال:  سبيل  فعلى  مرونة.  توفر  وبالتالي 
تعزيز  أو  التعليم  عبر  البشرية  األصول  لتنمية  ُيستخدم  أن  أو  بالمال، 

رأس المال السياسي إذا ما اسُتخدم لدفع رشاوى.

الجدول 1-1: الفئات الست ألصول األسر.

10    حوت الصيغة األصلية إلطار سبل كسب العيش المستدامة خمسة فئات فقط لألصول؛ وأضيفت األصول السياسية 
في مرحلة الحقة.

*نسبة إعالة األسرة هي عدد األفراد دون سن 15 أو أكبر من 64 عاما مقسوما على عدد األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما. وكلما ازدادت القيمة، 
ازداد العبء على األسرة.

** تتضمن البنية التحتية على مستوى األسرة وسائل التواصل الشخصية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب، ووسائل المواصالت مثل السيارات والدراجات البخارية 
والدراجات الهوائية، وأشياء مثل آبار المياه، واألنابيب أو الصنابير، والتجهيزات الكهربائية واألجهزة المنزلية.

*** حسب الحالة، يمكن االنتفاع من الماشية بوصفها وسيلة من وسائل اإلنتاج، أو رأس مال، أو مدخرات، أو أصل من األصول االجتماعية )للمركز االجتماعي والمهور(.
**** تصنف بعض صيغ إطار سبل كسب العيش المستدامة »األرض الزراعية المملوكة ملكية خاصة« ضمن »األصول الطبيعية«. إال أن المفترض هنا أن هذه 
األراضي وسيلة إنتاج خاصة. ومن شأن المنفعة المتأتية من استخدام هذه األراضي أو األثر المتكبَّد من جراء خسارتها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على مالكها. ولهذا السبب، 

ُصنفت األراضي المملوكة ملكية خاصة مع وسائل اإلنتاج األخرى.

الرسالة الرئيسية
ال يمكن المبالغة في 
تقدير تأثير األصول 

البشرية على 
سبل كسب عيش 
األسرة؛ فبطبيعة 

الحال، تتباين 
األصول البشرية 
تباينا ملحوظا من 

أسرة ألخرى. 
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الشكل 1-3: صيد إصبعيات األسماك من إحدى البرك. تعتبر أحواض تربية األسماك من األصول المادية، 
وهي إحدى وسائل اإلنتاج الخاصة التي يملكها فرد أو مجموعة وال ُيسمح للغير بالصيد منها.

توضيح سمات األصول
قد يكون من المفيد تقديم عرض مرئي لألصول المملوكة، على سبيل المثال عند المقارنة 
تأثير الصدمة على قاعدة األصول  العيش، أو توضيح  بين مختلف مجموعات سبل كسب 
ألسرة أو إحدى مجموعات سبل كسب العيش. ولهذا الغرض، يمكن عرض األصول في 
مخطط بياني راداري )عنكبوتي(. ويوضح الشكل 1-4 مزايا هذا النهج. فقد ُصنفت األصول 
المختلفة على مقياس يتراوح ما بين صفر )انعدام األصل( إلى خمسة )األصل قوي جدا(. 
على  الموجود  الجدول  في  الموضحة  النوعية  المعلومات  على  التصنيف  استناد  واقتصر 
اليمين، وهو بذلك يمثل تقديرا تقريبيا وليس قيمة دقيقة. ومع ذلك هناك فروق مهمة يمكن 

إظهارها عندما نوضح األصول بوضعها على هيئة مخطط عنكبوتي.

التجارالمزارعوننوع األصول

بشرية
، مستويات  مستوى تعليم متدنٍّ

متوسطة من سوء التغذية
في الدرجة 3

تعليم مقبول، مستويات منخفضة من سوء 
التغذية

في الدرجة 4

اجتماعية
القليل من التضامن أو التعاون 

خارج إطار األسرة األساسية
في الدرجة 3

درجة عالية من التضامن والتعاون، اقتراض/
إقراض متبادل
في الدرجة 5

سياسية
ممثلون تمثيال جيدا في الحكومة 

المحلية والوطنية
في الدرجة 4

غالًبا من األجانب، ليس بينهم ارتباط جيد، 
معرضون لخطر التمييز ضدهم

في الدرجة 3

طبيعية

لديهم فرص جيدة للوصول 
واالستفادة من الصيد، وخشب 

الوقود، ومواد التسقيف، وصيد 
األسماك

في الدرجة 4

تتوفر لهم إمكانية الوصول واالستفادة من حيث 
المبدأ ولكن ال يستخدمون األصول الطبيعية

في الدرجة 2 

مادية
المنزل والمستلزمات المنزلية، 

المحاريث،  الثيران، وغير ذلك.
في الدرجة 4

المنزل والمستلزمات المنزلية، أو المتاجر، أو 
السيارات أو الدراجات البخارية

في الدرجة 4

مالية
ال توجد مدخرات، حيازات 
صغيرة من الماشية ُتستخدم 

لتغطية النفقات الطارئة
في الدرجة 2

يملك أغلبهم مدخرات وفرص جيدة للحصول 
على ائتمان

في الدرجة 4

الشكل 1-4: سمات األصول معروضة في شكل جدول ومخطط بياني عنكبوتي.

0 1 2 3 4 5

سمات األصول لفئتي المزارعين والتجار،
باوا، جمهورية أفريقيا الوسطى

المزارعون

بشري

التجار

اجتماعي

مادي

طبيعي

مالي

سياسي

0 = ال يوجد؛ 1=ضعيف جدا؛ 2: ضعيف؛ 3:متوسط؛ 4: قوي، 5: قوي جدا      
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إذا كان من المزمع إجراء تقييم أّولي لسمات أصول األسر الفردية - في أثناء تقييم مبادرة 
مشروع اقتصادي صغير على سبيل المثال - فثمة حاجة إلى منهجية أكثر انتظاما بمؤشرات 

محددة تحديدا واضحا وقابلة للقياس لضمان اتساق البيانات.

السياسات والمؤسسات والعمليات – البيئة الحاكمة
بعبارات بسيطة، تشكل السياسات والمؤسسات والعمليات - البيئة الحاكمة التي تمارس فيها 

األسر أنشطتها االقتصادية. والمكونات الرئيسية لهذه البيئة موضحة في الجدول 2-1.

السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات
أمثلةالمهام الرئيسية 

السياسات والقوانين
تنظيم الحصول على الموارد وحمايتها

تقرير كيف يمكن استخدام الموارد واألصول 
والمتاجرة بها 

قوانين ملكية األراضي وحقوق الملكية، ولوائح 
التعدين، وحماية البيئة، والصيد البري وصيد األسماك، 
والضرائب، ولوائح االستيراد والتصدير، ودعم الوقود. 

المؤسسات
• عامة

• خاصة
• المجتمع المدني

إدارة الموارد
إنفاذ القوانين واألنظمة

بناء البنية التحتية والحفاظ عليها 
تقديم الخدمات للناس والسلع

الوزارات الحكومية المسؤولة عن الطرق والبنية 
التحتية، والخدمات الصحية، واألسواق، والتعليم، 
وخدمات اإلرشاد الزراعية والبيطرية، واتحادات 

العمال، والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل 
األحمر، والمنظمات الدولية، ولجان المياه المحلية.

العمليات
توضيح  الكيفية التي تنفذ بها األشياء، وتشمل 
اإلجراءات الروتينية واالتفاقيات واألعراف. 

ويستند الكثير من العمليات )قواعد اللعبة( إلى 
الثقافة والتقاليد.

األعراف الدينية، والزواج والمهر، ونظام الطبقات 
والطوائف، وحصول المرأة على فرص العمل؛ 

واللحم الموافق للشريعة اليهودية )الكوشر(، واللحم 
الحالل الموافق للشريعة اإلسالمية.

الجدول 1-2: مكّونات البيئة الحاكمة.

الضروري  فإنه من  األسرة،  اقتصاد  والعمليات على  والمؤسسات  السياسات  تأثير  وبسبب 
تقييم وجود وأداء المؤسسات والخدمات والبنى التحتية الالزمة في أثناء إجراء التقييم األّولي. 
وإذا حدث قصور في وظيفة عناصر هامة من السياسات والمؤسسات والعمليات، فإن أي 

استجابة تشرع في تعزيز المخاطر على أصول األسر ستكون غير مستدامة.

السياسات والمؤسسات والعمليات التمكينية مقابل التقييدية
في األحوال الطبيعية، توفر السياسات والمؤسسات والعمليات المتطورة بيئة مستقرة ويمكن 

التنبؤ بها تدعم األنشطة االقتصادية وتحدد شروطا منصفة للجميع.

إال أنه ثمة حاالت تكون فيها السياسات والمؤسسات والعمليات غير تمكينية، ولكن يكون لها 
تأثير تمييزي وقمعي على جميع أفراد المجتمع أو بعض الفئات المهمشة. بعض األمثلة على 

ذلك واردة في الشكل 5-1.

حماية البيئية

بنية تحتية جيدة

نظام تعليمي يؤدي وظيفته

فساد

ضرائب مفرطة

تمييز في إنفاذ القانون

وسياسات تملك تقييديةاستغالل أراضي تقييدي 

سياسات ومؤسسات 
سياسات ومؤسسات وعمليات تقييدية

وعمليات تمكينية

الشكل 1-5: قد تكون السياسات والمؤسسات والعمليات تمكينية أو تقييدية حسب السياق.

الرسالة الرئيسية
تؤثر السياسات والمؤسسات والعمليات 

على اقتصاد األسرة بطرق مختلفة 
كثيرة. وإن وجود إطار قانوني ُممكِّن، 
ومؤسسات فعالة، وبنية تحتية مالئمة 
لهو أمر ضروري كي يتسنى لألسر 
المحافظة على أصولها واستخدامها 

استخداما ناجحا على نحو مستدام.
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األسواق – مؤسسة حيوية لسبل كسب العيش11
األسواق مؤسسات هامة توجد في كل مجتمع فهي بالغة األهمية لمعيشة الناس وأمنهم 

االقتصادي ألنها تسمح لهم بشراء السلع وبيع منتجاتهم أو البحث عن فرص عمل.

تعريف األسواق
هناك طريقتان رئيسيتان لإلشارة إلى األسواق؛ ويلزم التفرقة بوضوح بينهما:

السوق )مكان(
أوال، السوق هو مكان مادي يبيع فيه الناس السلع والخدمات ويشترونها، مثل سوق ترايخفيل 
في أبيدجان. وهذا هو بوجه عام ما تعنيه جهات االتصال الخاصة بنا في الميدان عند اإلشارة 

إلى »السوق«.

نظام السوق
ثانيا، يشير لفظ »السوق« إلى نظام تجاري خارج النطاق المحلي وأكثر شموال يسمح للجهات 

الفاعلة في السوق بشراء سلعة أساسية معينة وبيعها مثل سوق الماشية أو سوق الوقود.  

نظام السوق
يتكون نظام السوق من ثالثة مكونات:

السلسلة التجارية )باللون األحمر في الشكل 1-6( توضح حركة السلع من المنتجين إلى 
المستهلكين. وبحكم تعريفها، تكون عناصر السلسلة التجارية أشخاص أو مؤسسات دائما؛

بيئة السوق تتألف من المؤسسات والقواعد والمعايير الرسمية وغير الرسمية التي تنظم 	 
التجارة في سلعة أساسية معينة؛

هياكل السوق وخدماته تشمل البنى التحتية والخدمات التي تيسر األنشطة التجارية.	 

مالحظة:
تتفاوت هذه المكونات بحسب السلعة األساسية. فعلى سبيل المثال، في منطقة معينة، يكون 

لسوق اللحوم لوائح مختلفة، ويتطلب خدمات وبنية تحتية مختلفة عن سوق الخضراوات.

بيئة السوق
السياسات الزراعية، ووزارة الزراعة، ومعاهد البحوث، والضرائب والدعم، ورابطات التجار وغير ذلك

البنى التحتية والخدمات
 منشآت التخزين، والطواحين، والطرق، واألكشاك التجارية، وخدمات النقل، واألمن، ومؤسسات التمويل األصغر، والوظائف، وغير ذلك

صغار المزارعين 

كبار المزارعين

االستيراد والتصدير

تجار التجزئة

تجار الجملة

العاملون في المجال اإلنساني

العمالء/
 األسر الفردية

السلسلة التجارية

الشكل 1-6: مثال لنظام السوق الخاص بأحد المحاصيل األساسية.

 Rapid Assessment of Markets (RAM) 11    لمزيد من التوجيهات بشأن تقييمات األسواق وتحليلها، راجع دليل
ودليل »توجيهات تحليل السوق«، اللجنة الدولية وشركاؤها في الحركة، جنيف، 2014.
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دور األسواق
على  الحصول  يمكنهم  خاللها  من  ألن  الناس،  معيشة  في  مركزيا  دورا  األسواق  تؤدي 
السلع األساسية والخدمات التي يحتاجون إليها ويمكنهم بيع السلع أو الخدمات مقابل المال. 
وهذا التحويل للسلع والخدمات إلى نقد والعكس هو الوظيفة األساسية للسوق. ويعد اإللمام 
مدار  على  وتطورها  التجاري«  التبادل  »معدالت  عليها  يطلق  )والتي  التحويل  بمعدالت 
الوقت )التغيرات الموسمية، والتضخم( أمرا حيويا للناس ألنه يسمح لهم بالتخطيط المسبق 

ألنشطة كسب عيشهم ونفقاتهم األساسية.

ولهذه األسباب، يعتبر الوصول إلى أسواق تعمل بشكل فعال جزءا هاما من التعافي االقتصادي 
بعد حدوث الصدمة.

أهمية تحليل السوق
وبسبب الدور المهم الذي تقوم به األسواق في معيشة الناس، ينبغي تضمين اعتبارات السوق 

في كل مرحلة من دورة مشروع األمن االقتصادي. وباألخص، من المهم:
إجراء تقييم أّولي ألثر الصدمة على أداء األسواق؛	 
متكافئا 	  الوصول  هذا  كان  إذا  وما  األسواق  إلى  الوصول  على  الناس  قدرة  من  التحقق 

للمجموعات السكانية المختلفة؛ مثل الرجال أو النساء أو المسنين أو األشخاص ذوي اإلعاقة؛
تقرير ما إذا كان من المستحسن توفير الدعم لألسواق إلسراع التعافي االقتصادي للمستفيدين؛	 
تحديد ما إذا يمكن استخدام األسواق باعتبارها قناة لالستجابة )برامج التحويل النقدي(؛	 
رصد وتقييم التأثير المحتمل لبرامج األمن االقتصادي على األسواق )»عدم اإلضرار«(.	 

ومن أجل تنفيذ تلك المهام، يجب الحصول على معلومات بشأن:12
هيكل نظم األسواق األساسية، المواقع المهمة، حركة السلع األساسية وغير ذلك؛	 
توافر المواد األساسية، واألسعار، والجودة، واإلمداد، والمخزون وغير ذلك.	 

سياق الضعف – األسباب الخارجية لضعف الناس

غيوان،  في  مدمرة  منطقة  عبر  الركاب  أحد  تنقل  ثالثية  دراجة  هايان،  إعصار  أعقاب  في   :12-1 الشكل 
مقاطعة سمر، الفلبين. الصورة: أوليفييه ماتيس، اللجنة الدولية.

يمكن فهم سياق الضعف على أنه األسباب الخارجية لضعف الناس؛ ولهذا فهو يشمل عناصر التغيير 
الناس. وحيث إن عناصر سياق الضعف  وعدم االستقرار التي تشكل اإلطار األوسع من معيشة 
يمكن أن تكون طبيعية في األصل أو من صنع اإلنسان، يكون لألسر الفردية تأثيرا قليال عليها إن 

كان لها ثمة تأثير. ويعد سياق الضعف القوة الدافعة لألزمة، ويؤثر على جميع جوانب المعيشة.
لمعظم  بالنسبة  أو كارثة رغم كونها عنيفة األثر  أيضا مالحظة أن أي صدمة  المهم  ومن 
الناس، تمثل دائما فرصة للبعض منهم - اعتمادا على سبل كسب عيش األشخاص المعنيين. 
فمن المعتاد خالل أوقات النزاع، أن يغتني بعض الناس على األرجح من خالل التجارة في 

السوق السوداء واألنشطة المتصلة بها، في الوقت الذي يكابد فيه الكثيرون الشدائد.
12    لالطالع على استعراض مفّصل للمعلومات التي ينبغي الحصول عليها بشأن األسواق، راجع التوجيهات الواردة 

في دليل Rapid Assessment of Markets (RAM)، اللجنة الدولية ، جنيف، 2014.
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أمثلةالوصفالفئة
الصدمات 

)عامة 
أو غير 

اعتيادية*(

الكوارث الطبيعية، النزاع، الصدمات االقتصادية، األمراض 
)التي تصيب اإلنسان والحيوان والنبات(، وغير ذلك.
تصنف الصدمات حسب سرعة مداهمتها. وفي أغلب 
األحيان يكون من المستحيل أو من الصعب التنبؤ بها.

المواجهات المسلحة، الدمار الذي تلحقه الفيضانات، 
تفشي وباء إيبوال، االرتفاع السريع في أسعار القمح 

العالمية، تفشي مرض الحمى القالعية في قطعان 
الماشية، وغير ذلك. 

االتجاهات 
الحاسمة/

عوامل 
اإلجهاد

النمو السكاني، التوسع الحضري، التدهور البيئي، 
االتجاهات االقتصادية الوطنية والدولية، انتشار 

التكنولوجيات الجديدة، التغير المناخي، وغير ذلك.

وخالفا للصدمات، تتطور االتجاهات تدريجيا ولذلك تكون 
أكثر قابلية للتنبؤ بها في الكثير من األحيان.

تدفق هائل للنازحين داخليا إلى المنطقة، وارتفاع 
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين 

السكان، وتغير طول موسم األمطار، وتعرية 
التربة من خالل إزالة الغابات، وتلوث الهواء، 

وتهديد سبل كسب العيش التقليدية من خالل اإلنتاج 
الصناعي أو اإلنتاج الواسع النطاق، وغير ذلك.

التغيرات 
الموسمية

بعض العناصر التي تمثل إجهادا إضافيا على سبل كسب 
عيش الناس تتكرر سنويا ويمكن التنبؤ بها

فترات شح الغذاء، حرائق الغابات، موسم انتشار 
المالريا، ذروة انتشار األمراض الحيوانية، العزلة 

بسبب حال الطرق )موسم األمطار(، وغير ذلك.
*الصدمات غير االعتيادية، مثل وفاة أو مرض أحد أفراد األسرة، أو فقد وظيفة أو تدمير ممتلكات خاصة، تؤثر على األفراد أو على 

األسر وليس على المجتمعات المحلية بأكملها.

الجدول 1-3: األنواع الرئيسية للعناصر في سياق الضعف

استراتيجيات كسب العيش
التي  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة  من  نطاق  من  لألسرة  العيش  كسب  استراتيجيات  تتألف 
الناس لكسب الرزق. وفي  بأنها ما يقوم به  القول  أفرادها. وبعبارات مبسطة، يمكن  يضطلع بها 
في  كبيرا  تباينا  تتباين  أن  يمكن  مختلفة  بأنشطة  الواحدة  األسرة  أفراد  يضطلع  األحيان  من  كثير 
أوقات مختلفة من العام. وبالتالي، كثيرا ما تكون استراتيجيات كسب العيش معقدة ومتعددة األوجه. 
القدرات  استفادة ممكنة من  أقصى  تحقيق  في  تتمثل  ميزة  المتنوعة  العيش  والستراتيجيات كسب 
المتاحة لكسب الدخل أو إنتاج الغذاء، وهذا التنوع من شأنه أن يجعل األسر أقل عرضة للصدمات.

الشكل 1-8: صيد األسماك جزء مهم من استراتيجية كسب العيش للناس الذين يعيشون على ضفاف النيل 
األبيض في جنوب السودان.

ومن األهمية بمكان عند اختيار االستراتيجيات، أن تتوافر لدى األسر معلومات كاملة وحديثة عن 
السياق االقتصادي الذي تعيش فيه. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون على دراية باألصول 
في  وتنظمها  االقتصادية  األنشطة  تدعم  التي  والعمليات  والمؤسسات  والسياسات  لها،  المتاحة 
مجتمعها المحلي، وسياق الضعف الذي تتعرض له. وعادة تتطور استراتيجيات كسب العيش 

مع الوقت عندما تراقب األسرة نجاحها وتوائم أنشطتها االقتصادية حسبما تقتضيه الضرورة.

C
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الرسالة الرئيسية
خالفا للسياسات والمؤسسات والعمليات أو 

سياق الضعف التي ال تستطيع األسر السيطرة 
عليها، تعتمد استراتيجيات كسب العيش من 

حيث المبدأ على اختيارات الناس.
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نواتج كسب العيش13
نواتج كسب العيش هي نتاج أنشطة كسب العيش وتعكس مدى نجاح أو فشل استراتيجيات 
كسب العيش في تحقيق األهداف التي يحددها الناس ألنفسهم. وعلى النحو الموضح في الشكل 
1-9، ثمة ثالثة مستويات من نواتج كسب العيش وثيقة الصلة بمجال األمن االقتصادي. وترد 

مناقشة هذه المستويات والتداخالت في ما بينها في الفقرات التالية.

الرفاه البدني والتطوير الشخصي نواتج المستوى الثالث

تغطية االحتياجات األساسية نواتج المستوى الثاني

الدخلالغذاءنواتج المستوى األول السوق

استراتيجيات كسب العيش

الشكل 1-9: ثالثة مستويات من نواتج كسب العيش وثيقة الصلة بمجال األمن االقتصادي ويتعين تقييمها. 

المستوى األول من نواتج كسب العيش: اإلنتاج الغذائي والدخل
الغذاء الُمنتج والدخل المكتسب هما النتيجتان المباشرتان ألنشطة كسب العيش، والوسيلتان 
الرئيسيتان لتحقيق مزيد من نواتج كسب العيش المباشرة، مثل االستهالك الغذائي والظروف 
المعيشية األساسية. وفي حين ُيستخدم بعض الغذاء الُمنتج في االستهالك الشخصي، وُيستخدم 
دخل  إلى  الغذاء  تحويل  إمكانية  تكون  األساسية،  النفقات  لتغطية  الدخل  من  األكبر  الجزء 

والعكس أمرا حاسما لألسر، ووظيفة مهمة من وظائف السوق.
واعتمادا على استراتيجية كسب العيش لألسرة، يمكن أن تتباين أهمية اإلنتاج الغذائي في 
مقابل الدخل تباينا كبيرا. ففي المناطق الحضرية، الكثير من الناس ال ينتجون أي نوع من 
أنواع الغذاء على اإلطالق، ويغطون احتياجاتهم األساسية عبر توليد الدخل، بينما العكس 

صحيح بالنسبة لبعض سكان الريف.

المستوى الثاني من نواتج كسب العيش: تغطية االحتياجات األساسية
من المتطلبات األساسية الالزمة للصحة والرفاه استهالك القدر الكافي من الغذاء، وتوافر 
الظروف المعيشية األساسية المالئمة وتغطية النفقات األساسية األخرى. وإذا لم ُتغطى تلك 

االحتياجات، تكون صحة االشخاص وتغذيتهم وحياتهم في نهاية المطاف عرضة للخطر. 

االستهالك الغذائي
بالنسبة لألسرة، يعد استهالك14 القدر الكافي من الغذاء لجميع أفرادها نتيجة أساسية من نواتج 
كسب العيش، وُتبذل جهود كبيرة لتغطية هذا االحتياج األساسي.15 ويعتبر استهالك القدر 
كذلك  الجيدة، وهو مطلوب  والتغذوية  الصحية  الحالة  الغذاء ركيزة من ركائز  الكافي من 

لممارسة األنشطة اليومية.

13         في واقع األمر، تتجه نواتج كسب العيش نحو تحقيق أهداف كسب العيش. وأهداف كسب العيش هي األهداف 
التي يرغب الناس في تحقيقها من خالل سبل كسب العيش الخاصة بهم. وبينما تختلف األهداف باختالف 

األشخاص، فإن بعض األهداف مثل الصحة الجيدة والرفاه والسالمة والكرامة تكون عامة. وسوف نلقي الضوء 
في هذا الدليل على نواتج كسب العيش فقط وليس على أهداف كسب العيش.

14      لمزيد من التوضيح حول المقصود بـ »استهالك القدر الكافي من الغذاء«، راجع القسم 1-6 الذي يتناول التغذية.
15      تبّين أنه كلما كانت األسرة أكثر فقرا، ازداد إنفاقها على الغذاء.

الرسالة الرئيسية
الغذاء والدخل ليسا غايتين في حد 

ذاتهما، بل يتيحان لألسر تلبية احتياجاتها 
األساسية بطريقة مستدامة.
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الظروف المعيشية األساسية
تمثل الظروف المعيشية المالئمة ركيزة أخرى من ركائز الصحة الجيدة. وأهم الجوانب التي 

يجب أخذها بعين االعتبار هي كما يلي:

الحماية من الظروف غير المالئمة: اإلسكان والمأوى، والمالبس، والبطانيات، والناموسيات، 	 
وغير ذلك؛

القدرة على ضمان النظافة الصحية األساسية: الحصول على الصابون والمياه لالغتسال، 	 
وغير ذلك؛

إمدادات مياه كافية ومرافق صحية مالئمة: مياه الشرب، ومياه االغتسال، والمراحيض، 	 
ووسائل االستحمام وغير ذلك؛

القدرة على إعداد الطعام: المطبخ/الموقد، أدوات الطهي، والطاقة وغير ذلك.	 
إال أنه ينبغي مالحظة أنه في حين يمكن إجراء تحديد االحتياجات الغذائية كمّيا ومقارنتها بين 
مختلف المجموعات السكانية، ال يوجد ما يسمى ظروفا معيشية »شاملة«. ويعتمد تعريف ما هو 

مالئم على عوامل عدة، مثل المتطلبات الفسيولوجية للناس، أو المناخ، أو التفضيالت الثقافية.

تغطية النفقات األساسية األخرى
االحتياجات  تغطية  في  الغذائي  واإلنتاج  الدخل  معظم  ُيستخدم  أن  المرجح  من  إنه  حيث 
من الغذاء وضمان تحقيق ظروف معيشية مالئمة، ينبغي أيضا اعتبار بعض بنود النفقات 

األخرى ضرورية. وهذه تشمل على سبيل المثال:

تكلفة الرعاية الصحية؛	 
تكلفة التعليم؛	 
وتحصين 	  اآلالت،  وصيانة  واألدوات،  )البذور،  اإلنتاج  بوسائل  الخاصة  النفقات 

الحيوانات وغير ذلك(؛
تكاليف النقل؛	 
الضرائب؛	 
تكلفة الفعاليات االجتماعية.	 

المستوى الثالث من نواتج كسب العيش: الرفاه البدني والتطوير الذاتي
تماما مثل الغذاء والدخل، ال تعد التغطية المستدامة لالحتياجات األساسية لألسرة هدفا في 
حد ذاته، بل وسيلة لحفظ األصول البشرية لألسرة وتعزيزها. وبشكل أكثر دقة، تمّكن تغطية 
االحتياجات األساسية للناس من المحافظة على حالة صحية وتغذوية جيدة أو استعادتها، ومن 

تحقيق المزيد من التطوير لقدراتهم.

طاقاتهم  من  الناس  يستفيد  لكي  مسبقا  الُمحسنة شرطا  والقدرات  البدني  الرفاه  يعد  وبدوره 
البشرية الكامنة ويعيشوا حياة كريمة.

الحالة التغذوية
تعد الحالة التغذوية مؤشرا أساسيا للحالة البدنية لشخص ما وسوف يأتي ذكرها في القسم 
و/أو  للناس  الصحية  الحالة  مباشرة  تعكس  النتيجة ألنها  المفيد جدا رصد هذه  1-6. ومن 

استهالكهم الغذائي، وهي مؤشر جيد لمدى خطورة األزمة.

الصحة
التغذوية وظروفهم  الغذائي، وحالتهم  ارتباطا وثيقا بمدخولهم  للناس  الصحية  الحالة  ترتبط 
المعيشية األساسية فضال عن سلوكهم بشأن الرعاية الصحية )الوعي، واالتجاه، والممارسات( 
وإمكانية حصولهم على رعاية صحية جيدة. وتعد الصحة الجيدة شرطا أساسيا ال غنى عنه 

لالضطالع بأنشطة كسب العيش وتحقيق نتائج إيجابية. 

التعليم والقدرات
استراتيجياتهم  لنجاح  األهمية  بالغ  أمرا  تطويرها  مواصلة  والقدرة على  الناس  قدرات  تعد 
لكسب العيش. وإذا كان شخص ما غير متعلم ويفتقر إلى المهارات الالزمة، فثمة احتمال 

كبير في أنه لن يحقق سوى نواتج كسب عيش هزيلة.
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تواجهه  أن  يمكن  ما  على  التركيز   – االقتصادي  لألمن  األساسية  المكونات 
أنشطة األمن االقتصادي

واآلن بعد أن اكتسبنا فهما أفضل لماهية االحتياجات األساسية والكيفية التي تغطيها بها األسر، 
سنركز على نواتج كسب العيش التي يمكن ألنشطة األمن االقتصادي االستناد إليها مباشرة. 
ومن هنا فصاعدا، سوف يتم اإلشارة إليها بوصفها »المكونات األساسية لألمن االقتصادي«. 
ومن بين هذه اللبنات األساسية لألمن االقتصادي هناك لبنات أربع مهمة على مستوى األسرة:

االستهالك الغذائي؛	 
اإلنتاج الغذائي؛	 
دعم الدخل؛	 
الظروف المعيشية األساسية.   	 

ويمثل الوصول إلى المؤسسات والخدمات المهمة بالنسبة لمجتمع محلي معين وأدائها مهامها 
شرطا أساسيا إضافيا لتحقيق األمن االقتصادي لألسر. وهذا المكون األساسي الخامس من 
والعمليات  والمؤسسات  السياسات  على  يقوم  والذي  االقتصادي  لألمن  األساسية  المكونات 
يشار إليه أيضا بـ »القدرات المحلية« أو ببساطة »القدرات«. ويمكن دعمه عن طريق بناء 

القدرات.16

ويعتمد تحديد عناصر السياسات والمؤسسات والعمليات التي تكون ذات أهمية بالنسبة للسكان 
اعتمادا كبيرا على استراتيجياتهم في كسب العيش. ففي حين أن اللوائح البيئية، والخدمات 
اإلرشادية الفاعلة، واألسعار المضمونة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمزارعين، تكون لوائح 
السوق، وأنظمة الضرائب، والمؤسسات االئتمانية، وشبكات الطرق العملية ذات أهمية بالغة 

بالنسبة للتجار.

والسياسات  العيش  كسب  نواتج  هي  االقتصادي  لألمن  الخمسة  األساسية  والمكونات 
والمؤسسات والعمليات التي ينبغي إجراء تقييم أّولي لها بشكل منهجي، ألنها تعكس حالة 
األمن االقتصادي ألسرة أو مجتمع محلي ما وفي الوقت ذاته تقدم معلومات مباشرة التخاذ 

قرارات مستنيرة بشأن مبادرات األمن االقتصادي.

مادية

طبيعية

سياسية

مالية

اجتماعية

بشرية كسب العيش
استراتيجية

 اإلنتاج
الغذائي

الدخل

 االستهالك
الغذائي

 الظروف
المعيشية

تغطية
النفقات

األساسية
األخرى

التغذية

التعليم

الصحة

    
    

الثقافات والتقاليد
المؤسسات/السوق

البنية التحتية
القوانين والسياسات

الصدمات
االتجاهات

الطابع الموسمي

 
 

السياسات والمؤسسات والعمليات

ش
لعي

ب ا
كس

ول 
أص

ش
نواتج كسب العي

سياق الضعف

الرفاه واإلمكانات البشرية

نواتج متوســــــطة األجل

صـيرة
 نواتج ق

األجل

ي 3
المكون األساس

ي 4
المكون األساس

ي 2
المكون األساس

ي 1
المكون األساس

نواتج طــــــــــــويلة األجل

القدرات

ي 5
المكون األساس

ينبغي  للناس.  العيش أمر أساسي لفهم حالة األمن االقتصادي  لنواتج كسب  التقييم األّولي   :10-1 الشكل 
التركيز بشكل خاص على المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي.

16      قد يشمل بناء القدرات تقديم الدعم المادي والفني للمؤسسات والخدمات التي ال غنى عنها للناس.
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ترابط العالقات بين مكونات إطار سبل كسب العيش المستدامة
يستخدم الشكل 1-10 األسهم لإلشارة إلى العالقات بين المكونات المختلفة إلطار سبل كسب 

العيش المستدامة. ويوضح الجدول 1-4 أدناه أهم التفاعالت.

أمثلةالعالقةالتفاعل
السياسات والمؤسسات 

انظر )الجدول 1-2( تحت السياسات والمؤسسات والعملياتوالعمليات ← الناس

الناس ← السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات 

ينشئ الناس السياسات والمؤسسات والعمليات ويديرونها؛ 
وبالتالي تسهم كل أسرة أيضا إلى حد ما في السياسات 

والمؤسسات والعمليات.

وهذا يتحقق من خالل المشاركة الفعالة في العمليات 
السياسية وفي السوق ومن خالل العضوية في الجمعيات أو 

المؤسسات.

سياق الضعف ← 
األصول

قد تدمر عناصر سياق الضعف األصول تدميرا مباشرا أو 
غير مباشر.

تدمير األصول المادية والطبيعية، على سبيل المثال 
بالحريق، أو فقد المدخرات بسبب التضخم، أو الخسائر 

البشرية التي يسببها النزاع.
سياق الضعف ← 

السياسات والمؤسسات 
والعمليات 

قد تلحق الصدمات أو االتجاهات السلبية أضرارا جسيمة 
بالمؤسسات والبنية التحتية والخدمات.

تدمير المستشفيات والمدارس إثر وقوع زلزال، وتدني أداء 
المؤسسات بسبب نشوب أزمة اقتصادية.

السياسات والمؤسسات 
والعمليات ← سياق 

الضعف

يمكن للسياسات والمؤسسات والعمليات أن تخفض بدرجة 
كبيرة أو حتى تمنع التأثير السلبي للصدمات.

يخفض التأهب للكوارث وقدرات إدارة الكوارث من تأثير 
الكوارث الطبيعية، بينما يمكن أن تؤدي الرعاية الصحية 
الوقائية والتعليم الجيد والفحص المجاني إلى خفض تأثير 

فيروس نقص المناعة البشرية على المجتمع.
األصول ← 

استراتيجيات كسب 
العيش

تعكس استراتيجيات كسب العيش عادة سمات األصول على 
نحو جيد.

استخدام األراضي الخاصة للزراعة، واالنتفاع من الغابة 
باعتبارها مصدرا للغذاء وخشب الوقود، واستخدام التعليم 

الكتساب المهارات.
استراتيجيات كسب 
العيش ← األصول

اعتمادا على أنشطة كسب العيش التي يمارسها الناس، 
يوائمون األصول التي لديهم ويحسنون مهاراتهم.

تعلم تقنية جديدة لتربية األسماك، ومواءمة إنتاج المحاصيل 
والخضراوات حسب طلب السوق وغير ذلك. 

استراتيجيات كسب 
العيش ← نواتج 

كسب العيش
راجع »نواتج كسب العيش«.

نواتج كسب العيش 
← استراتيجيات 

كسب العيش

على مستوى النواتج، يرصد الناس باستمرار مدى 
نجاح أنشطتهم وإذا اقتضت الضرورة يحاولون مواءمة 

استراتيجياتهم.

زراعة القطن بدال من الفول السوداني، وعرض جوالت 
مع مرشدين للسياح بدال من صيد األسماك ← راجع أيضا 

القسم 1-5: المواءمة واستراتيجيات التكيف.

نواتج كسب العيش 
← األصول

توجد حلقة من اآلثار المرتدة البالغة األهمية. على نحو ما 
يبين الشكل 1، تؤثر نواتج كسب العيش تأثيرا مباشرا على 

األصول البشرية وأيضا تمّكن الناس من زيادة قاعدة األصول 
الخاصة بهم والحفاظ عليها. وفي حين أن نواتج كسب العيش 
اإليجابية ستمّكن األسر من تحقيق االزدهار ومزيد من النمو 
في أنشطتها، قد تؤدي النواتج السلبية إلى دوامة من الهبوط 
المتعاقب. فإذا لم يكن باإلمكان تلبية االحتياجات األساسية، 
قد ُتباع األصول وقد تتأثر الحالة الصحية والتغذوية ألفراد 

األسرة، ما يفاقم إضعاف إنتاجية األسر وُيسرع حركة 
الدوامة السلبية التي يسببها اإلفقار والعوز.   

عندما تكون نواتج كسب العيش إيجابية، تستطيع األسر 
أن تنجب أطفاال أصحاء ومتعلمين، وأن تكّون مدخرات، 

وتبني منزال جديدا أو تشتري أو تستثمر في وسائل 
اإلنتاج، وغير ذلك.

ومن شأن النواتج السلبية لسبل كسب العيش أن تضعف 
الُمعيل)ة( وتقلل قدرته)ا( على كسب الرزق. وسيعمل 

األطفال أكثر ويأكلون أقل ويكون أداؤهم ضعيفا في 
المدرسة؛ وسُتباع الماشية ويقل مقدار الحليب المتاح ألفراد 

األسرة.

الجدول 1-4: فهم الطرق التي تتفاعل بها مكونات إطار سبل كسب العيش المستدامة أمر بالغ األهمية لتحليل 
سبل كسب العيش.
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1-4 سمات سبل كسب العيش لمجموعة
مثلما يكون باإلمكان استخدام إطار سبل كسب العيش المستدامة لتوصيف سبل كسب عيش أسر 
فردية، يمكن استخدامه أيضا لتوصيف سبل كسب عيش مجموعات بأسرها. ومن الطبيعي أن 
يكون وضع سمات دقيقة لتوصيف سبل كسب عيش مجموعات أو مجتمعات محلية أمرا أكثر 
صعوبة ألن كل أسرة داخل المجموعة لها خصائصها الخاصة ويوجد بعض االختالف في 
ما يخص الكيفية التي تكسب بها األسر في أي مجموعة رزقها. ومع ذلك توجد حاالت كثيرة 
يكون من المفيد فيها تحديد خصائص سبل كسب عيش مجموعات أو مجتمعات محلية بأسرها.

هل ينطبق على المكّون
مالحظةالمجموعات؟

إلى حد مااألصول البشرية

في معظم الحاالت، تتباين الحالة البدنية والقدرة على أداء العمل والمهارات والتعليم 
تباينا كبيرا من فرد إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى. وبالتالي يكون المدى الذي يمكن 

استخدام األصول البشرية إليه على مستوى المجموعة محدودا.
إال أن بعض المؤشرات ذات الصلة تكون موجودة بالفعل على مستوى المجموعة: 

مثل المستوى العام من التعليم/المعرفة، ومستويات سوء التغذية، ومؤشرات الصحة 
مثل معدالت الوفيات أو انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتقسيم العمل بين 

النساء والرجال عندما ُيحدد للمجموعة نشاط اقتصادي مشترك )زراعي، أو رعوي، 
أو زراعي - رعوي(، وغير ذلك.

األصول 
نعماالجتماعية

ينطبق التضامن والدعم المنبثقان من هذه األصول في الكثير من األحيان على جميع 
أفراد المجتمع المحلي.

فمثال، ينجذب النازحون داخليا عادة نحو األشخاص الذين ينتمون إلى نفس المجموعة 
القبلية، وإلى المجتمعات المحلية الُمضيفة التي ُيقبلون فيها دون تمييز.

األصول 
وباألخص في المجتمعات القبلية، يتشارك أفراد المجموعات المتجانسة في الكثير من نعمالسياسية

األحيان األصول السياسية ذاتها )القرب من النخبة السياسية، والتهميش وغير ذلك(.
األصول 
يستمتع أفراد المجموعة الواحدة عموما بنفس إمكانية الوصول إلى األصول الطبيعية.نعمالطبيعية

حسب السياقاألصول المادية

في ظل الظروف الطبيعية، تختلف األصول المادية اختالفا ملحوظا من أسرة إلى 
أخرى. ويعتبر التصنيف حسب مجموعات الثروة أداة مفيدة لتصنيف األسر في ما 

يتعلق بأصولها المادية.
إذا حّل دمار واسع النطاق و/أو نزوح، تضيع األصول المادية في الكثير من األحيان. 

وفي هذه الحاالت، ينتهي الحال بمعظم أفراد المجموعة إلى خسارة بعض األصول 
المادية أو كلها، وبالتالي يجدون أنفسهم في أوضاع متشابهة في هذا الصدد.

حسب السياقاألصول المالية

يعتمد تباين األصول المالية داخل مجموعة معينة اعتمادا قويا على السياق. ففي حين 
أن بعض المجموعات ال تعتمد على الموارد الشبيهة بالنقد أو ال يتاح لها الحصول 

عليها، تظهر اختالفات كبيرة في كميات األصول المالية المتاحة لمجموعات أخرى. 
وبعد حدوث صدمة مدمرة، قد تتالشى هذه االختالفات.  

السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات 
يتشارك أفراد المجموعات بوجه عام نفس المجموعة من السياسات والمؤسسات نعم

والعمليات.

سياق الضعف
نعم، ولكن في المقام 

األول بالنسبة لمجموعات 
سبل كسب العيش

أفراد المجموعات معرضون بوجه عام لنفس سياق الضعف ولكن درجة تأثرهم به قد 
تختلف )فمثال يكون الُمزارع عرضة للجفاف، بينما في نفس السياق ال يتأثر المعلم به 

تأثرا كبيرا(.

استراتيجيات 
كسب العيش

بالنسبة لمجموعات 
سبل كسب العيش

بحكم تعريفها، يتبع الناس الذين ينتمون إلى مجموعة سبل كسب العيش ذاتها 
استراتيجيات كسب عيش متشابهة.

أما بالنسبة للمجموعات األخرى من المتضررين مثل المقيمين في منطقة حضرية 
تضررت من جراء فيضان، يمكن أن تتنوع استراتيجيات كسب العيش تنوعا شديدا.

نواتج
كسب العيش

بعد صدمة مشتركة في 
األغلب

حيث إن أنشطة األمن االقتصادي المتشابهة هي سبب تشكيل المجموعة في األساس، 
تميل النواتج كذلك إلى أن تكون متشابهة.

*  ترتيب مجموعة الثروة موضح في الفصل 2، وباألخص تحت  استخدام ترتيب مجموعة الثروة إلعادة بناء أوضاع ما قبل 
الصدمة.

الجدول 1-5: قابلية تطبيق مكونات إطار سبل كسب العيش المستدامة على مستوى المجموعة



المفـــــاهيم األســـاسية

27

تحديد سمات مجموعات سبل كسب العيش
األشخاص  أي  العيش،  كسب  سبل  مجموعات  لوصف  السمات  تحديد  ُيستخدم  الغالب  في 
الذين يشتركون في نمط حياة مشترك ويمارسون أنشطة اقتصادية متشابهة. وأيسر وصف 
لمجموعات سبل كسب العيش يكون باإلشارة إلى الفترات الطبيعية/ما قبل الصدمة، عندما 

تكون البيئة الطبيعية للناس مستقرة واألنشطة االقتصادية ُتجرى كالمعتاد.

تحديد سمات سبل كسب عيش المجموعات األخرى
بعد حدوث صدمة على وجه الخصوص، قد يكون التركيز أقل على »ماذا كان مصدر دخل 
هؤالء األشخاص في العادة؟« من »ما التحديات االقتصادية التي يواجهونها اآلن ولم؟«. وإذا 
كشف تحليل الوضع )انظر الفصل 3( أن األشخاص المتضررين لديهم احتياجات متشابهة 
نابعة من األسباب ذاتها، قد يكون من المالئم اعتبارهم مجموعة ووصف وضعهم باالستعانة 
بسمات المجموعة )انظر القسم 3-3، الخطوة األولى - تحديد المجموعات الضعيفة(، على 

النحو الوارد في المثالين التاليين.

مثال 1
دمر حريق أحد األحياء ولحق الدمار بمنازل سكانها.

معايير اإلدراج في هذه المجموعة هي: العيش في هذا الحي في ظل ظروف معيشية 	 
غير مالئمة من جراء هذا الحريق. وبالتالي يستند اإلدراج في هذه المجموعة إلى وجود 

فجوة في نواتج كسب العيش ناشئة عن صدمة مشتركة.

مثال 2
ألغام مضادة لألفراد؛ وتعطلت سبل كسب  تتألف المجموعة من عاِئَلين أصيبوا من جراء 
عيشهم ولم يعودوا قادرين على إنتاج الغذاء و/أو كسب الدخل. فضال عن ذلك، يحتاجون إلى 

خدمات تقويم العظام ورعاية من أفراد األسرة.

معايير اإلدراج في هذه المجموعة هي أن يكون الشخص ضحية لأللغام )تضرر األصل 	 
البشري( وأن يكون عائال ألسرة.

في هذين المثالين، من األرجح أن األشخاص المعنيين كانت لهم سبل كسب عيش ومهارات 
مختلفة في الماضي ولكنهم اآلن في وضع اقتصادي متشابه بسبب التعرض لصدمة مشتركة. 
ومن وجهة نظر التقييم األّولي - واالستجابة -، يمكن التعامل معهم باعتبارهم من مجموعة 
مهارات  في  كبيرة  اختالفات  يكشف  قد  األّولي  التقييم  أن  ذكر  المهم  من  أنه  غير  واحدة. 
األشخاص على سبيل المثال، وهذا األمر يستدعي استجابات مختلفة لألسر المختلفة، على 

الرغم من أن التقييم األّولي وضعهم في مجموعة واحدة في البداية.

لماذا نستخدم إطار سبل كسب العيش المستدامة؟
بعض مزايا وعيوب استخدام إطار سبل كسب العيش المستدامة موضحة في الشكل 1-11 أدناه.

العيوب
يتضمن إطار سبل كسب العيش المستدامة بعض المفاهيم المجردة	 
تقنية وال يمكن استخدامها مع 	  المستدامة  العيش  مصطلحات إطار سبل كسب 

المجتمعات المحلية.

المزايا
يركز إطار سبل كسب العيش المستدامة على الناس ويبرز القدرات الموجودة	 
يقدم اإلطار صورة شاملة وييسر نهجا متكامال	 
تنفيذ 	  على ضمان  ويساعد  االقتصادي  األمن  النعدام  الجذرية  األسباب  يظهر 

استجابات أفضل
يستخدمه نطاق عريض من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والتنموي	 

الشكل 1-11: بعض مزايا وعيوب استخدام إطار سبل كسب العيش المستدامة.
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1-5 كيف تتأثر سبل كسب العيش بالصدمات؟

تتسبب الصدمات الشديدة مثل النزاع المسلح في تعطل سبل كسب العيش بطرق كثيرة. ويعد فهم طبيعة أوجه 
التعطل هذه الخطوة األولى نحو استعادة سبل كسب العيش.

واآلن بعد أن رأينا ماهية سبل كسب العيش وكيف تعمل في ظل الظروف العادية، نحن اآلن 
بحاجة إلى فهم الطرق التي تتأثر بها من جراء الصدمات والتغيرات،17 والعواقب المترتبة 

على األشخاص المعنيين.

يعتمد تأثير الصدمة الواقعة على اقتصاد األسرة على عوامل عدة:
نوع الصدمة - صلتها باألسرة المتضررة؛	 
درجة التعرض للصدمة؛	 
قدرة الناس على التكيف وعلى الصمود؛	 
قدرات المؤسسات والخدمات التي تمكنها من منع حدوث صدمة أو الحد من تأثيرها. 	 

يختلف تأثير الصدمات على مجموعات سبل كسب العيش
من المهم فهم أن الصدمات ال تؤثر على األشخاص إال إذا ألحقت الضرر )أو منعت الوصول إلى( 
األصول و/أو منعت تنفيذ األنشطة التي ال غنى عنها الستراتيجيات كسب عيش الناس و/أو إذا 
عطلت السياسات والمؤسسات والعمليات المعنية.18 وثمة ارتباط قوي بين نوع الصدمة وتأثيرها 
المحتمل على مجموعة معينة من مجموعات سبل كسب العيش. ومجموعة سبل كسب العيش التي 
من المرجح أن تتضرر أصولها أو أنشطتها و/أو السياسات والمؤسسات والعمليات ذات الصلة 
بها من جراء نوع ُمعين من أنواع الصدمات يقال عليها أنها تتأثر بهذه الصدمة على وجه التحديد.

العواقبالصدمة
مجموعة سبل كسب العيش

الموظفون الزراعةصيد األسماك
الحكوميون

+++++لحق الدمار بمخزونات األسماك؛ فيرتفع سعر األسماك في السوق.تلوث نهر 

+++++المحصول رديء؛ فيرتفع سعر المحاصيل األساسية.جفاف

فساد 
حكومي

عدم إمكانية دفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وسوء إدارة صندوق 
معاشات التقاعد. 

غير معنية 
مباشرة

غير معنية 
+++مباشرة

تضررت المنطقة بأكملها، حيث لحق دمار جسيم بالبنية التحتية، زلزال
+++++++++والمؤسسات لم تعد تعمل.

+ تتأثر تأثيًرا محدودا ++ تتأثر      +++ تتأثر بشدة      

الجدول 1-6: الناس الذين تختلف سبل كسب عيشهم معرضون ألنواع مختلفة من الصدمات.

17    بعض التغييرات في السياسات والمؤسسات والعمليات ال يمكن اعتبارها صدمات، ولكنها رغم ذلك تخلف عواقب 
وخيمة على سبل كسب عيش بعض الناس.

18      استنادا إلى استراتيجيات كسب العيش التي تطبقها األسرة، تكون بعض الخدمات والمؤسسات بالغة األهمية دون 
سواها. وغياب الخدمات و/أو المؤسسات غير األساسية ال يترجم إلى تراجع في نواتج كسب العيش. 
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التعرض للصدمات
من السهل فهم أن تأثير حادثة سلبية على اقتصاد أسرة مرتبط ارتباطا مباشرا بتعرضها لهذه 

الحادثة من حيث:
شدة الصدمة أو التغيير؛	 
مدة استغراق الحادثة؛	 
معدل تكرار الحادثة.	 

وكلما اشتدت قوة الحادثة السلبية وطالت مدتها وتكرر وقوعها، زاد الجهد الذي تبذله األسر 
للتكيف معها.

القدرة على الصمود والتكيف
إليها  ويشار  الصدمات.  من  والتعافي  الصعبة  األوقات  تحمل  على  معينة  قدرة  أسرة  لكل 
بالقدرة على التكيف. وتكون األسرة قادرة على الصمود إذا كانت، إلى جانب قدرتها على 
التكيف، قادرة أيضا على التواؤم على المدى الطويل إذا اقتضت الضرورة، وإذا كان تعافيها 
يضعها على طريق التنمية اإليجابية. ويعتمد مدى قدرة األسرة على الصمود باألساس على 
قاعدة األصول الخاصة بها، ولكنه يعتمد بقوة أيضا على السياسات والمؤسسات والعمليات 
التي تملك رأس مال بشري قوي سوف تكون قادرة  المثال: األسرة  المحيطة. فعلى سبيل 
على تحمل حادثة تضعها تحت ضغط نفسي على نحو أكثر سهولة وتتعافى وتتواءم أسرع 
بكثير من أسرة ذات رأس مال بشري ضعيف. وفي الوقت الذي تكون فيه األصول البشرية 
غالبا هي أهم األصول في ما يتعلق بالقدرة على الصمود وخاصة في سياقات النزاع، تساهم 
أيضا أنواع أخرى من رؤوس األموال في نجاح التعافي.19 وعندما تكون الصدمات شديدة 
ومستمرة لفترة زمنية طويلة على وجه الخصوص، ال يكفي مجرد تحمل األزمة. فيتعين على 
الناس أن يوائموا استراتيجياتهم العادية لكسب العيش إما عن طريق توظيف استراتيجيات 

التكيف المؤقتة أو بإعادة توجيه سبل كسب عيشهم على نحو دائم من خالل المواءمة.

استراتيجيات التكيف
استراتيجيات التكيف أو آليات التكيف هي تغيرات سريعة ومؤقتة ُتدخل على االستراتيجيات 
الغذاء  من  جديدة  لمصادر  السريع  التقييم  إلى  تهدف  األحيان  أغلب  وفي  لألسرة.  المعتادة 
والدخل أو إلى خفض االستهالك أو النفقات. ويمكن تصنيفها إلى آليات تكيف مستدامة إذا 
كانت ال تخاطر بأصول األسرة، أو آليات تكيف غير مستدامة أو ضارة إذا كان لها تأثير 

سلبي دائم على قاعدة أصول األسرة.

ضارةمستدامة
تناول وجبة واحدة في اليوم فقطتناول كميات أقل من المأكوالت المفضلة 

إخراج األطفال من المدارسبيع التلفاز الجديد ذي الشاشة المسطحة
بيع أصول منتجةخفض التبرعات الموجهة إلى األقارب

المواءمة
في حين أن استراتيجيات التكيف قد تكون كافية لتحمل فترات قصيرة من الصعوبات، إال أنها 
تميل إلى أن تكون غير مناسبة على المدى الطويل. فإذا كانت التغيرات ذات مدى طويل، 
تعدل األسر في الكثير من األحيان وبشكل دائم استراتيجياتها الخاصة بسبل كسب العيش، 

وهي عملية يشار إليها بلفظ المواءمة.
فعلى سبيل المثال، إذا ازداد عدم انتظام أنماط هطول األمطار وأصبحت القدرة على التنبؤ 
بها أقل، قد تختار أسرة معينة مارست في السابق الزراعة البعلية )المعتمدة على األمطار( 

االستثمار في البنية التحتية لنظم الري أو ترك الزراعة بالكلية.

دور السياسات والمؤسسات والعمليات
في الكثير من الحاالت، قد يؤدي وجود المؤسسات ذات األداء الجيد، ووجود خدمات عالية 
الجودة وإمكانية االستفادة منها إلى منع وقوع الصدمات الشديدة أو الحد منها بدرجة كبيرة 

أو مساعدة األسر على التكيف مع العواقب.
فعلى سبيل المثال: يؤدي تعويض الدولة للمزارعين المتضررين من الجفاف وتوفير البذور 
المدّعمة لموسم البذر المقبل إلى الحد بشكل كبير من التأثير الذي ُيخلفه الجفاف على األمن 

االقتصادي لألسر المتضررة.

19    وحتى في األوقات العادية، يمكن لألسر التي تملك قدرة محدودة للغاية على الصمود أن تكون غير آمنة اقتصاديا. 
وُتصنف عادة بأنها فقيرة ويمكن أن ُتصنف من خالل توازن غير مواٍت ببن األصول والمسؤوليات.

الرسالة الرئيسية
يساعد اإللمام سمات أصول األسرة واألنشطة 

التي تمارسها لكسب العيش في فهم - وإلى 
حد ما التنبؤ - بأنواع الصدمات التي تتأثر بها 

تلك األسرة.
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ماذا يحدث إذا كان األشخاص غير قادرين على التكيف أو المواءمة؟
غير  والعمليات  والمؤسسات  السياسات  وكانت  كافية  غير  والمواءمة  التكيف  آليات  كانت  إذا 
مالئمة أو ضعيفة، يمكن أن تتدهور سبل كسب عيش األسر تدهورا شديدا. وتبدأ الحلقة المفرغة 
عندما يؤدي اإلجهاد األّولي أو الصدمة إلى إضعاف قاعدة األصول و/أو التأثير على السياسات 
والمؤسسات والعمليات المتصلة بسبل كسب عيش األسر. وإذا كانت استراتيجيات التكيف غير 
كافية، تنحسر أنشطة كسب العيش، األمر الذي يؤدي بدوره إلى آثار سلبية على نواتج كسب 
العيش. وهذا بدوره له تأثير سلبي على الصحة والتغذية والتعليم، األمر الذي يفاقم ضعف رأس 
المال البشري. فضال عن ذلك، قد تضطر األسر إلى بيع أصولها المنتجة لتبقى على قيد الحياة.

اإلجهاد األّولي أو الصدمة

انخفاض الدخل والغذاء المنَتجضعف قاعدة األصول

 تدهور الحالة الصحية
والتغذوية

 تردي الظروف المعيشية
واالستهالك الغذائي

انحسار أنشطة كسب العيش

تعلق في حلقة  التكيف مع اإلجهاد، تكون عرضة ألن  قادرة على  1-13: عندما تكون األسر غير  الشكل 
مفرغة من التدهور.

في الحاالت التي تعمل فيها اللجنة الدولية، قد يكون هذا التدهور التدريجي سريعا ويمكن أن 
يؤدي بسرعة إلى أوضاع مهددة للحياة. إال أنه توجد حاالت كثيرة يكون فيها التراجع بطيئا، 
بأكملها. ومن  سلبية ألجيال  دوائر  في  عالقة  المحلية  المجتمعات  أو  األسر  تظل  أن  ويمكن 
المهم إدراك أنه بمجرد سقوط األسرة في براثن هذه الدائرة، يصعب عليها كثيرا الهروب من 
شباك الديناميات والتعافي دون الحصول على مساعدة خارجية. لذا من األهمية بمكان منع هذا 

التراجع عن طريق حماية سبل كسب العيش أو استعادتها قبل فترة طويلة من تعطلها تماما.

مالحظة

األسر التي تتسم أصولها بالتنوع كثيرا ما تسنح لها فرصة أفضل للتكيف الناجح، لمجرد أن 
نطاقا أوسع من خيارات مواءمة استراتيجيات كسب العيش متاح لها. ومن ناحية أخرى، يتأثر 
الناس سريعا عند تعرضهم لصدمة إذا كانت أصولهم تتسم بالمحدودية الشديدة وعدم التوازن.

1-6 التغذية
يعتبر ضمان التغذية السليمة لكل فرد من المستفيدين أحد النواتج المنتظرة من برامج األمن 
االقتصادي. وبإدخال منظور تغذوي في مختلف المراحل بدءا من أعمال التقييم األّولي إلى 
تصميم البرامج، والرصد والتقييم النهائي، يمكن أن تساهم برامج األمن االقتصادي في حماية 

الحالة التغذوية السائدة أو تحسينها من خالل مواجهة بعض أسبابها الجذرية.

والتغذية مهمة ألنه على المدى القصير يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى زيادة في الوفيات 
واألمراض والعجز. كما توجد آثار سلبية طويلة األجل مثل تفاقم ضعف األداء في المدرسة 
أو في العمل، ومحدودية فرص العمل وآفاق كسب الدخل. لذا من شأن نقص التغذية أن يؤدي 

إلى منع الناس من استغالل إمكانياتهم كاملة.
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المتطلبات الغذائية والحالة التغذوية
بغض النظر عمن نكون، نحتاج جميعا إلى الطعام للعيش والنمو وممارسة أنشطتنا االعتيادية. 

إال أن االحتياجات الغذائية الفردية يمكن أن تتباين تباينا شديدا، على النحو الموضح أدناه.
وتتفاوت كمية الغذاء المطلوبة حسب:

السن: يحتاج الرضيع إلى كمية أقل من الغذاء عن والديه؛	 
وزن الجسم: يجب أن يتناول األشخاص كميات مناسبة من الغذاء للحفاظ على وزنهم 	 

في نطاق مناسب؛
الشتاء 	  في  الطعام  من  أكبر  كمية  األشخاص  يتناول  أن  يجب  البرد،  لتحمل  المواسم: 

مقارنة بالصيف؛
مستوى النشاط: األشخاص الذين يمارسون نشاطا بدنيا شاقا مثل المزارعين يجب أن 	 

يأكلوا أكثر من موظفي المكاتب؛
الحالة: عندما تكون المرأة حامال، تحتاج إلى 300 سعر حراري إضافي يوميا؛ وعند 	 

اإلرضاع يزيد المقدار إلى 500 سعر حراري؛
الحالة الصحية: قد يرفض طفل مريض تناول الطعام بالرغم من أن احتياجاته التغذوية 	 

تزيد بالفعل.
المجموعات  لبعض  مواءمتها  وينبغي  المطلوبة،  الغذاء  جودة  مستوى  أيضا  يتباين  وقد 

السكانية، على النحو الوارد في األمثلة التالية:
النظام الغذائي لألطفال أقل من عامين ينبغي إن يتضمن منتجات حيوانية لتعزيز النمو 	 

الصحي؛
تحتاج المرأة إلى إمداد منتظم من الحديد؛	 
قد يحتاج المرضى إلى المزيد من البروتين.	 

ما النظام الغذائي العادي؟
»النظام الغذائي العادي« هو هيكل نظري حيث إن أي نظام غذائي ينبغي أن يتباين في الكمية 
والنوعية على النحو الموضح أعاله. إال أنه لتبسيط تقييم كفاية نظام غذائي ما، يمكن أخذ 
الحصص الغذائية القياسية المقدمة كمساعدة إغاثية مثاال لما ينبغي إدراجه على أقل تقدير 

في »نظام غذائي عادي«.
والحصص القياسية التي تقدمها اللجنة الدولية تزود بـ 2400 سعر حراري للشخص في اليوم. 
وتستند هذه الكمية إلى احتياجات رجل يزن 60 كغم ويمارس نشاطا بدنيا متوسطا. ويستخدم 
2100 سعر حراري  تمنح  بقليل  أقل  المتحدة حصصا  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج 
للشخص في اليوم، وتستند إلى االحتياجات الغذائية المرأة تزن 50 كغم وتمارس نشاطا خفيفا.

تخصص  أن  وينبغي  األسرة،  مستوى  على  الغذائية  الحصص  تقاسم  يتم  حالة،  كل  وفي 
الكميات ألفراد األسرة وفقا الحتياجاتهم الغذائية تخصيصا نظريا. وبالتالي يستهلك األطفال 
يستهلك  بينما  2400 سعر حراري،  البالغ  الحصة  تمنحه  الذي  المتوسط  أقل من  سعرات 

البالغون الذين يبذلون جهدا شاقا سعرات أكثر.
والحالة التغذوية للفرد هي التوازن بين متطلباته التغذوية وما يتناوله من طعام، أو بمعنى 

آخر المدخول من المغذيات.
ويوضح الهرم الغذائي مكونات النظام الغذائي الصحي.

الدهون والزيوت عناصر ضرورية لنظام غذائي 
متوازن، ولكن يجب تناولها بكميات صغيرة.

حصة إلى حصتان من األغذية الغنية بالبروتين كاللحم 
والحليب والسمك والبيض والبقول تساعد الجسم على 

النمو وتكوين خاليا جديدة.

يوصى بتناول أربع إلى خمس حصص من الفواكه 
والخضراوات يوميا، فهي تمد الجسم بالفيتامينات 

والمعادن.

األغذية الغنية بالكربوهيدرات تشكل أساس الهرم 
الغذائي: يجب أن تشكل الحبوب كاألرز أو الذرة أو 

الخبز الحصة األكبر من النظام الغذائي اليومي.

الشكل 1-14: يوضح الهرم الغذائي التوازن الموصى به بين المجموعات الغذائية المختلفة.
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نقص التغذية، والهزال، والتقّزم، ومرض كواشيوركور )نقص الغذاء(، 
والسَغل )الهزال التغذوي(

نقص الوزن بالنسبة للعمر ← نقص الوزن
في العادة، عندما يؤخذ الطفل إلى أحد المراكز الصحية للحصول على رعاية وقائية أو لتلقي 
العالج، يتم تسجيل وزنه أيضا ومقارنته بعمر الطفل. وُيستخدم مؤشر الوزن مقابل العمر 
هذا غالبا في الحاالت المستقرة. وإذا كان الوزن أقل من الطبيعي بالنسبة لعمر الطفل، يصنف 

بأنه يعاني من نقص الوزن.

عالمات سوء التغذية لدى األطفال

طبيعي

الطول الطبيعي بالنسبة للعمر

هزال
وزن قليل بالنسبة للطول

تقزم
قصر القامة بالنسبة للعمر

نقص وزن
وزن قليل بالنسبة للعمر

الشكل 1-15: صبية تبلغ أعمارهم عاما واحدا: أحدهم في صحة جيدة والثالثة اآلخرون يعانون من سوء تغذية.

نقص الوزن بالنسبة للطول← هزال أو سوء تغذية حاد
إذا كانت قيمة نسبة الوزن مقابل الطول منخفضة، فإن ذلك يشير إلى وجود هزال، وغالبا 
يقابله ظهور مفاجئ لسوء التغذية. لهذا السبب فهو المؤشر األكثر شيوعا في االستخدام في 
الدراسات االستقصائية المعنية بالتغذية في حاالت الطوارئ. والسكان الذين يتم إجراء مسح 
بين  مباشر  ارتباط  6 و59 شهرا. ويوجد  بين  أعمارهم  تتراوح  أطفال  يتألفون من  عليهم 

مستوى الهزال وخطر حدوث وفاة.

نقص الطول بالنسبة للعمر← تقزم أو سوء تغذية مزمن
لعمر  بالنسبة  الطول  في  فالنقص  المتحقق؛  الطولي  النمو  العمر  مقابل  الطول  نسبة  تعكس 
معين هو مؤشر لضعف تراكمي وطويل األجل في الحالة الصحية و/أو في المدخول الغذائي، 
وهي حالة يشار إليها بسوء التغذية المزمن. ويرتبط سوء التغذية المزمن أو التقزم ارتباطا 
وثيقا بالفقر. وألن النسبة تتباين تباينا بطيئا، فهذا المؤشر هو الذي يتم اختياره في الحاالت 

المستقرة إللقاء الضوء على الصلة بين الفقر المزمن وسوء التغذية.
ويقترن التقزم بضعف في النمو النفسي االجتماعي، وانخفاض القدرة على العمل عند البلوغ، ونقص 
الوزن عند الوالدة في األطفال الذين تعاني أمهاتهم من التقزم. ويكون األطفال الذين يعانون من 
نقص الوزن عند الوالدة عرضة أيضا لسوء التغذية المزمن والحاد في ظروف الحرمان واألزمات.

مؤشرات سوء التغذية

طبيعي

الطول الطبيعي بالنسبة للعمر

هزال
وزن قليل بالنسبة للطول

تقزم
قصر القامة بالنسبة للعمر

يكشف فحص الوزن بالنسبة
للطول وجود الهزال

يكشف فحص الطول بالنسبة
للعمر وجود التقزم

يكشف فحص الطول بالنسبة
للعمر انخفاض الوزن

نقص وزن
وزن قليل بالنسبة للعمر

الشكل 1-16: صبية تبلغ أعمارهم عاما واحدا: أحدهم في صحة جيدة والثالثة اآلخرون يعانون من سوء تغذية.
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مرض كواشيوركور والسَغل
مرض كواشيوركور والسغل شكالن سريريان من الحاالت الشديدة لسوء التغذية الحاد.

وأهم عالمات مرض كواشيوركور هي الوَذمة وفقدان الشهية. والوذمة هو تورم ينتج عن 
التجمع المفرط للسوائل خارج الخلوية في الجسم نتيجة لنقص تغذوي شديد. وتورم األطراف 
والوجه المرتبط بالوذمة يمكن أن يجعل طفال يعاني من سوء تغذية حاد يبدو »في صحة 

جيدة«.

ويعاني مريض السغل من نقص شديد في وزن الجسم؛ ولذا يبدو الطفل الذي يعاني من سوء 
تغذية شديد بالغ النحافة.

ويعاني بعض األطفال من مزيج من السَغل ومرض كواشيوركور، وُتعرف هذه الحالة باسم 
كواشيوركور سغلي. 

انتشار سوء التغذية – دراسة الحالة التغذوية للمجموعات السكانية
تبين أن الحالة التغذوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا تعكس بشكل جيد 
دراسات  تجرى  السبب،  ولهذا  فيه.  يعيشون  الذين  بأسره  المحلي  للمجتمع  التغذوية  الحالة 
استقصائية تغذوية على عينة من األطفال في هذه الفئة العمرية وتستخدم النتائج )معدالت 
سوء التغذية( لإلشارة إلى مدى وخطورة سوء التغذية الحاد فضال عن انتشار سوء التغذية 
المزمن. ويوضح الجدول 1-7 التوافق بين انتشار سوء التغذية )نسبة األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية( ومستوى شدته على مستوى السكان.

شدة سوء 
التغذية

نقص الوزن
مؤشر الوزن مقابل العمر

الهزال
مؤشر الوزن مقابل الطول

التقزم
مؤشر الطول مقابل العمر

> 20%  > 5%  > 10%منخفضة

20-29%5-9%10-19%متوسطة

30-39%10-14%20-29%مرتفعة

≤40%≤15%≤30%مرتفعة جدا

الجدول 1-7: عتبات انتشار سوء التغذية.

فهي  الحالة،  بشأن شدة  مفيدة  معلومات   7-1 الجدول  في  الموضحة  األرقام  تقدم  في حين 
لوحدها ال تقرر متى يتعين اتخاذ إجراء ما. وهذا يعتمد على عوامل أخرى منها كيف من 
المحتمل أن تتطور الحالة، والوقت من العام )التغيرات الموسمية( والموارد المتاحة التخاذ 

إجراءات في الوقت المناسب.   

 أسباب سوء التغذية
اتخاذ  فهم أفضل ألسبابه من أجل  اكتساب  إلى  التغذية، نحتاج  أننا عرفنا ما هو سوء  بما 
اإلجراءات العالجية. ويقدم إطار اليونيسيف المفاهيمي لسوء التغذية أفضل موجز يوضح 

التفاعل المعقد بين العوامل التي تساهم في سوء التغذية.
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العواقب قصيرة األجل
الوفاة، واالعتالل، واإلعاقة

العواقب قصيرة األجل
حجم البالغين، والقدرة الفكرية، واإلنتاجية 
االقتصادية، واألداء اإلنجابي، وأمراض 
التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والشرايين

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنها األسواق ومقدمي الخدمات

الهياكل االقتصادية والسياسية واأليدولوجية

الموارد المحتملة: البشرية، والطبيعية، والمادية، واالجتماعية، والمالية

صدمات واالتجاهات والطابع الموسمي
ال

ضعف قدرة األسرة 
على الحصول على 
غذاء مفيد وآمن 

ومغذٍّ

ممارسات رعاية 
أطفال وإرضاع 

غير مالئمة

ضعف قدرة األسرة على 
الحصول على خدمات 
صحية عالية الجودة، 

وبيئة غير صحية

المرضمدخول غذائي غير كاف

نقص تغذية األمهات واألطفال

الشكل 1-17: إطار اليونيسيف المفاهيمي لسوء التغذية يميز بين ثالثة مستويات من األسباب.20

وتصنف أسباب نقص التغذية لدى األمهات واألطفال إلى ثالثة مستويات مميزة. والوضع 
أثناء  في  المستويات  هذه  من  كل  عن  المعلومات  من  أدنى  حد  على  الحصول  هو  األمثل 

التقييمات األّولية.

األسباب المباشرة
التغذية.  لنقص  المباشرة  األسباب  من  والمرض  الغذاء  من  كاٍف  غير  قدر  استهالك  يعد 
فبإمكانهما خلق حلقة مفرغة يؤدي فيها نقص االستهالك الغذائي إلى إضعاف دفاعات الجسم، 

ما يؤدي إلى اإلصابة بالعدوى التي تفاقم ضعف قدرة الجسم على هضم الطعام وهلم جرا.

األسباب الكامنة
ترتبط األسباب الرئيسية وراء نقص التغذية بما يلي:

توافر الغذاء والحصول عليه على مستوى األسرة؛	 
الظروف المعيشية: هل البيئة المحيطة باألسرة نظيفة، هل مياه الشرب آمنة وهل مرافق 	 

التغوط مالئمة؟؛ 
ممارسات الناس الخاصة بالنظافة الصحية: هل هم ملمون بالقواعد األساسية المتعلقة 	 

بالنظافة الصحية، وإعداد الطعام وغير ذلك ويحترمونها؟؛
حصول الناس على الرعاية الصحية: إذا ُوجدت مشكلة صحية، هل يمكنهم الحصول 	 

على عالج؟ هل يمكنهم الحصول على تحصينات؟

20    على الرغم من أن اإلطار المفاهيمي لسوء التغذية قد أنشئ قبل إطار سبل كسب العيش المستدامة ويركز باألخص 
على األطفال واألمهات، فبين اإلطارين ترابط وثيق ويقدمان وجهة نظر متسقة.
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األسباب األساسية
ترتبط األسباب األساسية لنقص التغذية بوجه عام بما يلي:

الفقر: االفتقار إلى األصول بوجه عام؛	 
والسياسات 	  الخدمات،  وسوء  المؤسسات،  ضعف  والعمليات:  والمؤسسات  السياسات 

الحكومية غير المواتية وغير ذلك.
لهذا  والكامنة؛  المباشرة  األسباب  على  األول  المقام  في  االقتصادي  األمن  إجراءات  تعمل 

ينبغي أن تكون محط تركيز التقييمات األّولية.

إدراج التغذية في التقييم األّولي لألمن االقتصادي
إن جمع المعلومات بشأن التغذية جزء ال يتجزأ من التقييم األّولي لألمن االقتصادي، ومهمة 
ينبغي أن ينفذها جميع موظفي األمن االقتصادي الميدانيين. وفي الكثير من األحيان، يمكن 
الحصول على البيانات أيضا من الزمالء في وحدتي الشؤون الصحية أو المياه واإلسكان، 

ألن أسباب سوء التغذية متشعبة القطاعات.
وتشمل البيانات التي ينبغي جمعها ما يلي:

التغذوية 	  الحالة  لتقريب  المطلوبة  الرئيسية  البيانات  وهي  لألسرة:  الغذائي  االستهالك 
في التقييم األّولي لألمن االقتصادي، وينبغي ضّمها إلى المعلومات التكميلية عن الحالة 
الصحية وعن أوضاع المياه والصرف الصحي على مستوى األسرة أو المجتمع المحلي؛

أسباب سوء التغذية: في الكثير من الحاالت، ال يمكن الحصول على معلومات بشأن 	 
الثانوية،  البيانات  المحلي من  المستوى  التغذية على  لسوء  القطاعات  متعددة  األسباب 
ويستغرق جمع البيانات األساسية بهدف إنشاء فهم سليم لهذه األسباب وقتا طويال. وبقدر 
اإلمكان، يمكن إجراء مناقشات داخل مجموعات التركيز ومناقشات أخرى فردية لتحديد 

األسباب الرئيسية المباشرة والكامنة وراء سوء التغذية.  
الحالة التغذوية للسكان: ُتجمع المعلومات بشأن انتشار سوء التغذية في المقام األول 	 

بوصفها بيانات ثانوية من سجالت المنشآت الصحية أو تقارير المنظمات غير الحكومية 
العاملة في مجال التغذية. وإذا كانت البيانات غير متاحة أو قديمة، يمكن لوحدة األمن 
االقتصادي - وربما بدعم من وحدة الخدمات الصحة باللجنة الدولية - أن تجري أيضا 
تقييما سريعا لمحيط منتصف العضد لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا. 
وفي نهاية المطاف تعتمد القدرة على الجمع بين مصادر المعلومات هذه على اإلطار الزمني 
التنوع  درجة  بشأن  التالية  الفقرة  في  إضافية  توجيهات  وتوجد  األمني.  والسياق  والموارد 
الغذائي لألسر، وهي أحد المؤشرات الهامة التي ينبغي إدراجها في التقييمات األّولية لألمن 

االقتصادي التي تجرى على مستوى األسر لتقريب الحالة التغذوية للسكان.

تقييم االستهالك الغذائي لألسر– درجة التنوع الغذائي لألسر
وأنواعها.  المستهلكة  األغذية  وجودة  الغذائي  المدخول  لتقييم  أدوات  عدة  استخدام  يمكن 

وتستخدم اللجنة الدولية حاليا أداة درجة التنوع الغذائي لألسر.21 
درجة التنوع الغذائي لألسر هي أداة تستخدم لدراسة تنوع االستهالك الغذائي. فهي تسمح بتوصيف 
فترات  أو خالل  كوارث  وقوع  تلي  التي  الفترات  مثل  الصعبة  األوقات  في  للناس  الغذائي  النظام 
المنطقي  واألساس  الغذائي.  األمن  انعدام  أو  الموسمية  التغيرات  تحديد  من  تمّكن  كما  الغذاء،  شح 
الذي تستند إليه هو أن استهالك أصناف من عدد محدود من مجموعات غذائية )تشمل مواد غذائية 
والفيتامينات  بالبروتينات  يتعلق  ما  في  كاف، وخصوصا  غير  غذائي  نظام  على  مؤشر  متشابهة( 
إضافة ضئيلة  مع  باألساس  الحبوب  تتناول  التي  األسر  المثال،  سبيل  فعلى  الضرورية.  والمعادن 
من الخضراوات والزيت لعمل »الصلصة«، سوف تستوفي على األرجح المتطلبات من السعرات 
الحرارية )الطاقة( ألفرادها، ولكن ستعاني من نقص في بروتينات ومعادن وفيتامينات معينة. وسوف 
أفراد  أكثر  بين  العدوى  الوزن والنمو وضعف مقاومة  العجز في زيادة غير كافية في  يساهم هذا 
األسرة تأثرا خصوصا األطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات والمصابين بأمراض مزمنة.
ويتم حساب درجة التنوع الغذائي لألسر على مستوى األسر استنادا إلى أسئلة معدة مسبقا.22 
ويجب أن يجيب عن هذه األسئلة الشخص المسؤول عن شراء الوجبات وإعدادها وتقديمها، 

وهذا الشخص يكون في معظم الحاالت امرأة.
التغذية باللجنة الدولية على  ويمكن استخدام ورقة عمل جاهزة لالستخدام أعدها أخصائيو 

شكل جدول ُأعّد ببرنامج »إكسيل« لحساب درجة التنوع الغذائي لألسر تلقائيا.

21     راجع FAO, Guidelines for measuring household and individual dietary diversity, FAO، روما، 2013.
22    استبيان درجة التنوع الغذائي لألسر هو أحد أدوات التقييم األّولي ألوضاع األسر الواردة في الملحق 3.
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1-7 العناصر الرئيسية لسياسة المساعدة للجنة الدولية
واآلن وقد أصبح لدينا فهم أفضل لسبل كسب العيش وكيف يمكنها أن تتأثر بالصدمات، من 
المفيد مراجعة بعض األركان األساسية لسياسة المساعدة لّلجنة الدولية،23 التي توفر اإلطار 

األوسع للنهج الذي تتبعه وحدة األمن االقتصادي باللجنة الدولية.

درجة األزمة24
تميز اللجنة الدولية في إطارها التشغيلي بين أربعة أنواع من مجموعات األزمات التي تختلف 
من حيث السياق العام واألمن االقتصادي للناس. ويتباين التسلسل الذي يتبع فيه مستوى واحد 
المثال، يمكن لحالة ما قبل األزمة أن  الحالة؛ فعلى سبيل  من األزمة مستوى آخر بحسب 

تتحول مباشرة إلى أزمة مزمنة دون المرور بمستوى األزمة الحادة.

ما قبل األزمة/
أزمة طارئة

االحتياجات األساسية 
مغطاة ولكن ثمة خطر 
في عدم استمرار القدرة 

على تلبيتها

درجات األزمة وتدخالت األمن االقتصادي

سبل كسب العيش مستدامة

االحتياجات األساسية مغطاة

ما بعد األزمة
 االحتياجات األساسية
 مغطاة بدعم الهياكل التي
تظل استدامتها هشة

أزمة مزمنة
 االحتياجات األساسية مغطاة
 ولكن بشكل غير كاف وقد

تعود األزمة الحادة

أزمة حادة
 بعض االحتياجات

 األساسية لم تعد مغطاة

واألمن  األوسع  السياق  بين  االرتباط  الدولية  اللجنة  تحددها  التي  األزمة  درجات  الشكل 1-18:  تعكس 
االقتصادي لألسر.

ما قبل األزمة
في حالة ما قبل األزمة يتم تلبية االحتياجات األساسية ولكن سبل كسب العيش عرضة ألن 
تتوقف عن االستمرار في المستقبل. ومن العناصر الشائعة لسياق ما قبل األزمة: سن قوانين 

قمعية جديدة، وتقييد حرية التنقل، وزيادة الضرائب و/أو ضعف المؤسسات.

وفي هذه الحاالت، سوف تحاول اللجنة الدولية تعزيز المؤسسات المحلية مثل جمعية الصليب 
األحمر/الهالل األحمر الوطنية عن طريق بناء قدرتها من أجل االستجابة للحاالت العاجلة 
االقتصادي  األمن  تستخدمه وحدة  الذي  العمل25  أسلوب  يكون  ما  المساعدة. وغالبا  وتقديم 

باللجنة الدولية هو تقديم الدعم.

األزمة الحادة
تلبية احتياجاتها  الحادة، تكون قطاعات كبيرة من السكان غير قادرة على  في ظل األزمات 
األساسية. فاالستهالك الغذائي و/أو الظروف المعيشية غير كافية وصحة الناس على المحك. 
وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات يمكن أن ُتزهق أرواح. فقدرة الناس على التكيف تصل إلى 
حدودها القصوى والمؤسسات المحلية ال تعمل أو تكون غير قادرة على االستجابة لالحتياجات.

من  الكثير  في  المستحيل  ومن  للمساعدة  ملحة  حاجة  هناك  تكون  الحادة،  األزمات  ظل  وفي 
سريعة  الدولية  اللجنة  استجابة  تكون  أن  يجب  ولذا  المحلية.  القدرات  على  االعتماد  األحيان 

23     وثيقة السياسات رقم 49.
24      في التقارير والوثائق المرجعية يمكن أن يشير هذا المفهوم إلى حالتين مختلفتين. فيمكنه أن يصف إما األزمة على 

مستوى األسرة أو الحالة في السياق )الوطني( األوسع. 
و/أو  السلطات  مع  الدولية  اللجنة  بها  تتفاعل  التي  الطرق  الدولية  اللجنة  تستخدمها  التي  العمل  أساليب  25      تعكس 
الدعم،  وتقديم  البديل،  دور  أداء  أساليب عمل:  وتوجد خمسة  اإلنساني.  الوضع  لتحسين  األخرى  المعنية  الجهات 
 ICRC :49 والحشد، واإلقناع واالستنكار. ولمزيد من المعلومات بشأن أساليب العمل، راجع وثيقة السياسات رقم

Assistance Policy )وثيقة داخلية للجنة الدولية(.
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وفعالة. ويكون أداء دور البديل هو أسلوب العمل الذي تستخدمه وحدة األمن االقتصادي باللجنة 
الدولية غالبا في هذه الحاالت.

األزمة المزمنة
في ظل األزمة المزمنة، يتم تلبية معظم االحتياجات األساسية وال تكون الحياة عرضة لخطر 
مباشر ولكن سبل كسب العيش ال تكون مستدامة. وتظل قدرة الناس على التكيف ضعيفة 
غير  النفقات  أو  الغذاء  شح  فترات  مثل  إضافي  إجهاد  بأي  الضعف  هذا  يزداد  أن  ويمكن 
المتوقعة. وثمة احتمال أن تزيد آليات التكيف الضارة مثل بيع/عدم استبدال وسائل اإلنتاج 
من تقويض قواعد أصول األسر. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، سيكافح الناس لتحقيق التعافي 
من األزمة معتمدين على أنفسهم، وثمة احتمال أن يؤدي أي تدهور بسيط في الوضع إلى 
نشوب أزمة حادة. وقد تكون المؤسسات والقدرات المحلية تؤدي دورها ولكنها تظل ضعيفة 

وغير قادرة على ضمان التعافي.

في ظل األزمة المزمنة، ستحاول اللجنة الدولية أن تدعم الحلول المستدامة التي تعزز أصول 
في  الدعم  تقديم  أسلوب  االقتصادي  األمن  وحدة  وتستخدم  المحلية.  القدرات  وتبني  األسر 

الكثير من هذه األحيان، ولكن أداء دور البديل ممكن أيضا.

ما بعد انتهاء األزمة
في مرحلة ما بعد انتهاء األزمة، تكون األسر قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية وتكون 
سبل كسب العيش - من الناحية النظرية - مستدامة. إال أن المؤسسات تظل ضعيفة وتعرقل 

التعافي االقتصادي الكامل.

وفي مرحلة ما بعد انتهاء األزمة، ستحاول اللجنة الدولية تعزيز القدرات والمؤسسات المحلية 
حتى تستأنف األخيرة وظيفتها وتكون قادرة على توفير الخدمات الحيوية للسكان. وعادة ما 

تستخدم وحدة األمن االقتصادي في مرحلة ما بعد األزمة أسلوب تقديم الدعم.

أنواع تدخالت اللجنة الدولية
يستند اختيار استجابات األمن االقتصادي باألساس إلى الطبيعة الملحة لالحتياجات )درجة 
األزمة( والقدرات المتاحة محليا )بين الناس وفي السياسات والمؤسسات والعمليات(. ويترجم 
القرار إلى فعل من خالل األنواع القياسية لتدخالت اللجنة الدولية، وهي اإلغاثة، ودعم سبل 

كسب العيش، والدعم الهيكلي.26

تدخالت اإلغاثة
تهدف تدخالت اإلغاثة في المقام األول إلى إنقاذ الحياة وحماية سبل كسب العيش المعرضة 
لخطر مباشر نتيجة نشوب أزمة حادة. ويتحقق هذا األمر بتمكين الناس من الحصول على 
السلع االقتصادية التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة عندما ال يصبح بوسعهم الحصول 

عليها بطرقهم الخاصة. 

أمثلة
توفير المواد الغذائية وغير الغذائية، وتوزيع المبالغ النقدية، والبذور واألدوات، وتحصين 

الماشية.

تدخالت دعم سبل كسب العيش
اإلنتاج  تدخالت  بمصطلح  أحيانا  إليها  يشار  التي  العيش  كسب  سبل  دعم  تدخالت  تهدف 
إلى تعزيز اإلنتاج الغذائي و/أو إدرار الدخل من خالل الجمع بين تعزيز القدرات وتوفير 
مدخالت ذات جودة عالية. وهي أكثر استدامة من تدخالت اإلغاثة وأكثر فعالية في حاالت 

األزمات المزمنة وحاالت ما قبل نشوب األزمات.

ويمكن أن تستهدف تدخالت دعم سبل كسب العيش المجموعات أو األفراد. وإذا كان الهدف 
من التدخل هو تمكين المستفيدين من ممارسة أنشطة جديدة لكسب العيش، فيكون التدريب 

عندئذ جزءا ال يتجزأ من التدخل.

26     يشار أيضا إلى تدخالت الدعم الهيكلي بمصطلح بناء القدرات. 
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أمثلة
عالية،  جودة  ذات  مدخالت  وتوفير  المزارعين،  وتدريب  الجزئي،  االقتصاد  مبادرات 

والتدريب على تربية األسماك.

الشكل 1-19: أحد المستفيدين من دورة تدريبية في تربية الدواجن.

تدخالت الدعم الهيكلي
للفئات  الهيكلي إلى استعادة أو تعزيز قدرات المؤسسات حتي يمكن  الدعم  تهدف تدخالت 
المستهدفة االستفادة من تحسين الخدمات والمؤسسات العاملة في المجاالت الحيوية القتصادها. 
ومن أجل تعظيم المنافع بالنسبة للفئات السكانية المستهدفة، يتم الجمع عادة ما بين تدخالت 

الدعم الهيكلي وتدخالت دعم سبل كسب العيش.

أمثلة
بناء القدرات في الجمعية الوطنية، ودعم المؤسسات الحكومية التي توفر خدمات زراعية أو 

بيطرية، وتقديم الدعم لمكونات السوق األساسية. 
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نوع التدخل ودرجة 
األزمة

مالحظةمثاليعمل على

اإلغاثة
يوصى بها بشدة في 

األزمة الحادة
ممكنة في حاالت ما قبل 
األزمة واألزمة المزمنة

ال يوصى بها في حاالت 
ما بعد األزمة

نواتج كسب العيش

توفير الغذاء

توفير المستلزمات 
المنزلية األساسية

بتوفير الغذاء أو المستلزمات المنزلية 
األساسية،27 يمكن لإلغاثة أن تكون بديال 

مباشرا لإلنتاج الغذائي غير الكافي و/
أو إدرار الدخل. ولهذا تساهم مباشرة 
في االستهالك الغذائي و/أو الظروف 

المعيشية. وال يمكن تقديم الدعم للمكونين 
األساسيين »الدخل« و»اإلنتاج الغذائي« 

إال بطريقة غير مباشرة من خالل دعم 
أنشطة كسب العيش لألسر. 

توفير البذور واألدواتاألصول المادية
تحصين الماشية

دعم سبل كسب العيش
يوصى به بشدة في األزمة 

المزمنة
يوصى به في حاالت ما 

بعد األزمة
ممكن في حالة ما قبل 

األزمة وفي األزمة الحادة

األصول البشرية 
)تعزيز القدرات(

األصول المادية
)مدخالت عالية 

الجودة(

تدريب جمعيات/اتحادات 
المزارعين المحلية 

وتوفير شتالت المنيهوت 
)الكسافا( عالية اإلنتاجية 

والمقاومة28

التدريب عنصر هام في تدخالت دعم سبل 
كسب العيش وينبغي أن يؤدي في العادة 

إلى تعزيز استراتيجيات كسب العيش.
في حاالت خاصة، يمكن لتدخالت دعم 

سبل كسب العيش أن تعزز أيضا من 
رأس المال االجتماعي للناس عندما ُينفذ 
البرنامج من خالل جمعية/اتحاد محلي.

الدعم الهيكلي
يوصى به بشدة في حالة 

ما بعد الصدمة
ممكن في حالة ما قبل 

األزمة وفي األزمة 
المزمنة

ال يوصى به في األزمة 
الحادة

السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات
األسواق	 
الخدمات األساسية	 
البنية التحتية	 

دعم مشغلي السوق
الدعم الفني للخدمات 

البيطرية الحكومية
بناء القدرات في 
الجمعيات الوطنية

تجديد قنوات الري 
المجتمعية 

لكي تكون تدخالت الدعم الهيكلي أكثر 
فعالية يصاحبها في الغالب تدخالت 

إنتاجية. 

الجدول 1-8: العالقة بين أنواع التدخالت الثالثة ودرجات األزمة.

مزيد من المعلومات حول تدخالت األمن االقتصادي
يقدم اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي )EcoSec Reference Framework(29 نظرة 
عامة شاملة عن تدخالت األمن االقتصادي، حيث تكون التدخالت مدرجة تحت المكونات 

األساسية الخمسة المختلفة لألمن االقتصادي.

الوحدة  يرافق  الذي  وتنفيذها«  البرامج  وضع  االقتصادي:  األمن  »استجابة  دليل  ويورد 
التدريبية التي تحمل االسم ذاته )الوحدة التدريبية الثالثة(30 عرضا تفصيليا عن استجابات 

األمن االقتصادي.

1-8 المساءلة أمام السكان المتضررين
إن ضمان المساءلة أمام األشخاص المتضررين من النزاعات أو حاالت العنف األخرى لهو 
الكامل ألولويات األشخاص  إلى االحترام  يستند  الموارد  األنشطة واستخدام  لممارسة  نهج 
األنشطة  من  مجموعة  كونه  من  أكثر  وسلوك  إجراء  فهو  النحو،  هذا  وعلى  واحتياجاتهم. 
المميزة. ويهدف التعريف التالي إلى توضيح المفهوم على النحو المطبق في نطاق أنشطة 

األمن االقتصادي:   

27     سواء أكانت أشياء عينية أو مساعدات نقدية.
28     مقاوم لفيروس موزاييك الكّسافا، وهو مرض يسبب خسائر كبيرة في المناطق الموبوءة به.

29      اللجنة الدولية للصليب األحمر، EcoSec Reference Framework، اللجنة الدولية، جنيف )وثيقة داخلية للجنة 
الدولية(.

30     من المقرر أن يصدر الدليل في عام 2016.

الرسالة 
الرئيسية

يعتمد اختيار 
نوع التدخل 

اعتمادا قويا على 
درجة األزمة 

ويسمح كل 
نوع من أنواع 

التدخل باستهداف 
جوانب مختلفة 
من سبل كسب 

العيش. 
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التقييم األّولي                         ر
وتخطيطه  البرنامج  ميم 

تص  

الناس في  أن  العنف األخرى  أو حاالت  النزاع  المتضررين من جراء  السكان  أمام  المساءلة  "تعني 
البرامج،  األّولي، وصياغة  التقييم  أعمال  بين  تتراوح  التي  االقتصادي،  األمن  أنشطة  صميم 

االقتصادي  األمن  موظفي  على  يتعين  الغرض،  ولهذا  النهائي.  والتقييم  والرصد  وتنفيذها، 
وأنشطتها،  تواجهها  التي  والقيود  وقدراتها،  الدولية  للجنة  الممنوح  بالتفويض  التوعية  وشركائهم 
إلى  األنشطة  هذه  استناد  يكفل  بما  المتنوعة،  األنشطة  في وضع  المتضررين  إشراك  من  والتأكد 

بمالحظاتهم،  اإلدالء  من  المتضررين  تمكين  كذلك  وعليهم  السياق،  حسب  ُمكّيفة  وأنها  احتياجاتهم، 
وبث شكواهم وضمان حصولهم على ردود".

الشكل 1-20:  يرتكز النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين على أربع 
ركائز. ومن األهمية بمكان األخذ في االعتبار أن هذه الركائز ال تتقيد بمراحل معينة في دورة 

المشروع وإنما يمكن أن تحدث في أي وقت.

وعلى النحو الموضح في التعريف أعاله، تتعلق مساءلة السكان المتضررين بجميع مراحل 
على  المبنية  والقرارات  والمشاركة،  التواصل،  ركائز:  أربع  من  وتتألف  المشروع.  دورة 

الشواهد، واإلفادات والشكاوى.

الركائز األربع للمساءلة أمام السكان المتضررين
التواصل

تعني المساءلة أن يبذل موظفو األمن االقتصادي والشركاء جهودا متميزة إلنشاء قنوات تواصل 
المعلومات  وتلقي  لهم  المعلومات  إيصال  أجل  المتضررين، من  اتجاهين مع األشخاص  ذي 
األّولي  التقييم  من  بدءا  المراحل،  جميع  في  االتجاهين  ذي  التواصل  إلى  حاجة  وثمة  منهم. 
)ما حالة الناس، وما أولويات األشخاص، وكيفية تلبيتها(، وحتى صياغة األنشطة )اإلجراء 

المقترح(، والتنفيذ )كيف ستقدَّم المساعدة(، والرصد والتقييم النهائي )ما ُينفَّذ وما النتائج(.

التصنيفات  ولمختلف  للسياق  المالئمة  التواصل  قنوات  نوع  الختيار  عناية  إيالء  ويجب 
الفرعية للسكان المتضررين، ومنهم السكان األكثر ضعفا وتهميشا وأولئك الذين يواجهون 
قيودا ثقافية واجتماعية خاصة. وبقدر اإلمكان، ينبغي استخدام مجموعة من ُنُهج التواصل 
)مثل االجتماعات، واإلذاعة، والهاتف المحمول(، استنادا إلى معرفة الناس بوسائل التواصل 

وإمكانية وصولهم إليها وثقتهم بها. واللغة المستخدمة يجب أن تكون مفهومة.

المشاركة
بقدر اإلمكان، ينبغي أن يكون األشخاص المتضررون مشاركين فاعلين في جميع أنشطة األمن 
االقتصادي حتى يمكن فهم احتياجاتهم وأولوياتهم والتعامل معها كما ينبغي. وهذا يقتضي بذل 
جهد واع  لدعم المشاركة النشطة للناس مع أخذ قيود الوقت والقيود األمنية عليهم في الحسبان.



المفـــــاهيم األســـاسية

41

وقد يقتضي األمر اتخاذ إجراءات إضافية لتمكين مشاركة األشخاص األكثر ضعفا وتهميشا 
)مثل  بدنية  قيودا  أو  النساء(  )مثل  خاصة  وثقافية  اجتماعية  قيودا  يواجهون  الذين  وأولئك 
المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة(. وبالنسبة لألسباب االجتماعية )ومنها مشكالت اللغة(، 
واالقتصادية أو الدينية أو السياسية أو غيرها، من المهم أال تقتصر المشاركة على األسر التي 
تعولها امرأة، وإنما تشارك كذلك النساء من األسر التي يعولها رجل، فضال عن المسنين 
واألطفال )وفق نهج موائم ألعمارهم(، واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهمشين. وهذا األمر قد 
يقتضي توظيف عدد )أكبر( من الموظفات الميدانيات/المحليات إلجراء المشاورات وغيرها 

من األنشطة.

المستفيدين واالتفاق بشأنها،  والمشاركة مهمة على وجه الخصوص لتحديد معايير اختيار 
وُنهج المساعدة )مثل مكان ومعدل تكرار توزيع السلع أو المساعدات النقدية( ورصد األنشطة 
)لمعرفة ما إذا كانت تسير بحسب ما كان مخططا، وإذا كان ينبغي إجراء تعديالت(.       

القرارات المبنية على الشواهد
يعد الجمع المنهجي واستخدام األدلة التي تنشأ من األفراد والمجتمعات المحلية - فضال عن 
التعلم منها - أمورا بالغة األهمية من أجل اتخاذ قرارات برنامجية متبصرة وتعظيم األثر 
األّولية  التقييمات  على  البرنامج  تصميم  يعتمد  أن  األفضل  من  ولذا  البرنامج.  من  المتأتي 
التي تفّصل النتائج وتصنفها حسب قطاع مستعرض من السكان، والتعلم من البرامج السابقة 

وأفضل الممارسات على مستوى القطاعات في الحاالت التي ينطبق فيها ذلك.

ُينّفذ رصد منهجي لرضا المستفيدين واألنشطة والُمخرجات والنواتج، بما  وبقدر اإلمكان، 
في ذلك االستعراض الدوري للبرامج ومواءمتها وفقا للقيود السائدة )أي الموارد، والقدرات، 
واإلدارة عن بعد، وغير ذلك(. وفي جميع المراحل، يجب إيالء االهتمام لخصوصية البيانات 

وأمنها.

اإلفادات والشكاوى
يجب أن تسنح الفرصة للمتضررين أو المجتمعات المحلية من أجل تقديم اإلفادات والشكاوى 
السرية  تضمن  اتصال  قنوات  إنشاء  يستدعي  األمر  وهذا  االقتصادي.  األمن  أنشطة  بشأن 
المطلوبة فضال عن آلية رسمية وموارد بشرية كافية لجمع الشكاوى ورصدها واالستجابة لها 
بطريقة منهجية. وينبغي أن تصمم اآللية بمشاركة أفراد المجتمع المحلي لنضمن أمانها وأنها 
غير مهدِّدة ومتاحة للجميع )أي الرجال والنساء واألطفال واألشخاص المستضعفين والفئات 
المهمشة(. وينبغي أن تتضمن المعلومات التي يتم الحصول عليها وتخزينها تاريخ الشكوى 
يتعلق  ما  في  الشكوى  وأصل  بالشاكي،  الخاصة  االتصال  وبيانات  وتفاصيلها،  وطبيعتها 
وتاريخه.  ذاته  والقرار  القرار،  اتخاذ  عن  المسؤول  والموظف  وموقعه،  البرنامج  بمرحلة 

ويمكن لبعض هذه التفاصيل أن يكون لها تأثير على سمعتنا.

وللحصول على توصيات خاصة بشأن إدراج اعتبارات المساءلة أمام السكان المتضررين 
في التقييمات األّولية لألمن االقتصادي، راجع القسم 3-4. 

  





2. محتوى التقييم األّولي
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2-1 نبذة عن هذا الفصل
في الفصل األول اكتسبنا معرفة عامة عن ماهية سبل كسب العيش، وكيف تتأثر بالصدمات 

والتغيرات، وأنواع التدخالت التي من شأنها أن تستعيد سبل كسب العيش أو تحميها.

وفي هذا الفصل، سوف نبحث عن نوع البيانات والمعلومات المطلوبة لفهم الوضع اإلنساني 
من وجهة نظر األمن االقتصادي.

وباألخص:

سنبحث عن ماهية المعلومات وكيف يتم الحصول عليها بوجه عام؛	 
سنرى كيف يمكن وضع خطة تحليل البيانات لتنظيم جمع البيانات؛  	 
سندرس العوامل التي تحدد محتوى التقييم األّولي؛	 
التقييم األّولي »القياسي« لألمن 	  التي ينبغي الحصول عليها في  المعلومات  سنرى ما 

االقتصادي؛
سنبحث أهمية الحصول على بيانات ما قبل الصدمة أو البيانات المرجعية.	 

2-2 ما المعلومات وكيف يتم الحصول عليها
قبل أن نبحث بالتفصيل في المعلومات التي يتعين جمعها، من األهمية بمكان أن نتوقف لحظة 

لنبحث عن المقصود من المعلومات فعليا.

المعلومات مقابل البيانات
يستخدم مصطلحا »المعلومات« و»البيانات« في الكثير من األحيان كمترادفين للتعبير عن 

الشيء ذاته، ولكن ثمة اختالف واضح بينهما.

المعلوماتالبيانات
البيانات حقائق خام وغير منظمة. قد تكون البيانات بسيطة 

وقد تبدو عشوائية وغير مفيدة إلى أن يتم تنظيمها. ويتم 
الحصول على المعلومات عبر تنظيم عناصر البيانات 

الفردية.

م أو تهيَكل أو ُتعَرض في سياق  عندما تعاَلج البيانات أو تنظَّ
معين لجعلها مفيدة، يشار إليها بلفظ »المعلومات«.

بيانات بيانات بيانات

معالجة

معلومات

الشكل 2-1: من البيانات الخام إلى المعلومات.

جمع البيانات والمساءلة والحماية31
من المهم أن نضع في االعتبار أن البيانات مورد تتزايد سهولة تخزينه ونقله والتعامل معه. 
مراعاة  اإلنسانية  للوكاالت  المهم  من  أنه  يعني  ما  لقوانين،  البيانات  جمع  يخضع  وبالتالي 
المسائل المتعلقة بحماية البيانات. وينبغي أخذ النقاط التالية في االعتبار باعتبارها الحد األدنى:

يقتضي جمع البيانات موافقة المستفيدين. ولكن توجد استثناءات، على سبيل المثال إذا 	 
كانت هناك مؤشرات واضحة على أن البيانات ُيجرى جمعها على نحو يخدم مصالح 

األشخاص المعنيين على أكمل وجه؛
31    يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حماية البيانات من منسق حماية البيانات الشخصية في المقر الرئيسي للجنة 
الدولية في جنيف، أو من دليل الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة، دليل للعمل اإلنساني، 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2015 )نسخة غير منقحة(، متاح في مركز موارد األمن االقتصادي.
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الدخل، 	  العمر،  الجنس،  الِعرق،  المواقع،  البيانات الشخصية )األسماء،  ينبغي جمع  ال 
وغير ذلك( إال إذا كانت هناك حاجة إليها لهدف واضح. وال ينبغي جمع البيانات التي 

ال صلة لها بالهدف المحدد؛ 
ينبغي توعية المستفيدين بأنهم يملكون الحق في رؤية البيانات المتعلقة بهم أو تصحيحها 	 

أو حذفها؛
وداخليا، ينبغي وضع نظام يضمن حذف البيانات التي لم تعد هناك حاجة إليها. 	 

استخدام التقييم األّولي للحصول على معلومات
من  عدد  على  تنطوي  عملية  األّولي  التقييم  إجراء  من خالل  معلومات  على  الحصول  إن 

الخطوات، على النحو الموضح في الشكل 2-2.

مثالوصف الخطوة

تحديد المعلومات

اختيار المؤشرات

تحديد البيانات المطلوبة

تحديد المصدر

جمع البيانات

معالجة البيانات

تحليل البيانات

استخدام المعلومات

استنادا إلى األهداف، حدد ما المعلومات 
المطلوبة في التقييم األّولي.

هل االستهالك الغذائي لسكان نازحين 
داخليا كاف؟

ابحث عن مؤشرات محددة وقابلة 
للقياس تجعل من الممكن تقييم حالة 

الشيء محل االهتمام.
درجة التنوع الغذائي لألسرة أو درجة 

االستهالك الغذائي

حدد البيانات التي يجب جمعها حتى 
يتسنى تحديد قيمة أو حالة المؤشر 

المختار.

معدل تكرار وتنوع استهالك المجموعات 
الغذائية المختلفة في أوساط النازحين 

داخليا.

من أين سنحصل على هذه البيانات؟ من 
ُمقّدم معلومات رئيسي، من استعراض 

البيانات الثانوية، أو من مقابالت مع 
األسر أو مقابالت جماعية؟ 

يمكن جمع هذه البيانات من خالل 
مقابالت على مستوى األسر.

ُتجمع عناصر البيانات الفردية ميدانيا أو 
من خالل استعراض البيانات الثانوية.

ُتجرى مقابالت مع األسر وُتمأل 
استمارات درجة التنوع الغذائي لألسر 

ودرجة االستهالك الغذائي.

ُتنقح البيانات وُتدرج في صحيفة بيانات.
ُتنقح البيانات الخام التي ُيتحصل عليها 
من السكان النازحين داخليا وُتدرج في 

صحيفة بيانات. 

ُتحلل البيانات حتى يمكن الحصول على 
معلومات ردا على األسئلة األّولية. 

ما متوسط درجة االستهالك الغذائي/
درجة التنوع الغذائي لألسر؟

هل بعض المجموعات الغذائية غير 
موجودة؟

استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول 
عليها، يمكن التوصل إلى استنتاجات 

واتخاذ قرارات.

استنتج إذا كان االستهالك الغذائي في 
هذه المجموعة السكانية كاف في ما يتعلق 

بالكمية والجودة، وقدم توصيات.

الشكل 2-2: تسلسل الخطوات الالزمة للحصول على المعلومات.

2-3 تنظيم إجراء تقييم أّولي
خطة تحليل البيانات

من حيث المبدأ، لكل معلومة من المعلومات المطلوبة إلجراء تقييم أّولي يكون من الضروري 
الخوض في جميع الخطوات الواردة في الشكل 2-2. ونتيجة لذلك، يجب تخطيط عملية جمع 

البيانات وتنظيمها على نحو جيد. وهذا سيساعد على:

تحقيق أكبر قدر من الكفاءة: يساعد التخطيط الجيد لجمع البيانات وتحليلها في إجراء 	 
عملية التقييم األّولي بسالسة؛
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تجنب جمع البيانات غير الضرورية: معرفة ما البيانات المطلوبة بالضبط يوضح أيضا 	 
البيانات غير المطلوبة وُيجنب تبديد الوقت في جمع بيانات غير ضرورية؛

اإللمام بنطاق عملية جمع البيانات: هل يوجد ما يكفي من الموارد والوقت؛ وهل يوجد 	 
موظفون بالمهارات المطلوبة؟ هل الِفَرق المختلطة ضرورية؟

ولهذه األسباب، نوصي بشدة أن ُيجرى التخطيط لجمع البيانات في مرحلة مبكرة من عملية 
التقييم األّولي، بعد صياغة األهداف مباشرة من حيث المبدأ.

البيانات. وتسمح هذه  التخطيط هي وضع خطة تحليل  الجيدة لصياغة عملية  ومن الطرق 
الوثيقة للمستخدمين بـ »التفكير في التقييم األّولي من وجهة نظر المعلومات«. وباألخص، 
تربط هذه الخطة كل معلومة مطلوبة بالمؤشرات ذات الصلة وبمصدر البيانات وتشير إلى 

الكيفية التي سيتم بها استخدام المعلومات.

المعلومات 
المطلوبة - 
الموضوع 

تفكيك 
الموضوع إلى 

مكونات*

استخدام المعلوماتمصدر البياناتالبيانات المطلوبةالمؤشرات

موضوعات عامة 
)مثل المكونات 
األساسية لألمن 

االقتصادي(

ُيفكك 
الموضوع إلى 

معلومات.

ُتترجم المعلومات 
إلى وحدات من 

البيانات قابلة 
للقياس.

البيانات المحددة التي 
يجب جمعها لوصف 

حالة المؤشر.

بيانات ثانوية أم 
أساسية؟

من أين أو ممن 
يمكن الحصول 

على هذه 
البيانات؟

كيف ستسهم هذه 
المعلومات في فهم 

حالة األمن االقتصادي 
العامة؟

أهمية الماشية 
بالنسبة للسكان 

)س(

مقدار اإلنتاج 
الحيواني 
الخاص 

باألسرة وقيمته

الحيوانات 
والمنتجات الحيوانية 

الُمنتجة**

قيمة الحليب واللحوم 
وجلود الحيوانات 

وغيرها من المنتجات 
الحيوانية المتأتية لكل 
فترة زمنية ولكل فرد

سوق األسر

يسمح بعقد مقارنة 
مع الدخل اإلجمالي 
وبالتالي تحديد حجم 
مساهمة الماشية في 

ميزانية األسرة.

دور اإلنتاج 
الحيواني 
الخاص 
باألسرة

حجم المنتجات 
الحيوانية المبيعة 

الحجم المستخدم في 
االستهالك الخاص 

باألسرة

مصادر الغذاء المستهلك
األسرةمصادر الدخل

تحديد األهمية النسبية 
للمنتجات الحيوانية 

مقارنة بمصادر الغذاء 
والدخل األخرى

الحصول على 
مدخالت عالية 
الجودة للماشية

الخدمات المقدمة
انتشار األمراض

الوفيات

التحصينات التي ُأعطيت
الخدمات المقدمة

معدل الوفيات

مقدمو 
المعلومات 
الرئيسيون

وزارة الزراعة
األسرة 

التوصل إلى استنتاج 
في ما يتعلق بأداء 
الخدمات البيطرية

*يشار إليه أيضا بمصطلح »مؤشرات النتائج قصيرة األجل«.
** يجب أن تقدم الكميات عن كل فترة وعن كل شخص )=للفرد( لضمان تجانس النتائج. بمعنى آخر، بالنسبة ألسرة مكونة من 

سبعة أفراد تحصل على دخل سنوي يبلغ 3500 دوالر أمريكي عبر إنتاج الماشية، سيبلغ نصيب الفرد من الدخل 3,500 دوالر 
أمريكي ÷ 7 = 500 دوالر أمريكي في العام أو 500 دوالر أمريكي ÷ 12= 41,7 دوالر أمريكي في الشهر الواحد.

الجدول 2-1: الشكل المحتمل لخطة تحليل البيانات مع قسم فرعي عن إنتاج الغذاء.

اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي
بما أنه ينبغي تقييم المكونات األساسية لألمن االقتصادي في أي تقييم أّولي لألمن االقتصادي، 
فإنه من المفيد تحديد الصالت بين مختلف المكونات األساسية الخمسة، والمؤشرات المفضلة، 
ومصادر البيانات، واستخدام المعلومات الُمستقاة من البيانات داخل إطار يجمعهم. وقد أنشئ 
اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي لهذا الغرض تحديدا. فهو وثيقة مهمة من وثائق األمن 
استخدامها  المزمع  البيانات  ومصادر  المؤشرات  بشأن  واضحة  توصيات  تقدم  االقتصادي 
الخمسة. وينطبق محتوى هذا اإلطار على جميع مراحل دورة  المكونات األساسية  لجميع 
المشروع ولذلك ينبغي الرجوع إليه بشكل منهجي عند التخطيط لعمليات التقييم األّولي لألمن 

االقتصادي أو أنشطته.
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يمكننا  ال  التخطيط،  بشأن  مفيدة  توجيهات  يقدم  االقتصادي  لألمن  المرجعي  اإلطار  إن  وحيث 
ببساطة أن نطبقه باستخدام نهج »النسخ واللصق«. بل يجب مواءمة البيانات المزمع جمعها وكذلك 

المؤشرات واستكمالها حسب كل حالة، بما يضمن كونها تعكس الوضع الفعلي انعكاسا دقيقا. 

2-4 تحديد محتوى التقييم األّولي لألمن االقتصادي
تعتمد ماهية البيانات التي يجب جمعها خالل التقييم األّولي باألساس على أهداف هذا التقييم 
)راجع القسم 4-2(، والتي بدورها تعتمد على السياق )نوع األزمة ومداها( وعلى القرارات 

التي يجب اتخاذها.
وحيث إن المعلومات المضبوطة المزمع جمعها تعتمد على الحالة المحددة، ثمة مجموعة من 
المعلومات - موجزة في نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي )الملحق 2( - التي 
ينبغي الحصول عليها بشكل منهجي في أثناء التقييم األّولي لألمن االقتصادي )راجع القسم 
2-5(. وفي أثناء عمليتي تقييم المتابعة والرصد، ليس من الضروري تجميع كل المعلومات 

الواردة في نموذج تقرير التقييم األّولي.   

األّولي  التقييم  في  عليها  الحصول  ينبغي  التي  2-5   المعلومات 
القياسي لألمن االقتصادي

الفئات األساسية للمعلومات المزمع الحصول عليها
سنبحث اآلن بتفصيل أكبر في الموضوعات التي يجب الحصول على معلومات بشأنها أثناء 
إجراء تقييم أّولي لألمن االقتصادي. ولكي تكون النظرة العامة أكثر وضوحا، نلتزم بتسلسل 

نموذج تقرير التقييم األّولي.

رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام 
المعلومات***

1-1
السياق

معلومات عامة عن 
المواقع والفئات 

السكانية
بيان أسباب إجراء 

التقييم األّولي
األسباب والعواقب:

ماذا حدث؟
وأين، ومتى، ولمن 

)الرجال و/أو النساء( 
ولماذا؟ 

معلومات عامة: السكان،
مجموعات سبل كسب 

العيش، خريطة
األسباب: التواريخ، 

المواقع، النوع، مدة أو 
معدل تكرار حدوث 

الصدمة
العواقب: وقوع خسائر، 
نزوح، تدمير أصول أو 
بنية تحتية، انعدام فرص 

الوصول، تعطل الخدمات 
والمؤسسات

المعلومات الثانوية 
ابتداء: وسائل 

اإلعالم، وجهات 
االتصال المحلية، 

والسلطات، 
والمنظمات 

 األخرى، وغيرها

المعلومات 
األساسية تضاف 
في مرحلة الحقة

استعراض 
البيانات الثانوية

الخط الزمني 
التاريخي

يساهم في صياغة 
األهداف

يساهم في تحديد 
المجموعات الضعيفة

 1-2-3
االستهالك 

الغذائي

أنماط االستهالك 
الغذائي

كفاية االستهالك 
الغذائي

الكمية
الجودة

التغيرات الموسمية في 
األمن الغذائي/انعدام األمن 

الغذائي

مقابالت مع األسر 

درجة التنوع 
الغذائي لألسرة 

درجة االستهالك 
الغذائي

التقويم الموسمي

للتحقق من احتمالية 
أن تكون الحياة مهددة 

بالخطر 
يساهم في القسم 

3-2-6 )كشف أهم 
المشكالت(

2-2-3
اإلنتاج الغذائي

القدرة على أداء المهام 
الزراعية

كمية الغذاء المنَتج
استخدام األسر 
إلنتاجها الغذائي

وجود األصول اإلنتاجية 
وإمكانية الحصول عليها

المحاصيل المنَتجة
المنتجات الحيوانية المنَتجة
األسماك أو الطرائد البريد 

التي يتم صيدها 
األغذية البرية المتحصل 

عليها
عمل الخدمات اإلرشادية 

ذات الصلة
المواد الغذائية المنتجة ذاتيا 

التي يتم بيعها في مقابل 
المستهلك منها

مقابالت مع األسر 

مقدمو المعلومات 
الرئيسيون

التقويم الموسمي
استبيان/قائمة 

مرجعية

للتحقق مما إذا كانت 
سبل كسب العيش 

مستدامة أم ال
يساهم في القسم 

3-2-6 )كشف أهم 
المشكالت(
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رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام 
المعلومات***

3-2-3
الدخل

مصادر الدخل
مستوى الدخل 
والنفقات للفرد

تقدير درجة تغطية 
النفقات األساسية 

لألسرة 

فرص العمالة، الوظائف، 
بيع اإلنتاج الخاص 

باألسرة، بيع الخدمات، 
التحويالت النقدية، معاشات 

التقاعد، وغير ذلك.
النفقات التفصيلية لألسرة 

عن الفترة الواحدة وللفرد†

استبيان/قائمة مقابالت مع األسر 
مرجعية

للتحقق مما إذا كانت 
سبل كسب العيش 

مستدامة أم ال
يساهم في القسم 

3-2-6 )كشف أهم 
المشكالت(

4-2-3
الظروف 
المعيشية 
األساسية

مدى مالءمة السكن/
المأوى والحماية من 

الظروف المناوئة
النظافة الصحية 

األساسية
القدرة على الطهي

إمكانية الوصول إلى 
المياه

إمكانية الوصول إلى 
المرافق الصحية 

األساسية 

نوع وحالة المأوى
األغطية والمالبس

الصابون واالغتسال
أدوات الطهي والطاقة

المراحيض
مدى توافر المياه كما 

ونوعا

مقابالت مع األسر 
استبيان/قائمة 

مرجعية
المالحظة

للتحقق من احتمال أن 
تكون الصحة والحياة 

معرضة للخطر

يساهم في القسم 
3-2-6 )كشف أهم 

المشكالت(

5-2-3
مستويات سوء التغذيةالحالة التغذوية

معدالت سوء التغذية الحاد 
العام وسوء التغذية الحاد 

الوخيم
معدل سوء التغذية المزمن

معدالت الوفيات

المرافق الصحية، 
وزارة الصحة، 

المنظمات وغيرها

قياسات الجسم 
البشري لألطفال

استعراض 
البيانات الثانوية

محيط منتصف 
العضد لألطفال

هل الحياة مهددة 
بالخطر؟ 

تحديد األسباب 
المحتملة لسوء 

التغذية باستخدام 
إطار اليونيسيف 
المفاهيمي لسوء 

التغذية
يساهم في القسم 

3-2-6 )كشف أهم 
المشكالت(
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رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام 
المعلومات***

1-3-3
سمات 

المجموعات 
أو األسر 
المتضررة

المعلومات الديمغرافية

الحالة،
الِعرق/القبيلة

الموقع، المكان األصلي 
)النازحون داخليا(، 

الجنس، العمر
نسبة اإلناث/الذكور،

البالغون/األطفال‡

البيانات الثانوية
المناقشات 

الجماعية
مقابالت مع األسر 

مقابالت وإجراء 
استبيان

البيانات الثانوية

تستخدم هذه 
المعلومات بوجه عام 
لتقديم أفضل وصف 

للمستضعفين ولتحديد 
أسباب ضعفهم.

يساهم في تحليل 
االستجابة

األصول البشرية
الحالة البدنية والقدرات

الصحة العامة للسكان، 
انتشار األمراض، 

مستويات سوء التغذية، 
القدرة على العمل

التعليم/معدالت اإللمام 
بالقراءة والكتابة
نسبة اإلعالة††

إحصائيات 
الصحة،

األرقام العامة 
للسكان  

مقابالت جماعية

المعلومات 
الثانوية

مقابالت واستبيان

األصول االجتماعية
الشبكات األسرية 

واالجتماعية 
والمجتمعية

دعم من المجتمع 
الُمضيف، الجماعات 
الدينية، دعم األسرة 
الممتدة، الجمعيات، 

وغيرها

مقابالت واستبيانمناقشات جماعية

األصول السياسية
العالقات مع السلطات

الحقوق التي تكفلها 
المواطنة

الوثائق الشخصية )جواز 
السفر، بطاقة إثبات 

الهوية، بطاقة التصويت( 
القرب من صناع القرار 

السياسي، الوظائف 
الحكومية

التهميش، زيادة مخاطر 
التوقيف، وغير ذلك. 

اإلعالم
مناقشات جماعية

مقدمو المعلومات 
الرئيسيون

مقابالت
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رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام 
المعلومات***

1-3-3
سمات 

المجموعات 
أو األسر 
المتضررة

األصول الطبيعية
استخدام الموارد 

الطبيعية )العامة( 
باعتبارها مصدرا 

للغذاء والدخل

إمكانية الوصول إلى 
الغابات، والمراعي، 

والمياه، والطرائد البرية، 
واألسماك، وخشب الوقود، 
ومواد التسقيف، واألغذية 

البرية، وغير ذلك

مناقشات جماعية
مقابالت مع 

األسر

ترتيب مجموعة 
الثروة

التقويم الموسمي

األصول المادية
ما يملكه الناس

المساحة السطحية 
المزروعة من األرض.

الماشية المملوكة
اآلالت، األدوات ووسائل 

اإلنتاج
السكن والبنية التحتية
المستلزمات المنزلية 

األساسية

مناقشات جماعية
مقابالت مع األسر 

ترتيب مجموعة 
الثروة

تستخدم هذه 
المعلومات بوجه عام 
لتقديم أفضل وصف 
للمستضعفين وتحديد 

أسباب ضعفهم.
يساهم في تحليل 

االستجابة

األصول المالية
والمدخرات والحصول 

على النقد )استبعاد 
الدخل المتحصل عليه 

من أنشطة كسب 
العيش(

المدخرات، والذهب 
والمجوهرات، والعقارات، 

والتحويالت النقدية، 
ومعاشات التقاعد، والديون

مستوى األسرة، 
يصعب إلى حد 

ما الحصول على 
هذه المعلومات 

مقابالت مع 
األسر

استراتيجيات كسب 
العيش

أنشطة عادية للحصول 
على الغذاء والدخل

الزراعة، واإلنتاج 
الحيواني، والصيد وجمع 

الثمار، العمل، والعمل 
الحر، والعمل اليومي 

وغير ذلك
مزيج من أنشطة مختلفة

البيانات الثانوية
مناقشات جماعية

مقابالت مع 
األسر

مجموعات سبل 
كسب العيش

يمكن أن يكون 
ترتيب مجموعة 

الثروة مفيدا 
أيضا )َمن يقوم 

بماذا(

استراتيجيات التكيف
استراتيجيات غير 
معتادة بعد حدوث 

صدمة أو تغيير
استراتيجيات قصيرة 

أو طويلة األجل

تقليل النفقات غير 
األساسية 

تقليل النفقات األساسية/
االستهالك الغذائي

مصادر جديدة للغذاء 
والدخل

مصادر/أنشطة مستدامة 
مقابل مصادر/أنشطة غير 

مستدامة

مناقشات جماعية
مقابالت مع 

األسر

استبيان
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رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام 
المعلومات***

 2-3-3
األسواق

السوق الرئيسية

أهم السلع األساسية 
للمجتمعات المحلية التي 

يجرى تقييمها
تعطل السوق من جراء 

التعرض لصدمة
أنظمة األسواق ذات الصلة

مناقشات جماعية
مقابالت مع األسر 

التقييم السريع 
لألسواق

توجيهات تحليل 
السوق )تقييم 

جزئي(

نظام السوق

استبيان جماعي
استبيان األسر

أهمية السوق للسكان 
المتضررين

إمكانية تنفيذ برامج 
التحويل النقدي

- يساهم في تحليل 
االستجابة 

العواقب السلبية 
المحتملة للتدخل

األسواق ذات الصلة 
)األماكن/األيام(

المواقع
المسافة

أيام األسبوع
مناقشات جماعية

الوصول إلى األسواق

البنية التحتية
النقل
األمن

العوامل االجتماعية
العوامل االقتصادية 

)الضرائب(

مناقشات جماعية
مقابالت مع 

األسر

نظام/أنظمة األسواق 
الرئيسية  ‡‡

السلسلة التجارية -
تدفق السلع من المنتجين 

إلى المستهلكين
البنية التحتية والخدمات

بيئة السوق

مقدمو المعلومات 
الرئيسيون

قدرات اإلمداد لدى 
التجار

التأثير
التخزين
االئتمان

الوقت
القيود على اإلمداد

الكميات واألسعار وغير 
ذلك

مناقشات جماعية
مقدمو المعلومات 

الرئيسيون
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رقم وعنوان 
القسم في 

نموذج 
التقرير

مصدر البيانات/التفاصيل/المؤشرات**المحتوى*
المعلومات

األساليب 
واألدوات

استخدام المعلومات***

2-3-3
األسواق

توافر السلع 
األساسية

ما السلع األساسية؟
توافرها من حيث الكمية
توافرها مع مرور الوقت

)التغيرات الموسمية الكبيرة(

األسواق
األسر

التقييم السريع 
لألسواق

توجيهات 
تحليل السوق 
)تقييم جزئي(

نظام السوق 

استبيان 
جماعي

استبيان األسر

أهمية السوق للسكان 
المتضررين

إمكانية تنفيذ برامج 
التحويل النقدي

- يساهم في تحليل 
االستجابة 

العواقب السلبية المحتملة 
للتدخل

أسعار السلع 
األساسية

األسعار
التغير في األسعار مع مرور الوقت

تكامل األسواق†††
معدالت التبادل التجاري

األسواق
األسر

توافر 
االئتمان

وجود وعمل البنوك ومؤسسات 
التمويل األصغر

إمكانية الحصول على سلع باالئتمان

مقدمو المعلومات 
الرئيسيون

مؤسسات التمويل 
األصغر

دور 
األسواق 
بالنسبة 
للسكان

الشراء
البيع

فرص العمل
مجموعة مما سبق

المناقشات 
الجماعية

مقابالت مع األسر

القدرة 
التنافسية 
لألسواق

وصف السلوكيات غير التنافسية

المناقشات 
الجماعية

مقدمو المعلومات 
الرئيسيون

 3-3-3
المؤسسات 
والخدمات 
والعمليات

المؤسسات

توفير الخدمات الزراعية والبيطرية 
ونوعيتها

إنفاذ القانون والنظام
قدرات الجمعية الوطنية للصليب 

األحمر/الهالل األحمر
المؤسسات والخدمات المالية

التركيز على الخدمات المتصلة بحياة 
الناس وسبل كسب عيشهم

السلطات
مقدمو المعلومات 

الرئيسيون
المناقشات الجماعية

البيانات الثانوية

القوائم 
المرجعية
مقابالت 
جماعية

التوصل إلى نتائج بشأن 
القدرات المتاحة في البيئة 

المحيطة )السياسات 
والمؤسسات والعمليات(، 

مع التركيز على 
المؤسسات أو الخدمات 
المهمة بالنسبة للسكان، 

سواء الخدمات غير 
المتوفرة أو التي ال تؤدي 

دورها كما ينبغي
السياسات 
والعمليات

قوانين هامة تقيد أو تنظم حركة 
الناس والسلع، إمكانية الوصول إلى 

األصول واستخدامها
الضرائب، والدعم

*يوجد في نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي )الملحق 2( توضيحات أكثر تفصيال للقطاعات المختلفة.
**راجع اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي للحصول على نظرة عامة كاملة؛ ال يوجد هنا إال بعض األمثلة.

***يناقش هذا العمود كيفية إجراء تحليل أعمق للمعلومات في نموذج تقرير التقييم األّولي.
† أينما أمكن، ينبغي مقارنته بقيمة الحد األدنى الالزم للمعيشة أو الحد األدنى لسلة األغذية.

‡ ينبغي إدراج تقرير عن هذه العوامل باألساس إذا كان تكوين المجموعات ال يبدو عاديا، مثل مجموعات النازحين داخليا التي 
تتألف بصفة شبه حصرية من النساء واألطفال.

 ††نسبة اإلعالة: األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما والمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر مقسومين على 
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 مضروبا في 100. وتقدم هذه النسبة تقديرا تقريبيا لعدد األفراد النشطين في األسرة 

في مقابل األشخاص الذين ال يعملون )األطفال والمسنون(.
‡‡ نظام السوق موجه نحو نوع معين من السلع األساسية مثل سوق المحاصيل األساسية أو الماشية، أو سوق العمل وغير ذلك.

††† كيف تتباين أسعار سلعة أساسية بين األسواق المختلفة؟ هل توجد أي اختالفات كبيرة، وإن ُوجدت، فلماذا؟

الجدول 2-2: موجز للبيانات/المعلومات الموحدة التي يجب جمعها أثناء إجراء تقييم أّولي عام لألمن االقتصادي
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إلى أي حد ينبغي أن يكون التقييم األّولي مكتمال؟ 
هل يجب جمع جميع المعلومات الواردة أعاله لكل تقييم أّولي قياسي؟ اإلجابة هي »نعم، 

ولكن...«

من الواضح أن بعض البنود المدرجة لن تكون مهمة في كل سياق ولن تكون هناك حاجة إلى 
توثيقها. إال أنه من حيث المبدأ ينبغي ملء جميع األقسام. وهذا هو الشّق الذي تكون اإلجابة 

عنه بـ »نعم«.

السؤال المهم هو ما إذا كان هذا هو التقييم األّولي األّول للسكان أو تقييم للمتابعة. ففي حالة 
تقييم المتابعة، ال توجد حاجة إلى توثيق كل شيء مرة أخرى إذا ُأجري ذلك في السابق ولم 
ُيالحظ أي تغيير مهم. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الظروف المعيشية ال تزال هي نفسها كما 

كانت في زيارة سابقة، يمكن ببساطة اإلشارة إلى التقرير الخاص بتلك الزيارة.

إال أنه في بعض األحيان، قد ال يتسنى الحصول على جميع المعلومات من المحاولة األولى. وفي 
هذه الحالة، يمكن صياغة تقرير وتحديثه في مرحلة الحقة، عندما تتوافر المزيد من المعلومات. 

2-6 أهمية التقييم األّولي للوضع »قبل« و»اآلن«
عن  اإلمكان  قدر  تامة  معرفة  لنيل  الجهود  بذل  ينبغي  تغيير،  وقع  أو  صدمة  حدثت  إذا 
األوضاع التي كانت سائدة قبل حدوث الصدمة. ومن حيث المبدأ، كل المعلومات الواردة في 
النظرة العامة مطلوبة للوضع الطبيعي/وضع ما قبل الصدمة والوضع الحالي! ويوجد سببان 

أساسيان لذلك:

اإللمام بالوضع »الطبيعي« لهذه الفئة السكانية يقدم أساسا للمقارنة ويمّكن من ضبط 	 
تحركنا وفق أوضاع ما قبل الصدمة. فمثال إذا كان من عادة فئة سكانية معينة تناول 
ثالث وجبات في اليوم وإدراج سبع مجموعات غذائية في المتوسط في هذه الوجبات، 
ولكنها اآلن تتناول وجبتين فقط في اليوم من ثالث مجموعات غذائية، فيمكن تحديد نمط 

االستهالك الغذائي األصلي باعتباره الهدف من التدخل؛
بعد حدوث صدمة كبيرة أو تغيير في الوضع، يجد الكثير من الناس الذين كانوا ينعمون 	 

باألمن االقتصادي سابقا أنفسهم واقعين في متاعب وصعوبات. فاإللمام بالحالة »قبل« 
و»بعد« حدوث الصدمة يشد االنتباه إلى ما قد تغّير. ومعرفة كيف ولماذا أثرت هذه 
التغييرات على سبل كسب عيش الناس أمر أساسي لفهم أسباب انعدام أمنهم االقتصادي 

وخطوة أولى نحو إيجاد حل.    
رغم أنه قد ال يتسنى دائما تكوين صورة كاملة لألوضاع السائدة قبل حدوث الصدمة، يجب 
توثيق أهم التغيرات التي حدثت توثيقا دقيقا وتعرف الكيفية التي أثرت بها على سبل كسب 
العيش. ومن الواضح أنه ليس من السهل وضع خط واضح بين ما هو طبيعي وبين ما هو 
غير طبيعي وتوجد حاالت ال يكون هذا ممكنا أو ال ُينصح به. فمثال: في أزمة مزمنة حيث 
نزح الناس عدة مرات وعانوا من فقر تدريجي على مدار السنين، سوف يكون من الصعب 
تكوين تصور عن األوضاع الحقيقية التي كانت سائدة قبل حدوث الصدمة. وبالفعل، فقد ال 
يكون من المعقول الرجوع إلى وضع سابق ألن الظروف في البيئة قد تغيرت كثيرا لدرجة 

تجعل العودة إلى وضع ما قبل الصدمة أمرا غير واقعي.

وبالتالي سيستند اتخاذ القرار بشأن المرجع المعياري إلى السياق. فضال عن ذلك، من األهمية 
بمكان إشراك السكان عن كثب في تحديد الوضع الطبيعي أو المرغوب فيه.

   استخدام ترتيب مجموعات الثروة لتصور األحوال السائدة قبل 
حدوث الصدمة

الجماعية أو  المناقشات  أثناء  الثروة طريقة بسيطة يمكن استخدامها في  ترتيب مجموعات 
مناقشات مجموعات التركيز.

وهو أسلوب تشاركي ُيطلب فيه من أفراد المجتمع المحلي وصف األسر الثرية أو ميسورة 
الترتيب  المحلي )وقد يشمل  المجتمع  الفقيرة في  الحال، واألسر  المتوسطة  الحال، واألسر 
األسر شديدة الفقر(. ويدرج الجدول 2-3 بعضا من المعايير التي يشيع استخدامها من قبل 
المجتمعات المحلية لوصف مجموعات الثروة هذه. وليس من المستغرب أن يجسد أغلب هذه 

المعايير ما يملكه الناس )األصول المادية( أو ما يفعلون )استراتيجيات كسب العيش(. 
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فئة إطار سبل كسب العيش المستدامةالمعايير
األصل المادينوع وحجم المنزل أو المأوى

األصل الماديحجم األرض المزروعة
األصل الماديملكية وسائل النقل واآلالت وغيرها

األصل المادي/األصل المالي )يعتمد على عدد الحيوانات المملوكة
السياق(

األصل البشريالقوى العاملة المتاحة، وحجم األسرة
األصل البشريالتعليم

األسر التي تعولها نساء، وكثرة األطفال )الصغار(، والمسنين، واألشخاص ذوي 
األصل البشرياإلعاقة

البيانات الديمغرافيةالحالة، الطبقة االجتماعية، القبيلة
استراتيجيات كسب العيشمصادر الدخل األساسية

نواتج كسب العيشالدخل الُمدّر

الجدول 2-3: الصالت القائمة بين معايير ترتيب مجموعات الثروة وفئات إطار سبل كسب العيش المستدامة.

في بعض األحيان، تعد األصول الملموسة بدرجة أقل، مثل النوع االجتماعي لرب األسرة، أو 
الِعرق، أو العالقات مع أصحاب سلطة معينين أو إمكانية الوصول إلى أسواق معينة، عوامل 

حاسمة أيضا توضح لماذا تكون بعض األسر أفقر من غيرها.

وفي خطوة ثانية، ُيطلب من الناس أيضا تقدير نسبة السكان الموجودين في كل مجموعة. 
ومن الطرق السهلة للحصول على هذه المعلومات طرح السؤال: »من بين عشرة أشخاص، 

كم عدد الفقراء، وكم شخص يمتلك ثروة متوسطة أو ميسور الحال؟«

ويساعد ترتيب مجموعات الثروة على وضع صورة مبسطة عن الوضع االقتصادي قبل حدوث 
الصدمة في المجتمع المحلي من خالل توفير معلومات عن األصول المادية للناس وأنشطة 
يعرفها  األمور  األحيان ألن هذه  أغلب  في  األمر  وينجح  الصدمة.  قبل حدوث  العيش  كسب 
الجميع وال ينساها الناس بسهولة. وطالما لم يجد الناس غضاضة في التحدث عن أصولهم، فهي 

طريقة بسيطة وسهلة لتصور »الخطوط العريضة« لألوضاع السائدة قبل حدوث الصدمة.

المعايير التي اختارها المجتمع 
المحلي

فقيرمتوسطميسور الحال

استراتيجيات كسب العيش
1- تربية الماشية

2- الزراعة
3- التجارة

1- الزراعة
2- تربية الماشية

3- أنشطة تجارة صغيرة

1- العمل اليومي
2- زرع الخضراوات 

بمحاذاة النهر
ال أرض1-2 هكتارا2-5 هكتاراتاألرض المملوكة/المزروعة

أدوات يدويةمحراث يجره ثورجراروسائل اإلنتاج

الماشية
X-10 بقرة

20-100 رأس من الخراف 
والماعز

1-5 بقرات
5-20 رأسا من الخراف 

والماعز

1-5 رؤوس من الخراف 
والماعز

دجاج
ضعيفةجيدةجيدةالقوة العاملة

30%50%20%النسبة المئوية من السكان

جدول 2-4: ترتيب مجموعات الثروة، مثال يستند إلى بيانات خاصة بقرية الرحمانية، شمال العراق.

2-7 تصور أوضاع ما قبل الصدمة للسكان النازحين داخليا
عند إجراء تقييم أّولي على الفئات السكانية النازحة داخليا، يكون من الصعب في الكثير من 
األحيان جمع معلومات كاملة عن سبل كسب العيش ألن الناس ُفصلوا ماديا عن ديارهم وعن 
قد  أيضا »أنهم خسروا كل شيء«،  الناس  قال  وإذا  المقّيم.  يراها  األشياء ال  أصولهم وهذه 
يدفع هذا الُمقّيم إلى حذف الجزء الخاص بسبل كسب العيش )وباألخص، أصولهم التي كانوا 
يملكونها قبل وقوع الصدمة واستراتيجيات كسب العيش( من التقييم األّولي والتركيز على »هنا 
واآلن«. إال أنه ال ُينصح بذلك وينبغي دائما محاولة تكوين تصور ألوضاع ما قبل الصدمة. 
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وتوجد عدة أسباب لذلك:

يمكن حماية سبل كسب العيش التي لم تتعطل تعطال كامال	 
يبذلون قصارى جهدهم  وهم  للناس  األساسية  االقتصادية  القاعدة  العيش  تشّكل سبل كسب 
لحماية سبل كسب عيشهم والحفاظ عليها ألطول وقت ممكن، حتى في ظل الظروف المتقلبة. 
ولذلك يضع النازحون في الكثير من األحيان استراتيجيات مفصلة تسمح لهم بالحفاظ على 
األقل على بعض أنشطة كسب عيشهم. وبناء عليه تتعطل سبل كسب عيش النازحين تعطال 
أفراد األسرة في  يبقى بعض  المثال أن  المعتاد على سبيل  جزئيا في أغلب األحيان. ومن 
األصول  لحماية  ديارهم  إلى  نزوحهم  مكان  من  منتظمة  برحالت  يقوموا  أن  أو  ديارهم، 
وحصاد المحاصيل. ومن المهم أخذ هذه الممارسات في االعتبار ألنه قد يكون من الممكن 

حماية سبل كسب العيش المعطلة جزئيا والهشة حتى في أثناء أوقات النزاع.   

يمكن األخذ في عين االعتبار مساهمة أنشطة كسب العيش المتبقية في تلبية االحتياجات 	 
األساسية.

األساسية  االحتياجات  تلبية  في  كبيرة  تساهم مساهمة  تزال  العيش ال  كانت سبل كسب  إذا 
المكونات  في  الفجوات  تقييم  عند  االعتبار  بعين  األمر  هذا  أخذ  ينبغي  داخليا،  للنازحين 

األساسية لألمن االقتصادي.

معرفة قدرات الناس يجعل من األسهل تقديم الدعم لهم.	 
من منظور االستجابة، من المهم أيضا معرفة ما يقوم به هؤالء الناس عادة لكسب العيش، 
وما قدراتهم والمهارات التي يجيدونها. ويمكن أخذ هذه المعلومات في االعتبار عند التخطيط 

لتنفيذ تدخل في مجال األمن االقتصادي من أجل إعادة بناء سبل كسب عيشهم.

مثال

في أثناء تقييم أّولي لألمن االقتصادي في جنوب السودان، لوحظ أن النازحين داخليا وصلوا 
إلى أحد المخيمات في موجتين مختلفتين. وتوخيا للبساطة، يمكن وصف المجموعتين على 

النحو التالي:

لهجوم مباشر؛  أو قرى تعرضت  بلدات  المجموعة من  الناس في هذه  أتى   :1 المجموعة 
وكانت هناك خسائر كبيرة في األرواح وتعرض عدد كبير من األصول للتدمير. هرب هؤالء 

الناس من ديارهم على الفور وتعطلت سبل كسب عيشهم تعطال تاما.

المجموعة 2: أتى الناس في هذه المجموعة من بلدات أو قرى لم تتعرض لهجوم. وكانت 
الدورة الزراعية السابقة اكتملت بنجاح ولم ُتفقد أصولهم. وكان من المعتاد أن تنفصل األسر 
عن بعضها في هذا الوقت من العام، حيث يأخذ بعض أفراد األسرة الماشية إلى األراضي 
العمل  بحثا عن فرص  الكبيرة  والمزارع  البلدات  إلى  اآلخر  البعض  يهاجر  بينما  الرطبة، 
الكثيرون  يختار  عليها،  المتحصل  القيمة  إلى  المستثمر  الوقت  نسبة  وبحساب  الموسمية. 
االنتقال إلى مخيمات النازحين داخليا أمال في الحصول على مساعدات بدال من البحث عن 
عمل. وإذا تم تسجيلهم، سيحصلون على معونة غذائية أكبر مما كانوا سيحصلون عليه بالعمل 

لفترة زمنية أطول.

للنازحين  مخيم  في  متشابهة  في ظل ظروف  تعيشان  كانتا  المجموعتين  إن  وحيث  ولهذا، 
أفراد  عيش  كسب  فسبل  االختالف.  تمام  مختلفا  الواقع  في  العام  وضعهما  داخليا، كان 
المجموعة الثانية كانت ال تزال سليمة وكان من المرجح أن يعود األشخاص إلى ديارهم مع 
بداية موسم الزراعة التالي. وفي المقابل، تعطلت سبل كسب عيش أفراد المجموعة األولى 

تعطال كامال ومن المرجح أن يبقى الناس في المخيم لفترة طويلة.

وقد كان من المهم أن يفهم فريق األمن االقتصادي هذه الديناميات ألنه كان قادرا وقتها على 
تكييف تخطيط االستجابة الذي وضعه وفقا لهذه الديناميات. ودون معرفة جيدة بسبل كسب العيش 
قبل حدوث الصدمة )اإللمام بالتقويم الموسمي وغير ذلك(، كان الفريق سيبالغ إلى حد كبير في 
تقدير عدد األشخاص األشد ضعفا! وأدى ذلك أيضا إلى تخطيط أفضل ألنشطة دعم سبل كسب 
العيش للناس في المجموعة الثانية، الذين من المرجح أن يعودوا إلى ديارهم في المستقبل القريب.



دليل األمــن االقتصــــادي

56



المحتــــــــــــــــــــويات

57

3. تحـليل البيـانات
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3-1 نبذة عن هذا الفصل
بعد أن اكتسبنا معرفة أساسية بسبل كسب العيش والصدمات )الفصل األول( وحددنا البيانات 
التي يجب جمعها ألغراض التقييم األّولي )الفصل الثاني(، سنبحث اآلن في كيفية استخدام 

هذه البيانات.

نركز في هذا الفصل على تحليل الوضع )الوضع الحالي والمتوقَّع( الذي سيزودنا بالمعلومات 
عن احتياجات الناس، وتحليل االستجابة الذي سيمكننا من اتخاذ القرارات بشأن التدخالت 

المحتملة. وسوف نسترشد في إجراء هذا التحليل بستة أسئلة رئيسية. 

3-2 األسئلة الرئيسية في التقييم األّولي لألمن االقتصادي
التقييم األّولي لألمن االقتصادي تتفاوت إلى حد ما، استنادا إلى الوضع  وحيث إن أهداف 
والقرارات التي يجب اتخاذها، ثمة عدد من األسئلة األساسية التي ينبغي أن يتناولها كل تقييم 

أّولي لألمن االقتصادي.

َمن األشخاص المتضررون؟ 
يأتي هذا السؤال في صميم أي تقييم أّولي لألوضاع اإلنسانية! ففي الوهلة األولى قد تبدو 
اإلجابة عن السؤال سهلة، ولكنه في الواقع يطرح في الكثير من األحيان عددا من التحديات، 
إذ ال يوجد خط فاصل بين األشخاص المتضررين وغير المتضررين. لذا يجب أن يضع 
المقيمون خطا افتراضيا بين هاتين المجموعتين على أساس األدلة الحقيقية والمعايير المحددة. 
وحسبما سيأتي شرحه، ال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال على الفور؛ وثمة سلسلة خطوات 
لتوصيف  الدقة  من  مزيدا  تؤمن  األّولي  التقييم  عملية  امتداد  على  وتحليلها  البيانات  لجمع 

األشخاص المستضعفين.

ومن المهم مراعاة أن السؤال »َمن؟« يجاب عنه بتسجيل الخصائص مثل سبل كسب عيش 
المتضررين وحالتهم بدال من إدراج أسماء المستفيدين.

أين هم؟ كم عددهم؟
دون وجود معلومات عن المواقع واألعداد، يكون من الصعب جدا تقديم توصيات واضحة 

لالستجابة!

في الوقت الذي نسعى فيه إلى معرفة َمن األشخاص المتضررين، نحتاج أيضا إلى تسجيل 
مواقعهم وأعدادهم. وكما هو الحال بالنسبة إلى وصف األشخاص المتضررين، غالبا ما تأتي 
اإلجابة عن السؤالين »أين« و»كم العدد« من خالل تقديرات تجرى في بداية التقييم األّولي، 

ولكن اإلجابات تصبح أكثر دقة مع استمرار عملية التقييم األّولي.

ما مشكالت األمن االقتصادي التي يواجهونها؟32
يتأتى أفضل وصف لحالة األمن االقتصادي من التقييم األّولي لنواتج كسب العيش. والمكونات 
تلبية  يتم  إذا ما كان  لنا  للتقييم األّولي ستوضح  للفئات الخاضعة  األساسية لألمن االقتصادي 
االحتياجات األساسية أم ال، وما إذا كانت سبل كسب العيش مستدامة. واإلجابة على هذا السؤال 
حاسمة، ألنها تحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعميق التحليل والتخطيط لتنفيذ استجابة، أو 

ما إذا كان يمكن اعتبار الوضع اإلنساني مقبوال، أي عدم الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

لماذا يعانون هذه المشكالت؟
إذا كشف تحليل حالة األمن االقتصادي وجود فجوات كبيرة في مكون أساسي واحد أو أكثر 
باألسباب  سليمة  معرفة  ودون  الفجوات.  هذه  أسباب  تحليل  يجب  األساسية،  المكونات  من 
الجذرية للمشكلة/المشكالت، فأي تدخل لن يحقق النجاح في األغلب، وتوجد مخاطرة في أن 

يلحق األشخاص الذين نحاول مساعدتهم أذى.

32      يفضل هنا مصطلح »مشكلة«على مصطلح »احتياجات«. وتشير »المشكلة« إلى فجوة في ناتج محدد من نواتج 
كسب العيش من منظور الشخص أو األشخاص المعنيين. إال أن مصطلح »احتياجات« يشير إلى فجوات كبيرة في 
نواتج كسب العيش )أو مجاالت أخرى( من المحتمل أال يستطيع األشخاص أنفسهم وال غيرهم سدها من منظور 

مقدم المساعدة.  
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كيف سيتطور الوضع على األرجح؟
بمجرد أن نفهم المشكالت وأسبابها، يجب أن نفكر في الكيفية التي من المرجح أن يتطور بها 
الوضع: هل سيصبح أسوأ، هل سيظل كما هو أو هل سيتعافى الناس بجهودهم الذاتية؟ لذلك 
ثمة حاجة إلى وضع فرضيات لتطور الوضع، للتنبؤ بخطورة الوضع في المستقبل القريب. 

فضال عن ذلك، ستساعد هذه الفرضيات أيضا في التخطيط لتوقيت أي تدخل محتمل.

مثال
إذا كان الوضع خطيرا بسبب فترات شح الغذاء ولكن الناس سيكونون قادرين على جلب 
الحصاد قبل أن تصل إليهم جهود التدخل، فلن يكون من المنطقي التوصية بتوزيع عام للمواد 

غذائية.

ما الذي ينبغي فعله؟
إذا ُرصد وجود احتياجات شديدة، ينبغي أن يقدم التقييم األّولي لألمن االقتصادي توصيات 
محددة بشأن التدخالت المحتملة. وهذه تشمل توصيات لوحدات أخرى داخل اللجنة الدولية 

مثل وحدات الحماية، والشؤون الصحية، والمياه واإلسكان.

وعلى نحو ما يبين الشكل 3-1، سوف ُيجاب عن هذه األسئلة الرئيسية طوال عملية تحليل 
البيانات بأكملها، الموضحة في القسم التالي )القسم 3-3(.

3-3 خطوات تحليل البيانات
من األهمية بمكان معرفة أن تحليل البيانات ال يقتصر حدوثه في نهاية التقييم األّولي فحسب، 
بل هو عملية متواصلة تستمر طوال مراحل التقييم األّولي. وسوف نبحث اآلن في الخطوات 
ذاته  هو  الخطوات  هذه  به  تعرض  الذي  الترتيب  إن  وحيث  البيانات.  تحليل  من  المختلفة 
الترتيب الذي تتتابع به في أغلب األحيان، ينبغي مراعاة أنه في الواقع ُتكرر خطوات جمع 
البيانات وتحليلها في أغلب األحيان إلى حد ما وُتجرى على التوازي وليس بتتابع دقيق. وهذا 

ألننا نوائم نهجنا باستمرار مع توافر المزيد من المعلومات طوال عملية التقييم األّولي.

مثال
إذا اكتشفنا في أثناء إحدى المناقشات الجماعية مع أشخاص نازحين داخليا أن األسر األشد 
أنها أصبحت آمنة، قد نختار أن نعدل جدول زياراتنا  التي ُيشاع  ضعفا عادت إلى قريتها 

ونزور تلك األسر.
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1.  تحديد المجموعات 
الضعيفة

يبدأ التقييم األّولي عادة بجمع وتحليل البيانات الثانوية عن السياق، والصدمات المحتملة 
واألماكن المعنية والفئات السكانية المتوقع تأثرها. وهذا يسمح لنا بـ:

• صياغة فرضيات بشأن المجموعات الضعيفة؛
• اختيار المواقع والفئات التي ُتدرج في التقييم األّولي.

ويعتمد التحليل باألساس على القسم 1-1 من نموذج تقرير التقييم األّولي )الملحق 2(.
وتدرج النتائج بعدئذ تحت القسم 3-1 من النموذج المعنون »الفئات الرئيسية التي يغطيها 

التقييم األّولي«
يساهم في اإلجابة عن السؤال الرئيسي »َمن األشخاص المتضررون؟«

← من اآلن فصاعدا، يجب إكمال كل خطوة في التحليل لكل مجموعة ضعيفة.

2.  تحليل األمن 
االقتصادي

تحليل المكونات األساسية لألمن االقتصادي لكل مجموعة سيخبرنا:
• أي من المكونات األساسية يمثل فجوة وما حجم هذه الفجوات؛

• إذا ما كانت الحياة و/أو سبل كسب العيش معرضة للخطر في الوقت الحالي.
يستند التحليل على األقسام 3-2-1 إلى 3-2-5 من النموذج.

وتدرج النتائج تحت القسم 3-2-6 من النموذج.
يجيب عن السؤال الرئيسي »ما مشكالت األمن االقتصادي التي يواجهونها؟«

← من اآلن فصاعدا، نركز على الفئات التي تمثل فجوات في مكون أساسي واحد أو 
أكثر من المكونات األساسية الخمسة.

3.  تحليل سمات سبل 
كسب العيش

يوضح تحليل سمات سبل كسب العيش للفئات المتضررة:
• َمن األشخاص المتضررين على وجه الدقة؛

• أسباب ضعفهم.
ويستند التحليل إلى القسم 3-3 من نموذج تقرير التقييم األّولي )الملحق 2(.

وتدرج النتائج تحت القسم 6-1 من النموذج.
يجيب عن السؤال الرئيسي »لماذا يعانون هذه المشكالت؟«

4.  تحليل المخاطر 
والتنبؤ

في هذه المرحلة نحاول أن نتوقع كيف ستتطور حالة األمن االقتصادي في األشهر المقبلة. وسوف:
•  نحدد االتجاهات والمخاطر والفرص ونصيغ السيناريوهات التي تظهر كيف سيتطور 

الوضع على األرجح؛
• نحدد الناس الذين من المتوقع أن يتأثروا سلبا من هذه التغيرات؛

• نتحقق مما إذا كان من المرجح أن تلبي الجهات الفاعلة األخرى االحتياجات؛
• نتوصل إلى استنتاجات بشأن االحتياجات الناتجة.

وتدرج النتائج تحت القسمين 5 و 6-1 من النموذج.
يجيب عن السؤال الرئيسي »كيف سيتطور الوضع على األرجح؟«

5. تحليل االستجابة

إذا كان االستنتاج الذي تم التوصل إليه في القسم السابق هو أن الحياة و/أو سبل كسب 
العيش معرضة للخطر في المستقبل القريب، تكون الخطوة التالية هي تحليل االستجابة. 

والهدف من ذلك هو:
• اتخاذ القرار بشأن أي من المكونات األساسية الخمسة سيتم التدخل بشأنه؛

• وضع نطاق لخيارات االستجابة؛
•  فحص خيارات االستجابة مقابل معايير األهمية وإمكانية التنفيذ لتحديد االستجابة أو 

االستجابات المالئمة.
يستند التحليل إلى القسمين 3-3 و6-1 من النموذج.

وتدرج النتائج تحت القسم 6-2 من النموذج.
يجيب عن السؤال الرئيسي: »ما الذي ينبغي فعله؟«

الشكل 3-1: خطوات تحليل البيانات في التقييم األّولي لألمن االقتصادي.

نتعرف  الخطوة  هذه  في  الوضع.  تحليل  التسلسل  هذا  في  األولى  األربع  الخطوات  تشكل 
المشكالت اإلنسانية وأسبابها وعواقبها. وعلى نحو ما يبين الشكل 3-1، الخطوات األربع 

األساسية هي كاآلتي:

  الخطوة األولى – تحديد المجموعات الضعيفة
)َمن األشخاص المتضررون؟(

لألمن  األّولي  التقييم  أهداف  أهم  أحد  معين  أو وضع  المتضرر من صدمة  َمن  معرفة  إن 
االقتصادي. وعند بدء عملية التقييم األّولي، تكون هذه المعرفة محدودة بطبيعة الحال ولكنها 
ما وإجرائه،  أّولي  لتقييم  التخطيط  أجل  ذلك، ومن  العملية. ومع  نموا مستمرا طوال  تنمو 

نحتاج إلى البدء بوضع »تعريف عملي« لَمن المتضررون.
في بداية التقييم األّولي، يكون من المفيد أن نقسم المجتمعات المحلية الخاضعة للتقييم األّولي 
إلى مجموعات غير متداخلة.33 وينبغي تعريف المجموعات بناء على الحد الذي من المرجح 

33      يجب إدراج كل أسرة في المجتمع المحلي في مجموعة واحدة فقط. 
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فيه أن يتضرروا من الصدمة أو الوضع الحالي.34 ولهذا الغرض، سوف نحلل المعلومات 
الثانوية عن الوضع )نوع الصدمة، والتوقيت، واألماكن المعنية، والفئات السكانية المتضررة، 
وغير ذلك( ونصيغ فرضيات حول األشخاص الذين تضرروا من الصدمة أو الوضع، ومدى 
التأثير الواقع عليهم منهما. وسوف تتفاوت الخصائص المستخدمة لتحديد المجموعات حسب 
الحالة. وفي حين أنه في العديد من حاالت النزاع يكون من المنطقي تصنيف األشخاص حسب 
وضعهم بوصفهم نازحين داخليا، أو أسرا مضيفة أو مقيمين، تسري معايير تمييزية مختلفة في 

حالة الكوارث التي أثرت على بعض مجموعات سبل كسب العيش دون سواها.

السكان المتضررون

غير نازحين

يعيشون مع أسر غير مضيفينمضيفون
مضيفة

يعيشون في منشآت 
تشبه المخيمات

نازحون

المتضررة.  للمجموعات  قياسي  تصنيف  استخدام  المفيد  من  يكون  قد  الطوارئ،  حاالت  الشكل 3-2:  في 
المصدر: مشروع قدرات التقييم.

ووفقا لنوع الصدمة أو الوضع، تحدد المجموعات الضعيفة حسب واحد أو أكثر مما يلي:

وضعها )مثل مقيمون، ُمضيفون، نازحون داخليا، عائدون إلى الوطن، الجئون(؛	 
استراتيجياتها لكسب العيش )مثل: ُرعاة، مزارعون - رعاة، تجار(؛	 
خصائصها الديمغرافية )مثل: الرجال، النساء، األطفال، المسنون، المجموعة العرقية، 	 

األشخاص ذوو اإلعاقات(؛
مكانهم )مثل: اسم البلدة أو القرية، منطقة حضرية، شبه حضرية، ريفية، متنقلة، بدوية(؛	 
التعرض لصدمة مشتركة تؤثر على أصول األسر أو بيئتها )مثل فقدان سبل الوصول 	 

إلى األراضي، ونهب الماشية، وإصابة العائل في انفجار لغم، وتدمير السوق، وانهيار 
الخدمات الحكومية(.

سبب الضعفالفئات التي يحتمل أن تكون ضعيفةنوع الصدمة

تعرضت دمر حريق حّيا بأكمله في البلدة.  الذين  المقيمين  جميع 
منازلهم لتدمير كلي أو جزئي

تدمير المنزل
)أصل مادي(

تدمير المحاصيلالمزارعوندمر الجراد جميع المحاصيل في أنحاء البلدة.
)أصل مادي(

فقدان فرص العملعمال المياومة في المزارع
مصادمات بين الجيش والميليشيات دفعت سكانا بأكملهم إلى النزوح، 

ودفعتهم إلى الهرب إلى أقاربهم في الحي المجاور )100 كم(.
تعطل سبل كسب العيش تعطال كامالالنازحون داخليا
الموارد يتشارك فيها عدد أكبر من األشخاصاألسر المضيفة

األصول البشرية الضعيفة،األسر التي تعولها نساءأزمة مزمنة تؤثر على سكان المدينة.
الوصم االجتماعي

الجدول 3-1: أمثلة للمجموعات الضعيفة ومعايير الضعف.

أهم مخرجات التحليل
يزودنا التحليل بالمعلومات التالية:

»تعريف عملي« أّولي للمجموعات الضعيفة.	 
وضع فرضيات أّولية بشأن أسباب ضعف الناس.	 

ستشكل المجموعات الضعيفة األساس ألخذ العينات )تحديد الفئات والمواقع التي تدرج في 
التقييم األّولي(.35

34      حسب المبين في القسم 1-5، يعتمد تأثير الصدمة على درجة تعرض الناس لهذه الصدمة، وحساسيتهم تجاهها 
وقدرتهم على التكيف معها.

35     راجع أيضا القسم الفرعي حول العينة المقصودة تحت القسم 3-4.
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مالحظة:
مجموعة  لكل  فردي  بشكل  التحليل  في  خطوة  كل  إكمال  يجب  فصاعدا،  النقطة  هذه  من 

ضعيفة. 

 الخطوة الثانية – تحليل األمن االقتصادي
)ما مشكالت األمن االقتصادي التي يواجهونها؟(

في الفصل األول رأينا أن أفضل وسيلة لوصف حالة األمن االقتصادي ألسرة هي من خالل 
بشكل  للتركيز  قرار  اُتخذ  االقتصادي،  األمن  تحققها. وألغراض  التي  العيش  نواتج كسب 
المعيشية.  والظروف  المكتسب36  والدخل  الغذائي  واإلنتاج  الغذائي  االستهالك  خاص على 
وهذه العناصر إلى جانب القدرات في السياق المعني )مستوى أداء الخدمات والمؤسسات( 
تشكل المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي. وفي القسم 2-3 رأينا أنه يمكن قياس 
اإلطار  وأن  المالئمة،  المؤشرات  خالل  من  أفضل  فهما  وفهمها  هذه  العيش  كسب  نواتج 
المرجعي لألمن االقتصادي يقدم نظرة عامة شاملة حول المؤشرات المفضلة لهذا الغرض.

المعايير المرجعية
يمكن تحليل النتائج بمجرد قياس المؤشرات. وللقيام بذلك نقارنها بقيمة مرجعية أو حدية. 
وتكمن أهمية المعيار المرجعي في أنه يوضح لنا النطاق »الطبيعي« أو »المقبول« لمؤشر 
ما  كان وضع  إذا  ما  لتحديد  الوحيد  السبيل  المرجعي هي  بالمعيار  نتائجنا  ومقارنة  معين. 
طبيعيا أم ال، وإذا كان غير طبيعي، فما حجم الفجوة المرصودة. إضافة إلى ذلك، من شأن 

أخذ القياسات في أوقات مختلفة أن يخبرنا إذا ما حدث تغيير أم ال.

مثال
الماشية،  ُمالك  لثالث مجموعات مختلفة:  الشهر  في  الواحد  للشخص  الدخل  متوسط  يحّدد 
والمزارعين وعمال المياومة. وأشارت دراسة سابقة إلى أن الحد األدنى المطلوب لتغطية 
النفقات األساسية ُيقّدر بحوالي 55 دوالر أمريكي للشخص الواحد في الشهر. وتكشف مقارنة 
النتائج الحالية وهذا الرقم المرجعي )المعيار( أن األسر التي تعتمد على العمل اليومي غير 
قادرة في الوقت الحالي على تغطية نفقاتها األساسية، وأن الفجوة في المتوسط تبلغ حوالي 
15 دوالر أمريكي للشخص في الشهر. ويبدو كما لو أن هذه المجموعة ستعاني صعوبات ما 

لم تستحدث آليات تكيف أو تحصل على مساعدة تسمح لها بسد هذ الفجوة في الدخل.
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متوسط دخل الشخص الشهري في اليوم الواحد بالدوالر األمريكي

فجوة

عمال المياومةالمزارعون مالك الماشية

الحد األدنى المطلوب لتغطية النفقات األساسية

الشكل 3-3: القيمة المرجعية للنفقات الشهرية تسمح برصد فجوة في دخل عمال المياومة.

36      يرتبط الدخل الُمكَتسب ارتباطا وثيقا بالقدرة على تغطية النفقات األساسية.
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يوضح المثال السابق وجود بعض المؤشرات التي يمكن إنشاء نطاقات حدية أو معيارية دقيقة 
لها ثم استخدامها لتفسير النتائج. ومثال آخر هو انتشار سوء التغذية الحاد. وبالنسبة للتغذية في 
أماكن االحتجاز، تحدد العتبات عند نحو 5% لسوء التغذية الحاد الوخيم و30% لسوء التغذية 
الحاد العام. وإذا وصل سوء التغذية إلى أحد هذين المستويين يوصى باتخاذ إجراء بديل فوري.

األوضاع السائدة قبل الصدمة أو األوضاع المرجعية37
بالنسبة لمعظم المؤشرات، ال توجد عتبة مسبقة التحديد، ما يعني أن ثمة حاجة إلى تحديد 
ما هو »طبيعي« أو »مقبول«. وفي هذه الحالة من المفيد مقارنة الوضع الحالي بوضع ما 
قبل الصدمة. ويشار إلى هذه الحالة المعيارية في الكثير من األحيان بـ »السنة الطبيعية« أو 

»المرجع«.

الحصول عليها من  بالفعل ويمكن  المعلومات موجودة  قد تكون هذه  الحاالت،  وفي بعض 
خالل استعراض البيانات الثانوية. إال أنه في الكثير من الحاالت سوف يكون من الضروري 
محاولة تصور األحوال السائدة قبل حدوث الصدمة من خالل إجراء مقابالت. ومن الطرق 
)استخدام  الثاني  الفصل  الوارد في  النحو  الثروة على  إنشاء مجموعات  بذلك  للقيام  السهلة 

ترتيب مجموعات الثروة لتصور األحوال السائدة قبل حدوث الصدمة(.

األحوال في ظروف مشابهة ولكن لم يلحقها الضرر
وبدال من ذلك، يمكن مقارنة وضع بعد الصدمة بالوضع السائد في نفس الوقت في ظروف 

مشابهة، مثل أحوال قرية مجاورة لم تتضرر من الصدمة.
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متوسط عدد الوجبات في اليوم

متوسط درجة التنوع الغذائي لألسر

جمهورية  كيفو،  شمال  مقاطعة  واليكالي،  إقليم  في  المجاورة  القرى  في  الغذائي  الشكل 3-4:  االستهالك 
الكونغو الديمقراطية، آب/أغسطس 2012.

للتقييم األّولي في مقاطعة  ُيظهر الشكل 3-4 االستهالك الغذائي للمجتمعات المحلية الخاضعة 
شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعاني سكان موتاكاتو من الوجود المتكرر ومرور 
الناس من حصاد  يخاف  األمان )حيث  انعدام  المزمنة من  الحالة  تمرد عديدة. وهذه  جماعات 
وجود  عدم  من  وبالرغم  الغذائي.  االستهالك  ضعف  في  تنعكس  النهب(  ويتكرر  المحاصيل 
معلومات عن أوضاع ما قبل الصدمة، من المعقول االعتقاد بأنه في ظل الظروف الطبيعية، يكون 
المتضررة األخرى  للقرى غير  الغذائي  الغذائي لسكان موتاكاتو مماثال لالستهالك  االستهالك 
واليكالي  سكان  يستهلكها  التي  الغذائية  للمجموعات  نسبيا  المرتفع  والعدد  تقييمها.  جرى  التي 

مرتبط على األرجح بزيادة توافر المجموعات الغذائية المرتبط بوجود سوق كبيرة في المدينة.

وعلى النحو المبين في المثال، تم اختيار استهالك وجبتين في اليوم والدرجة 4 للتنوع الغذائي 
لألسر باعتبارهما عتبات. والمجموعات التي تستهلك أقل في أي فئة ُتصنف بأن استهالكها 

الغذائي غير كاف.

37      ال يستخدم مصطلح »المرجع« استخداما متسقا على الدوام في أوساط الدوائر اإلنسانية. فقد يعني هذا المصطلح 
إما الوضع في بداية التدخل أو وضع ما قبل الصدمة. لذا يجب تحديد المعنى المقصود عند استخدام المصطلح.
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تفسير نتيجة تحليل األمن االقتصادي
بمجرد جمع البيانات بشأن المكونات األساسية الخمسة يجب تحليلها على حدة لكل مجموعة 
الذين جرى تقييمهم  ضعيفة للحصول على معلومات بشأن حالة األمن االقتصادي للسكان 
األمن  )انعدام(  بنمط  يتعلق  ما  في  أصلية  نموذجية  ثالثة سيناريوهات  وتوجد  أّوليا.  تقييما 

االقتصادي ألية مجموعة.

السيناريو األول:  ال تالحظ أي فجوات كبيرة في أي من المكونات األساسية الخمسة لألمن 
االقتصادي

هذا يتوافق مع الحالة الطبيعية، أي أن تكون معظم األسر آمنة اقتصاديا، وال تكافح لتلبية 
أبسط االحتياجات إال بعض األسر األكثر فقرا. وفي مثل هذه الحاالت، ال تتخذ اللجنة الدولية 

عادة أي إجراء.38

مالحظة

أينما أمكن، ينبغي أن نتجنب تقييم هذه المجموعات ألن من شأن ذلك أن يرفع سقف التوقعات 
)للتدخالت التنموية مثال( التي لن تتحقق! وإذا لم يكشف التقييم األّولي عن أي فجوات كبيرة 
في أي من المكونات األساسية الخمسة، فإن هذا مرده إلى عدم صحة الفرضيات األّولية بشأن 

المجموعات الضعيفة )الخطوة األولى في هذا القسم(.

38      يجب اتخاذ قرار في ما يتعلق بأين نضع الخط الفاصل بين ما يمكن نسبته إلى الفقر المزمن ومتى تتحول مجموعة 
سكانية كاملة إلى حالة انعدام األمن االقتصادي نتيجة للنزاع. 

مثال
نجح العائدون في استعادة سبل كسب عيشهم 

إلى األحوال السائدة قبل حدوث الصدمة.

  المكونات األساسية الخمسة كافية وال توجد 
خطورة على الحياة أو سبل كسب العيش.

  اإلنتاج الغذائي و/أو الدخل غير كافيين؛ سبل 
كسب العيش على المحك.

  االستهالك الغذائي و/أو الظروف المعيشية 
غير مالئمين؛ الحياة على المحك.
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المكون/ نفس  في  فجوات  لديها  المجموعة  في  األسر  معظم  أو  السيناريو الثاني:  جميع 
المكونات األساسية.

في هذا السيناريو، يواجه كل أو معظم أفراد المجموعة مشكالت متشابهة بشأن أمنها االقتصادي. 
وهو سيناريو شائع عندما تؤثر صدمات على مجتمعات أو مجموعات سبل كسب عيش بأسرها.

ويمكن أن يقدم التحليل معلومات بشأن:
المكّون/المكونات األساسية التي يوجد بها فجوة؛39 و	 
حجم الفجوة.	 

في هذه السيناريوهات غالبا ما يتسنى تقديم العون للجميع )أنشطة مساعدة شاملة( باستجابة 
قياسية )أو باقة محدودة من الخيارات(.

السيناريو الثالث: فجوات غير متجانسة في المكونات األساسية داخل مجموعة معينة

يكون نمط مشكالت األمن االقتصادي غير منتظم إلى حد كبير بين أفراد المجموعة، وتعاني 
مختلف األسر من فجوات في مكونات مختلفة من المكونات األساسية، وبعضها آمن اقتصاديا.

39      يمكن أن تكون الفجوات في اإلنتاج الغذائي و/أو الدخل على النحو الموضح في هذا المثال )أزمة مزمنة(، أو في 
االستهالك الغذائي و/أو الظروف المعيشية )أزمة حادة(.

مثال
تضرر مجتمع محلي زراعي من الفيضانات 

الشديدة. ولن ينتج معظم أفراد المجتمع المحلي 
ما يكفي هذا العام لتلبية احتياجاتهم األساسية.

مثال
فئة سكانية من أشخاص نازحين داخليا لفترة 

طويلة األجل في بيئة حضرية

  المكونات األساسية الخمسة كافية وال توجد 
خطورة على الحياة أو سبل كسب العيش.

  اإلنتاج الغذائي و/أو الدخل غير كافيين؛ سبل 
كسب العيش على المحك.

  االستهالك الغذائي و/أو الظروف المعيشية 
غير مالئمين؛ الحياة على المحك.

  المكونات األساسية الخمسة كافية وال توجد 
خطورة على الحياة أو سبل كسب العيش.

  اإلنتاج الغذائي و/أو الدخل غير كافيين؛ سبل 
كسب العيش على المحك.

  االستهالك الغذائي و/أو الظروف المعيشية 
غير مالئمين؛ الحياة على المحك.



دليل األمــن االقتصــــادي

66

في هذا السيناريو يمكن أن يقدم التحليل بعض المعلومات بشأن:

نمط الفجوات )أي من المكونات األساسية الخمسة أشد تضررا(؛ و	 
النسبة المئوية المقدرة لألسر التي تكون حياتها أو سبل كسب عيشها على المحك.	 

ومع ذلك، وبالرغم من أنه يتضح وجود عدد كبير من األسر المتضررة في المجموعة، يعتبر 
ألن  يكفي،  بما  دقيق  غير  األجل(  طويلة  لفترة  داخليا  )نازحون  للمجموعة  األّولي  التعريف 
المجموعة تتضمن الكثير من األسر غير اآلمنة اقتصاديا. ولهذا السبب، ينبغي تنقيح وصف 
المجموعة بإضافة المزيد من معايير الضعف، مثل األسر النازحة داخليا لفترة طويلة األجل 
التي ترتفع فيها نسبة اإلعالة، أو التي بها فرد مصاب بمرض مزمن أو من ذوي اإلعاقة. بمعنى 

آخر، يجب ضبط تعريف المجموعة إلى أن تصبح مثل المجموعة التي في السيناريو الثاني.

ويمكن إجراء ذلك من خالل  تحديد سمات األسر )انظر أدناه(.

 الخطوة الثالثة – تحليل سبل كسب العيش
)لماذا يعانون مشكالت األمن االقتصادي هذه؟(

ُتنفذ الخطوة الثالثة في تحليل الوضع لجميع المجموعات الضعيفة التي ُوجد فيها فجوة أو 
فجوات كبيرة في مكون واحد أو أكثر من المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي، أي 

كما في السيناريو 2 و3 أعاله.

سبب  معرفة  التالية  الخطوة  تكون  األساسية،  المكونات  مستوى  على  المشكلة  بمجرد رصد 
هو  وكما  العيش.  كسب  سبل  نفحص  أن  يجب  الغرض،  ولهذا  الضعيفة.  المجموعة  تضرر 
موضح في القسم 1-5، تنشأ االختالالت الكبيرة في نواتج كسب العيش من تغير كبير في أصل 
واحد أو أكثر و/أو السياسات والمؤسسات والعمليات ذات الصلة )الخدمات، ظروف السوق 

وغيرها(، والتي بدورها تنشأ من عامل واحد أو أكثر من عوامل الضعف )سياق الضعف(.

أفراد  كان  إذا  ما  على  إجراؤه  يمكن  الذي  التحليل  نوع  يعتمد  يلي،  ما  في  سيتضح  وكما 
المجموعة يتشاركون في سبل كسب عيش متشابهة أم ال.

وقبل مناقشة السيناريوهين كل على حدة، من المفيد النظر في بعض الجوانب العامة لكيفية 
دراسة سبل كسب العيش.

تحليل المجموعات ذات النمط المتجانس النعدام األمن االقتصادي
هذا يتوافق مع السيناريو الثاني الموضح في إطار الخطوة الثانية سابقا من هذا القسم. ويحدث 
النمط المتجانس النعدام األمن االقتصادي عندما يكون ألفراد المجموعة الضعيفة احتياجات 

متشابهة.40 وتوخيا للبساطة، يمكن تحديد حالتين أساسيتين:

أ(  مجموعات سبل كسب العيش )أي أن األشخاص في المجموعة لديهم سبل كسب عيش متشابهة(
يتضرر الناس في الكثير من األحيان بطريقة متشابهة ألن لديهم سبل كسب العيش ذاتها. وفي 

هذه الحالة، يمكن عادة تعميم أسباب ضعف الناس. ويترتب على ذلك عدة أشياء:

األمن 	  انعدام  أسباب  لتعيين  واستخدامها  المجموعة  لسمات  كاملة  يمكن وضع صورة 
االقتصادي. وبدال من ذلك، يمكن إنشاء شجرة مشكالت )راجع الخطوة الخامسة في 

هذا القسم(.
قد ال يقتصر استهداف استجابة األمن االقتصادي على العواقب فحسب )على مستوى نواتج 	 

كسب العيش(، بل أيضا أسباب انعدام األمن االقتصادي ألنها معروفة وتخص الجميع.
ومن المهم أن تكون قدرات الناس ومهاراتهم معروفة أيضا وينبغي أيضا أن ُتدرج في 	 

تخطيط االستجابة.

مثال
ماّلك الماشية في جنوب الصومال متضررون من الجفاف الشديد. وحيواناتهم في حالة سيئة 
وعرضة للموت بسبب المجاعة. وال يستطيع الماّلك بيع الحيوانات في السوق بسبب حالتها 

وانخفاض أسعار الماشية بسبب التغير في العرض والطلب.

40      وهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون الفرضية األّولية عن ضعف المجموعة دقيقة ويمكن االستمرار في العمل بها. 
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تغطية النفقات 
األساسية األخرى الظروف المعيشية االستهالك الغذائي

الدخل اإلنتاج الغذائي

1.  يؤثر الجفاف على المراعي 
ومصادر المياه.

2.  يؤثر نقص المراعي 
والمياه على صحة 

الحيوانات.

3.  تراجع اإلنتاج الغذائي: 
الحالة الصحية للحيوانات 

سيئة، فهي تنتج قدرا 
أقل من اللحوم والحليب 

والذرية، ولم يعد من 
الممكن بيعها في السوق. 

ويترتب على ذلك انخفاض 
الدخل وتأثر االستهالك 

الغذائي.

4.  انخفاض الدخل: يؤدي 
تدهور الحالة الصحية 

للحيوانات والتحول في 
العرض والطلب في سوق 

الماشية إلى انخفاض 
حاد في األسعار. ويصبح 

تحويل الماشية إلى نقد 
غير موات على اإلطالق 

ويتراجع دخل األسرة.

5.  النتيجة المرتبة على 
انخفاض الدخل واإلنتاج 

الغذائي أن تصبح 
االحتياجات األساسية 

عرضة لعدم تغطيتها في 
المستقبل.

السوق

طبيعية
سياسية

الجفاف

اجتماعية

ماليةبشرية

األصول

5

1

2

3

4

مادية

استراتيجيات كسب العيش

الشكل 3-5:  يوضح تسلسل العالقات السببية كيف ترتبط األسباب الكامنة النعدام األمن االقتصادي بتراجع 
نواتج كسب العيش.  

هذه المجموعة الضعيفة متجانسة في ما يتعلق بـ:
االحتياجات المشتركة: تضرر الدخل واإلنتاج الغذائي؛	 
األسباب المشتركة النعدام األمن االقتصادي الناشئة من الطريقة التي تأثرت بها سبل 	 

كسب عيشها من جراء الجفاف؛
الناس يتشابهون في القدرات والمهارات.	 

والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه يمكن مساعدة المجموعة بأكملها )أنشطة مساعدة شاملة( 
من خالل:

تدخل يستهدف حماية الماشية )توفير العلف والمياه(؛	 
مالءمة 	  أكثر  ظروف  ظل  في  الماشية  بيع  من  الماشية  مالك  تمكين  يستهدف  تدخل 

)برنامج تخفيض مخزون الماشية(.

ب( المجموعات التي تتألف من أسر ذات سبل كسب عيش مختلفة
عندما تكون الصدمات شديدة، يمكنها أن تعطل سبل كسب عيش مجموعات سكانية بأسرها 
على اختالف الطبقات االقتصادية ألفرادها. فالناس الذين يمتهنون مهنا مختلفة مثل المزارعين 
والمعلمين والتجار وسائقي الحافالت، الذين نزحوا بسبب نزاع ما قد يجدون أنفسهم معا وقد 
تقطعت بهم السبل في مخيم لالجئين في بلد آخر، حيث يتشاركون ظروفا معيشية متشابهة، 
وتنقصهم مصادر مستدامة من الغذاء والدخل. وفي حين تختلف الطريقة التي تعطلت بها 
النزاع -  الكامن -  السبب  إلى أخرى، فإن  التحديد من مهنة  سبل كسب عيشهم على وجه 

والعواقب على مستوى نواتج كسب العيش متشابهة للجميع.
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ويترتب على هذا ما يلي:

بالنظر إلى تنوع سبل كسب العيش )أي األصول واستراتيجيات كسب العيش(، ال يمكن 	 
إنشاء صورة واحدة لتوصيف سمات المجموعة بأكملها. وإذا كان لهذا صلة بالموضوع، 
يمكن تقييم سبل كسب العيش من خالل تحديد سمات األسر الفردية )انظر أدناه،  

تحديد سمات األسر(؛
وحيث إن االحتياجات اإلنسانية لهذه المجموعة السكانية متسقة، يمكن مواجهتها بتدخل 	 

مشترك على مستوى المكونات األساسية لألمن االقتصادي )اإلغاثة(؛
وحيث إن سبل كسب عيش الناس تتفاوت داخل المجموعة الواحدة، لن يكون من الممكن 	 

حماية أو استعادة سبل كسب العيش للمجموعة بأكملها من خالل تدخل واحد؛41
كما أن قدرات األشخاص متنوعة، وسيكون من المستحيل إيجاد استجابة واحدة تناسب 	 

الجميع.

في مثل هذه الحاالت، قد تقتصر االستجابة األولى على معالجة أعراض الصدمة بدال من 
األسباب )أي عبر أنشطة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية أو تمكين الناس من الحصول 
على النقد على سبيل المثال(. وبمرور الوقت، قد يكون من الممكن اللجوء إلى برامج ذات 

طابع فردي أكثر، مثل مبادرات المشاريع االقتصادية الصغيرة.

تحليل المجموعات ذات النمط غير المتجانس النعدام األمن االقتصادي
وهذا يتوافق مع السيناريو الثالث، الذي تعرفنا عليه في إطار الخطوة الثانية سابقا في هذا 
القسم. وفي بعض الحاالت، تكشف النتائج أن الحالة االقتصادية لألسر تتفاوت تفاوتا كبيرا 
داخل المجموعة الضعيفة. وهذا يعني أن المعايير األّولية لتحديد المجموعات ليست دقيقة 
ويلزم تنقيحها لتحقيق استهداف أفضل لألسر الضعيفة في المجتمع المحلي. وهذا يمكن تحقيقه 

على سبيل المثال من خالل تحديد سمات األسر.

 تحديد سمات األسر
تستند المنهجية إلى تحليل سمات األسر، وهدفها هو تقديم وصف للناس المعرضين للخطر 
بمزيد من التفصيل: َمن هم على وجه الدقة؟ أين يعيشون؟ ما سبل كسب العيش التي يعيشون 
أو سبل كسب  يواجهون خطرا على حياتهم  الذين ال  يميزهم عن اآلخرين  الذي  ما  منها؟ 

عيشهم؟

الخطوة األولى
في ورقة تحليل البيانات، حدد األسر غير اآلمنة اقتصاديا )األسر التي لديها فجوة في مكون 
واحد أو أكثر من المكونات األساسية لألمن االقتصادي( ومّيز بين المخاطر المحتملة على 

الحياة وعلى سبل كسب العيش.

الخطوة الثانية
من خالل  اقتصاديا  اآلمنة  األسر  من  وغيرها  اقتصاديا  اآلمنة  غير  األسر  تلك  بين  قارن 
والعمر وغير  والجنس،  والموقع،  )الحالة،  الديمغرافية  الخصائص  البحث في عوامل مثل 
الوصول  وإمكانية  التكيف،  واستراتيجيات  العيش  كسب  واستراتيجيات  واألصول  ذلك(، 
هاتين   6-3 الشكل  ويوضح  لها.  الوظيفي  والوضع  والعمليات  والمؤسسات  السياسات  إلى 

الخطوتين.

41      ذلك هو الحال إال إذا كان من الممكن مواجهة السبب األساسي الكامن. فمثال من الصعب التأثير في حاالت النزاع 
التي تسفر عن نزوح.
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استراتيجية كسب العيشاألصولالخصائص الديمغرافيةالمخاطر
السياسات 

والمؤسسات 
والعمليات
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سبل كسب 1
العيش

نازحة 
امرأة ومسّن أنثىمخيمداخليا

عمل غير الخيمةوطفالن
نظامي

عدم إلحاق 
األطفال 

بالمدارس، 
االستدانة

حصص ضعيف
غذائية

المدينة مقيمةالحياة2
امرأة ومسّن أنثىالقديمة

الُمدمَّروثالثة أطفال

بيع 
مشغوالت 

يدوية
التسول

االستدانة، 
تقليل الغذاء 
كما ونوعا 

نعم
مساعدات 

من 
المسجد

نازحة ال3
رجل وامرأة ذكرمخيمداخليا

عمل غير الخيمةوثالثة أطفال
نظامي

االستدانة، 
بيع البندقية 

والجنبية*
حصص ضعيف

غذائية

المدينة مقيمةال4
رجل وامرأة ذكرالقديمة

ومسّن وطفل
يعاد 
 البناؤه

بيع 
المجوهرات،
التحويالت 

النقدية 

النعم

المدينة مقيمةال5
ذكرالقديمة

رجل وامرأة 
ومسّن وثالثة 

أطفال

أعيد 
نعمبناؤه

زراعة 
القات
تربية 

الماشية

النعم- 

نازحة ال6
رجل وامرأة ذكرمخيمداخليا

تجارة الخيمةوطفل
حصص ضعيفالتهريبصغيرة

غذائية

سبل كسب 7
المدينة مقيمةالعيش

ذكرالقديمة

رجل وامرأة 
ومسّنان 
وخمسة 

أطفال

يعاد 
البناؤه

حرف يدوية
عمل غير 

نظامي

بيع الجنبية، 
عدم إلحاق 

األطفال 
بالمدارس

النعم

المدينة مقيمةال8
رجل وامرأة ذكرالقديمة

وطفالن
بحالة 
وظيفة نعمجيدة

حكومية
التحويالت 

نعمنعمالنقدية

المدينة مقيمةالحياة9
رجل ومسّن ذكرالقديمة

عمل غير التضرروثالثة أطفال
نظامي

عدم إلحاق 
األطفال 

بالمدارس، 
تقليل الغذاء 

كما ونوعا

النعم

سبل كسب 10
المدينة مقيمةالعيش

ذكرالقديمة

رجل وامرأة 
ومسّنان 
وأربعة 

أطفال

عمل بدوام التضرر
جزئي

بيع 
المجوهرات، 

االقتراض
النعم

* خنجر يمني تقليدي يملكه كل رجل يمني.

المفتاح
كل خط يمثل أسرة واحدة

االحتياجات األساسية لألسرة لم يتم تلبيتها )خطر على الحياة(.
االحتياجات األساسية تم تلبيتها ولكن سبل كسب العيش غير مستدامة.

األسرة آمنة اقتصاديا

الشكل 3-6:  مقتطف من جدول للتوصيف النمطي لسبل كسب العيش بناء على تقييم أّولي أجري في صعدة 
باليمن، 2012.
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الخطوة الثالثة
تحديد العوامل التي تبدو مرتبطة بانعدام األمن االقتصادي. وفي العادة تختلف هذه العوامل 
بين األسر اآلمنة اقتصاديا وتلك غير اآلمنة اقتصاديا. وعندما ُتحلل البيانات في الشكل 6-3، 

نحصل على المؤشرات التالية:

يبدو أن ليس ثمة مشكلة في الوصول إلى السياسات والمؤسسات والعمليات؛	 
تكوين األسرة عامل رئيسي؛	 
العائالت الكبيرة معرضة أكثر للخطر؛	 
العائالت التي تمتلك أراٍض أقل عرضة للخطر؛	 
التحويالت النقدية من آليات التكيف المهمة؛	 
الظروف المعيشية مؤشر قوي على األمن االقتصادي؛	 
وضع األشخاص النازحين داخليا )في مخيم( يبدو مقبوال، وذلك بفضل المساعدة أيضا.	 

االستنتاجات المتعلقة بالعوامل األساسية المرتبطة بانعدام األمن االقتصادي
دمار المنزل أو تضرره )ضعف األصل المادي(؛	 
العيش في المدينة القديمة؛	 
ضعف األصل البشري )األسر التي تعولها نساء، كثرة األطفال،42 وجود مسنين(.	 

استخدام تحديد سمات األسر
يعد تحديد السمات مفيدا على وجه الخصوص عندما يكون السكان متنوعين من حيث سبل 
كسب العيش وعندما يتأثر الناس بدرجات مختلفة، حسب الوضع الخاص لألسرة. وهو يحقق 

األغراض التالية:

تحديد العوامل المرتبطة بانعدام األمن االقتصادي من شأنه المساعدة في إيجاد معايير 	 
استهداف عملية؛

بمجرد تحديد المجموعات الضعيفة يكون من األسهل رصدها؛	 
يمكنه المساهمة في إيجاد استجابات مالئمة.	 

42      يلعب جنس األطفال أيضا دورا إيجابيا أو سلبيا في األمن االقتصادي. 
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شجرة القرارات لتحليل الفجوات في المكونات األساسية لألمن االقتصادي 
تمأل بياناتها لكل مجموعة ضعيفة على حدة

هل لدى الكثير من األسر فجوات 
في واحد أو أكثر من المكونات 

األساسية لألمن االقتصادي
)الحالية والمتوقعة(

هل الفجوات في المكونات األساسية 
الخمسة متجانسة؟

← معظم األسر تضررت
← المكونات األساسية المعنية ذاتها؟

هل سبل كسب عيش أعضاء 
المجموعة متشابهة؟

االحتياجات ال تتجاوز مستوى الفقر المرجعي.
الرصد فقط

← ال ينبغي إدراجها في تقييم أّولي إن أمكن.
مثال: مجموعة من العائدين الذين تمكنوا من استعادة 

سبل كسب عيشهم إلى مستويات ما قبل الصدمة.

االحتياجات متفاوتة، إذ تختلف الفجوات التي تكون في المكونات 
األساسية لألمن االقتصادي لمختلف األسر، في حين ال توجد فجوات 

لدى البعض اآلخر.
ال يمكن إجراء تحديد سمات سبل كسب العيش للمجموعات.

ال يوصى باستجابة على مستوى المجموعات.
← التفرع في التصنيف بتطبيق معايير ضعف إضافية )تحديد 

سمات سبل كسب العيش(.
مثال: نازحون داخليا ينتمون إلى مجموعات سبل كسب عيش 
مختلفة، وبعضهم فقد القدرة على الوصول إلى أصوله، بينما 

استمر آخرون في أداء أنشطة كسب عيشهم ← التفرع في 
تصنيف النازحين داخليا وفقا لمجموعة سبل كسب العيش.

احتياجات الناس متجانسة ولكن سبل كسب عيشهم متنوعة.
ال يمكن إجراء تحديد سمات سبل كسب العيش 

للمجموعات.
قدرات الناس متنوعة.

حسب السياق، فإن التدخل قد:
• يحمي األرواح )اإلغاثة(؛

•  يستعيد سبل كسب العيش على المستوى الفردي 
)برامج مبادرات المشاريع االقتصادية الصغيرة(.

مثال: سكان الحضر النازحون الذين يعيشون في مخيم 
للنازحين داخليا.

هذه األسر تنتمي لمجموعة سبل كسب العيش ذاتها.

حدد سمات سبل كسب العيش للمجموعة، وحدد 
أسباب المشكلة/المشكالت، والقدرات المتاحة.

حسب السياق، فإن التدخل قد:

• يحمي األرواح )اإلغاثة(؛
•  يهدف إلى حماية أو استعادة سبل كسب العيش 

)اإلغاثة واإلنتاج(؛
• يعزز القدرات المحلية )التدخل الهيكلي(

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

الشكل 3-7: شجرة القرارات المستخدمة لتحليل نتائج األمن االقتصادي للمجموعات الضعيفة.
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الجوانب األخرى لتحليل سبل كسب العيش
تحليل معلومات األسواق

هل تراجعت نواتج كسب العيش ألن األصول ُفقدت، أو ألن تغييرا قسريا في أنشطة كسب 
العيش حدث، أو لتغير أحوال السوق بحيث لم يعد ممكنا ممارسة التجارة الطبيعية في السلع 
والخدمات؟ هل هي مشكلة تؤثر على العرض أو الطلب؟ في الحقيقة، رغم أن التدهور في 
نواتج كسب العيش ينشأ غالبا من مجموعة عوامل عديدة، تكون األسواق مشاركة دائما تقريبا 

بطريقة أو بأخرى بسبب الدور المركزي الذي تلعبه في سبل كسب عيش الناس.

ينبغي أن يقدم تحليل السوق معلومات بشأن النقاط الرئيسية التالية:

هل يستطيع الناس الوصول إلى األسواق؟	 
هل يمكنهم شراء السلع األساسية بأسعار معقولة؟	 
هل يمكنهم بيع منتجاتهم مقابل سعر عادل؟	 
من وجهة نظر االستجابة:	 
هل يمكن لألسواق أن تدعم االستجابة )أنشطة التدخل القائمة على النقد(؟	 
هل يحتاج السوق نفسه إلى دعم حتى يمكن لألنشطة االقتصادية أن تحقق تعافيا أكثر 	 

فعالية؟

يمكن إدماج معظم المعلومات التي تم جمعها بشأن األسواق دمجا مباشرا في التحليل النوعي 
للوضع. ومن الطرق السهلة للتركيز على التغيرات الهامة في السوق تجميع المعلومات في 
مخطط بسيط، مثل المخطط االنسيابي لنظام السوق )الشكل 3-8(. وينبغي أن ُتذكر مختلف 
الفاعلة  الجهات  لعدد  تقديرا  التجارية  السلسة  ُتبيِّن  أن  وينبغي  والعوامل،  الفاعلة  الجهات 
التعطالت  إلى  اإلشارة  يمكن  ذلك،  عن  فضال  تبادلها.  يتم  التي  السلع  وكميات  واألسعار 
اعتبارات منهجية،   المعنون:  السوق،  تحليل  توجيهات  الثاني من  الجزء  المحددة. ويحتوي 

المزيد من التوجيهات.

بيئة السوق
السياسات الزراعية، ووزارة الزراعة، ومعاهد البحوث، والضرائب والدعم، ورابطات التجار وغير ذلك

البنى التحتية والخدمات
منشآت التخزين، والطواحين، والطرق، واألكشاك التجارية، وخدمات النقل، واألمن، ومؤسسات 

التمويل األصغر، والوظائف، وغير ذلك

صغار المزارعين 

كبار المزارعين

االستيراد والتصدير

تجار التجزئة

تجار الجملة

العاملون في المجال 
اإلنساني

العمالء/األسر 
الفردية

السلسلة التجارية

لوائح تقييدية، 
ضرائب جديدة، 

تقليل الدعم، ضعف 
مؤسسات الدولة

تغير في العرض 
والطلب. ارتفاعات 

في األسعار، انخفاض 
القوة الشرائية

تضرر البنية التحتية 
أو عدم صيانتها، 
انعدام األمن، عدم 
وجود فرص عمل، 

عدم وجود مؤسسات 
ائتمانية

الشكل 3-8: يمكن أن يلخص مخطط مثل هذا كيف يتغير نظام السوق من جراء صدمة.
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تحليل استراتيجيات التكيف
الحالة  بشأن  الكثير  تخبرنا  أن  يمكنها  ألنها  التكيف  استراتيجيات  تقييم  بمكان  األهمية  من 

االقتصادية للناس. ويمكن دراسة استراتيجيات التكيف في مسارين أساسيين:

ما مدى نجاحها؟ هل سيمكنها سد الفجوة؟
في  معينة  تكيف  استراتيجية  تجريها  مساهمة  مقدار  تحديد  دائما  يتسنى  قد ال  أنه  في حين 
االستهالك الغذائي والدخل، ينبغي أن نحاول قياس مدى أهمية هذه االستراتيجيات. وهذا من 
شأنه أيضا أن يعطينا معلومات مفيدة عن التدخالت المحتملة ألننا قد نكون قادرين على تقديم 

الدعم الستراتيجيات التكيف الفعالة.
ما مدى استدامتها؟ هل ستؤدي إلى المزيد من التقويض لقاعدة األصول؟

من السهل إجراء تحليل نوعي الستراتيجيات التكيف التي ينتهجها الناس من حيث استدامتها، 
وهذا األمر ينبغي أن يجرى بشكل منهجي. والقرارات التي يتخذها الناس بشأن كيفية ضمان 

بقائهم على قيد الحياة تخبرنا الكثير عن درجة خطورة وضعهم.

وفي الواقع فإن استراتيجيات التكيف الضارة التي يختارون انتهاجها هي التي تخبرنا أكثر. 
وبوجه عام، من األسلم أن نفترض أن الناس على دراية بالتأثير السلبي طويل األجل الذي 
يخلفه انتهاج استراتيجية ضارة وأنهم سيجربون كل شيء آخر قبل اللجوء إليها. وبالتالي 
يعد السعي الحثيث التباع استراتيجيات التكيف الضارة ومعدل تكرار استخدامها مؤشرا جيدا 
اتباعها  وتكرر  ما  استراتيجية  تلحقه  الذي  الضرر  ازداد  فكلما  للناس.  االقتصادي  للوضع 

ازدادت خطورة الوضع على األرجح.

وفي النهاية، من المهم التحقق  بدقة في َمن المتضرر من اتباع استراتيجيات التكيف الضارة 
والبالغين.  واألطفال  والنساء،  الرجال  بين  كبيرة  اختالفات  األحيان  أغلب  في  يوجد  ألنه 
فالبغاء على سبيل المثال يخص النساء بدرجة أكبر بكثير من الرجال. وفي حالة االنقطاع 
عن التعليم، فيجب التحقق مما إذا كان هذا األمر يؤثر على الصبيان والفتيات على حد سواء، 

أو إذا كان أحد الجنسين يتضرر بدرجة أكبر من اتخاذ هذا التدبير.

ومن األهمية بمكان تذكر أن استراتيجيات التكيف الضارة تقّوض قاعدة األصول وبالتالي 
بعض  تؤثر  كيف   9-3 الشكل  ويوضح  المستقبل.  في  العيش  كسب  نواتج  من  تخفض 

استراتيجيات التكيف الشائعة على األصول. 

مالي

التوقف عن التعليم
يقيد تطور القدرات

السرقة
إضرار بالسمعة 

عقوبة/السجل الجنائي

التهريب
عقوبة/السجل الجنائي

الصيد غير المشروع
عقوبة/السجل الجنائي
تناقص الحياة البرية

االستخدام المفرط للموارد الطبيعية
تدهور البيئة الطبيعية

بيع األصول المنتجة
انخفاض في اإلنتاج المستقبلي

استنفاد المدخرات
زيادة الضعف تجاه
الصدمات المستقبلية

انخفاض االستهالك الغذائي
انخفاض القوة العاملة

خطر على الحالة الصحية والتغذوية
البغاء

خطر صحي
إضرار بالسمعة 

يقلل فرص الزواج
بشري

اجتماعي

طبيعيسياسي

مادي

الشكل 3-9: أمثلة على اآلثار التي ُتخلفها آليات التكيف السلبية )منّضدة بحروف عريضة( على األصول.
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 مؤشر استراتيجيات التكيف43 
نسبيا،  االستخدام  سهل  لألسر  االقتصادي  لألمن  مؤشر  هو  التكيف  استراتيجيات  مؤشر 
ويتماشى بشكل جيد مع تدابير األمن االقتصادي األكثر تعقيدا. ولحساب مؤشر استراتيجيات 
يواجهون  عندما  التكيف  يمكنهم  كيف  بشأن  لألسر  األسئلة  من  سلسلة  توجيه  يتم  التكيف 
صعوبات في تلبية احتياجاتهم األساسية )الغذاء، واإلسكان، واإلنتاج، وغيرها من النفقات 
األساسية(. ثم يتم تقدير اإلجابات بمساعدة قائمة معدة سلفا من استراتيجيات التكيف وُتحسب 
أبسط صوره-  في   - التكيف  استراتيجيات  استخدام مؤشر  ويمكن  أسرة.  لكل  الكلّية  النقاط 
لرصد ما إذا كان مركز األمن االقتصادي لألسرة مستقرا، أو متراجعا أو متحسنا. وتتألف 

طريقة مؤشر استراتيجيات التكيف من أربع خطوات:

1.   بالتعاون مع المجتمع المحلي، توضع قائمة باستراتيجيات التكيف الفعلية المستخدمة في 
أوقات الصدمات. ويمكن أن تندرج االستراتيجيات في إحدى الفئات التالية )قائمة غير 

شاملة، راجع أيضا الشكل 10-3(:

أ-  خفض النفقات غير األساسية )يفضل تناول قدر أقل من الطعام، وأغذية أرخص ثمنا، 
وخفض التبرعات إلى الغير وغير ذلك(؛

ب-  اقتراض الغذاء، والحصول على الغذاء باالئتمان، وجمع الغذاء، واستهالك مخزون 
البذور؛

ج- تقليل عدد االشخاص في األسرة )إرسال أطفال إلى أسر أخرى،44 وغير ذلك(؛

األسرة،  داخل  الغذاء  مخصصات  تغيير  الحصة،  حجم  من  )الحد  الحصص  د-  نظام 
الوجبات المعدة سلفا، وغير ذلك(؛

هـ-  خفض النفقات األساسية األخرى )الرعاية الصحية، والمستلزمات المنزلية األساسية، 
والتعليم(؛

و- بيع األصول المنتجة )الماشية، واآلالت، وغيرها(.

استراتيجية  كل  تأثير  درجة  أو  »شدة«  مدى  حدد  التركيز،  مجموعات  مناقشات  2.   في 
على حدة. ولهذا الغرض، يمكن تقسيم االستراتيجيات المختلفة إلى أربع فئات، شديدة 
1؛ معتدلة:  الفئات، فمثال، متعادلة:  إلى  القيم  ُتنسب  ثم  جدا، شديدة، معتدلة، متعادلة. 
2؛ شديدة: 3؛ شديدة جدا: 4. إال أنه يمكن حذف هذه الخطوة - وخاصة إذا كان الوقت 
لتعيين درجات شدة  المحلي  المجتمع  تركيز من  لمجموعات  بمناقشات الئقة  يسمح  ال 

االستراتيجيات. وفي هذه الحالة، ال تطبق درجات التأثير على االستراتيجيات.

3.   على مستوى األسر، نحدد كم عدد مرات استخدام كل من االستراتيجيات المحددة في 
بعد  ما  في  األيام  عدد  ويستخدم  الماضية.  السبعة  األيام  خالل  األولى  الخطوة  إطار 

باعتباره معامل تضاعف أول.

4.   رصد النقاط: اجمع نقاط معدل التكرار مع قيمة درجة الشدة. وأبسط طريقة لذلك هي 
ضرب قيمة إحداهما في األخرى. وكلما زاد الضرر الذي تلحقه آلية التكيف وزاد معدل 

التكرار، ازدادت القيمة الُمعّينة لهذه اآللية المحددة.

الرقم أدناه هو مثال لنقاط مؤشر استراتيجيات التكيف.45 ويتبعها توضيح أكثر تفصيال عن 
الكيفية التي تم بها قياس الدرجات.

43      بالرغم من أن مؤشر استراتيجيات التكيف ُيستخدم في الكثير من األحيان في التقييمات األّولية لألمن الغذائي، يمكن استخدامه 
بنفس القدر من الفعالية في التقييمات األّولية لألمن االقتصادي األوسع نطاقا.

44      ينبغي مالحظة ما إذا كان المفضل إرسال الفتيان أو الفتيات إلى أسر أخرى أو إبقاءهم في المنزل؛ حاول كلما أمكن أن تحدد 
لماذا، وتأثير ذلك على الفتيان والفتيات على حد سواء.

45     راجع ماكسويل وكالدويل، 2008.
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في األيام الـ7 الماضية، إذا كانت قد مرت عليك أوقات لم يكن لديك فيها ما 
درجة الشدةالدرجة الخام يكفي من الغذاء أو المال لشراء غذاء، كم مرة اضطرت أسرتك إلى:

نقاط درجة 
التأثير = 

معدل التكرار 
X درجة 

الشدة
 )أضف كل سلوك إلى السؤال(

515أ- االعتماد على أنواع غذاء أقل تفضيال وأقل تكلفة؟
224ب- اقتراض الغذاء أو االعتماد على مساعدة من أحد األصدقاء أو األقارب؟

122ج- شراء غذاء باالئتمان؟
040د- جمع األغذية البرية، الصيد، أو حصاد محاصيل قبل موعد حصادها؟

030هـ- استهالك مخزون البذور المحجوز للموسم التالي؟
122و- إرسال أفراد األسرة لتناول الطعام في مكان آخر؟

040ز- إرسال أفراد األسرة للتسول؟
717ح- تقليل حجم الحصة الغذائية للوجبات؟

224ط- تقييد استهالك البالغين حتى يأكل األطفال الصغار؟
020ي- إطعام األفراد العاملين على نفقة األفراد غير العاملين؟
5210ك- تخفيض عدد الوجبات التي يتم تناولها في اليوم الواحد؟

040ل- تخطي أيام كاملة دون تناول الطعام؟

مجموع إجماليات كل استراتيجية النقاط اإلجمالية لألسرة 
34على حدة

الشكل 3-10: مثال لنقاط مؤشر استراتيجيات التكيف ألسرة.

الدرجة الخام: ينسب المجتمع المحلي درجة شدة بقيمة 1 )غير شديدة( إلى »االعتماد على 
استراتيجية  قد طبقت  األسرة  كانت  إذا  أ(.  )السؤال  تكلفة«  وأقل  تفضيال  أقل  غذاء  أنواع 

التكيف هذه خمس مرات خالل األيام السبعة الماضية، تكون النتيجة الخام هي 5.  

.5 = 1X5 :)نقاط درجة التأثير: درجة التأثير هي حاصل القيمتين )النتيجة الخام ودرجة الشدة
النقاط اإلجمالية لألسرة: بتجميع نقاط كل آلية من آليات التكيف على حدة، نحصل على النقاط 
الدرجة تصبح  34. وكلما زادت  الكلية هي  الدرجة  الحالة تكون  الكلية لألسرة. وفي هذه 

الحالة أكثر إثارة للقلق. وفي هذا المثال، تكون الدرجة القصوى هي 203.

ومن أجل تفسير نقاط مؤشر استراتيجيات التكيف، يمكن تحديد قيم حدية حسب السياق، أو 
يمكن ببساطة رصد تطور األمن الغذائي.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن مؤشر استراتيجيات التكيف طريقة مالئمة لمقارنة مختلف 
األسر أو المجموعات ولرصد االتجاهات، فإن درجة شدة االستراتيجيات ليست بقيمة مطلقة، 
ولذلك ال يمكن أن تطبق ببساطة على مجموعات سكانية مختلفة. وبدال من ذلك، يجب إعادة 

تأكيدها ومواءمتها حسب الضرورة.

واآلن، بعد أن بحثنا في بعض من الجوانب العامة لتحليل سبل كسب العيش، سوف نعود إلى 
السيناريوهات الثالثة التي ُعرضت في القسم الفرعي المعنون: »تفسير نتيجة تحليل األمن 

االقتصادي«.
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 الخطوة الرابعة – التنبؤ )كيف سيتطور الوضع على األرجح؟( 
ما المقصود بالتنبؤ؟

يقصد بالتنبؤ إجراء تكهن للتطور المحتمل لألمن االقتصادي للناس من أجل التنبؤ بمن سيظل 
أو سيصبح غير آمن اقتصاديا في المستقبل القريب.

لماذا يتعين القيام به؟
إلى حد  دقيقة  اآلن صورة  ولدينا  والماضي  الحاضر  تحليلنا على  اللحظة، ركز  حتى هذه 
االتجاهات  أهم  نجرب رصد  أن  إلى  نحتاج  أننا  إال  الحالي.  اإلنساني  الوضع  عن  معقول 

للمستقبل القريب. وهذا مهم لسببين:

الوضع 	  أن يسوء  المحتمل  إذا كان من  الحصول على مؤشر عما  بمكان  األهمية  من 
اإلنساني أو يظل كما هو أو يستقر. وثمة حاجة إلى هذه المعلومات لتعزيز توصياتنا؛

يجب اكتساب فكرة عن الكيفية التي سيتطور بها الوضع في المستقبل القريب لمقارنة 	 
خيارات االستجابة الخاصة بنا وتحديد أي منها قابل للتنفيذ ومناسب في التوقيت.

كيف ُيجرى؟
استنادا إلى إطار سبل كسب العيش المستدامة، يمكن تحديد ثالثة عوامل رئيسية تساهم في 
تطور  والعمليات،  والمؤسسات  السياسات  في  التغيرات  المستقبل:  في  العيش  كسب  نواتج 

سياق الضعف، وقدرات الناس ومواطن ضعفهم والتي تحدد كيف سيتكيفون مع الوضع.

تغيرات في 
السياسات 

والمؤسسات 
والعمليات

تطور سياق 
الضعف

السيناريو األكثر 
ترجيحا

أسباب ضعف 
الناس وقدراتهم

الوضع 
االقتصادي 
المستقبلي

+=

الشكل 3-11: أهم العوامل التي تؤثر على الوضع االقتصادي للناس في المستقبل.

الخطوة األولى: تحليل المخاطر
ما األحداث التي يجب أخذها في االعتبار

الخطوة األولى في التنبؤ هي تحديد التغيرات المحتملة التي من المرجح أن يكون لها تأثير على 
الوضع االقتصادي. وقد تكون هذه التغيرات إما سلبية )=المخاطر( أو إيجابية )=الفرص(. 

وقد تكون طبيعية ومن صنع البشر على حد سواء.

تغير في سياق الضعفتغير في السياسات والمؤسسات والعمليات

المخاطر
• ضرائب جديدة

• تعليق الدعم على المنتجات الزراعية
• إنشاء محمية جديدة لألحياء البرية )منع النشاط البشري(

• جفاف
• فيضان
• جراد

• سرقة الماشية وغارات من الجماعات المسلحة 
• أعمال عنف عقب االنتخابات

• فترات شح الغذاء

الفرص
• محمية جديدة لألحياء البرية )فرصة للسياحة(

• إنشاء موقع جديد للسوق
• وصول قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة

• إنعاش األرصدة السمكية
• التوقيع على اتفاقية سالم

الجدول 3-2: أمثلة على المخاطر والفرص.
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كيفية تحديد المخاطر والفرص ذات الصلة
يقدم التقويم الموسمي معلومات بشأن فترات المصاعب السنوية )زيادة في األمراض المنقولة 
وينبغي  للسكان  معروفة  وهي  وغيرها(.  الغابات،  الغذاء، حرائق  فترات شح  المياه،  عبر 

إدراجها دون أدنى شك في سيناريوهاتنا.

في  النظر  أيضا  المفيد  من  يكون  المنتظمة  غير  والتغيرات  الصدمات  من  المزيد  لتحديد 
فكرة عن  الناس  ولدى  متكررا  حدوثا  األحيان  من  الكثير  في  تحدث  فالصدمات  الماضي. 
تأثيرها المحتمل والتدابير التي يمكنهم اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر. ومن األدوات المفيدة 

للحصول على صورة عامة عن حدوث الصدمات رسم خط زمني تاريخي.

2000200120032005200720092011 200220042006200820102012

تضررت قرى عديدة في 
مناطق زيندر، ومارادي، 

وتيالبيري ودوسو

في 2004-2005 أفادت أنباء 
بأن أسرابا من الجراد تتحرك 
في شمال تاهوا، وتيالبيري، 

ومارادي، وزيندر

تضررت تسع قرى في 
الجزء الشمالي الغربي 

من النيجر 
أضير 3 ماليين 

شخص

نتج عن انقطاع األمطار 
وندرة المحاصيل تضرر 
7,9 ماليين شخص عبر 

حزام الساحل.

بعد مرور عامين على 
أزمة األمن الغذائي 
الطاحنة في 2009 

2010/
باتت عدة بلدان في 

الساحل معرضة بشكل 
كبير لخطر انعدام 

أمن غذائي جسيم مرة 
أخرى

تموز/يوليو
منطقتا دوسو 

ومارادي

آب/أغسطس
أضير 84 ألف 

شخص

آب/أغسطس
عاصفة شديدة في 
أغاديس، أضير 
210 ألف شخص

آب/أغسطس
أضيرت مناطق 
دوسو، وتابونا، 

وتيالبيري، وزيندر

أيلول/سبتمبر
أضير 580 
ألف شخص

أيلول/سبتمبر 
أضيرت 
أغاديس، 
وزيندر، 

وتاهوا، ودوسو، 
وتيالبيري

تموز/يوليو
أضيرت مناطق نيامي، 
وأغاديس، ومارادي، 
وتاهوا، وتيالبيري، 

وزيندر، وديفا

تموز/يوليو
أضير مئات 

األشخاص في 
المناطق الجنوبية 

الشرقية من زيندر، 
ودوسو، وتيالبيري

آب/أغسطس-
أيلول/سبتمبر
أضير 1.52 
مليون شخص

أيلول/سبتمبر
أضيرت جبال 
آير الشمالية 

والبلدات الواقعة 
في الصحراء، 

وأغاديس، و79 
ألف شخص في 6 

من 8 مناطق.

آب/أغسطس
أضير أكثر من 13 

ألف شخص في مناطق 
تيالبيري وزيندر وتاهوا 

وأغاديس

فيضان

جفاف وانعدام األمن الغذائي

جراد

الشكل 3-12:  مثال على الخط الزمني التاريخي. المصدر: مشروع قدرات التقييم، تحليل االحتياجات الناجمة 
عن كارثة، النيجر، 2011.
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كيفية تحليل المخاطر والفرص
والشدة  حدوثه  احتمالية  لمعرفة  حدث  كل  فحص  يمكن  والفرص،  المخاطر  تحديد  بمجرد 

المحتملة لعواقبه )سلبية كانت أم إيجابية( إذا وقع.

مستبعد إلى 
حد كبير مؤكد

المخاطر والفرص التي يجب أخذها 
في االعتبار

شح الغذاء

الجفافالسوق الجديد

الجراد

الزالزل

الفيضان

الجماعات المسلحة

تأثير كبير

ال تأثير

الشكل 3-13: مثال للصدمات والفرص موزعة حسب احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل.

يجب  لذلك  أهميته؛  ازدادات  قوي،  تأثير  له  يكون  وأن  حدث  وقوع  احتمالية  زادت  كلما 
إدراجه في عملية التنبؤ. وفي المثال الموضح في الشكل 3-13، ينبغي أخذ أنشطة الجماعات 
المسلحة والفيضانات في االعتبار باعتبارها مخاطر كبيرة، في حين يعد إنشاء سوق جديدة 

فرصة ينبغي إدراجها أيضا في تخطيطنا.

كل  لحدوث  سنويا؟(  أم  )شهريا  المتوقعة  الوتيرة  إلى  أيضا  النظر  ينبغي  ذلك،  فضال عن 
صدمة أو فرصة ذات صلة، إلى جانب إمكانية التنبؤ بها. وباألخص، فإن األحداث الموسمية 
مثل فترات شح الغذاء أو الفترات التي ال تتاح فيها وظائف معينة للفقراء تحدث في وقت 
معروف من العام وموثقة توثيقا جيدا. وبعض األحداث الخاصة مثل االنتخابات تندرج في 

هذه الفئة أيضا.

الخطوة الثانية: بناء سيناريو
بالجمع بين المخاطر والفرص ذات الصلة، يمكن وضع اتجاه اآلن لتطور الحالة )السياسات 
والمؤسسات والعمليات وسياق الضعف( في األشهر المقبلة. وإضافة هذا االتجاه إلى الوضع 
الحالي سيعطينا السيناريو األكثر ترجيحا. وسيعتمد األفق الزمني على الوضع ونطاق التقييم 
األّولي. وينبغي أن يغطي ثالثة أشهر على األقل، وقد يمتد ليصل إلى ستة أو تسعة أشهر. 
وفي بعض الحاالت، قد يكون من المستحسن أيضا صياغة سيناريو ألسوأ االحتماالت يوضح 
لم تسر األمور على ما يرام. وإذا شعرت أن الوضع يمكن أن  إذا  كيف سيتطور الوضع 
يتدهور تدهورا شديدا إذا حدثت أمور معينة أو لم تحدث، يكون من المهم اإلشارة إلى هذه 

اإلمكانية حتى يمكن وضع خطة لحاالت الطوارئ.

مالحظة
التنبؤ بحكم تعريفه أمر غير يقيني، ومن المهم اعتماد نهج تشاركي يشمل السكان، وأعضاء 
الفريق وغيرهم من مقدمي المعلومات حتى يمكن الحصول على خيارات متوازنة ومختلفة.

الخطوة الثالثة: تطبيق السيناريو األكثر ترجيحا على السكان
أسوأ  سيناريو  وتطبيق   - ترجيحا  األكثر  السيناريو  تطبيق  هي  التنبؤ  في  األخيرة  الخطوة 
االحتماالت إذا كان ذا صلة - على المجموعة السكانية الضعيفة المحددة في الخطوات السابقة 

من التحليل.
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وعلى النحو الموضح في القسم 1-5، قد يختلف تأثير الصدمة أو التغيير في الوضع السائد 
باختالف الناس، حسب سبل كسب عيشهم. ولذا نحن بحاجة إلى التوفيق بين السيناريو األكثر 
فقط  فعندها  والتعافي.  الصعوبات  على  للتغلب  وقدراتهم،  الناس  ومواطن ضعف  ترجيحا 
ستتكون لدينا فكرة جيدة بما فيه الكفاية عمن سيكون بحاجة إلى مساعدة وَمن من المرجح أن 

يدبر أموره دون الحصول على مساعدة. 
مثال

سياق وهمي فيه جماعات مسلحة، وسكان مقيمون، وسكان نازحون.
المخاطر والفرص المحددة

ذروتها 	  إلى  المصادمات  تصل  أن  المتوقع  ومن  المسلحة؛  الجماعات  نشاط  سيستمر 
بحلول شهر رمضان؛

ستفتتح قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة قاعدة في األشهر المقبلة؛	 
عّينت السلطات حراسا جددا لحراسة الحديقة العامة وصرحت أنها ستفرض غرامات 	 

على نحو منهجي في المستقبل على الناس الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة )صنع 
الفحم، جمع الحطب(.

السيناريو األكثر ترجيحا
تستقر أعداد النازحين داخليا أو تتزايد نتيجة استمرار حالة انعدام االستقرار ووصول قوات 
البلدة.  إلى  األشخاص  المزيد من  الذي من شأنه جذب  المتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 
وستتزايد أنشطة السوق بعد وصول األمم المتحدة، ولكن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع 
الشحيحة  والخضراوات  واألسماك  واللحوم  الوقود  أسعار  وخصوصا  المهمة،  األساسية 
بالفعل. وسيتراجع استخدام الحديقة العامة القريبة نتيجة لزيادة الضوابط، األمر الذي من شأنه 
التأثير على فرص العمل وتوافر األغذية البرية )المصدر األساسي للخضراوات الرخيصة(.

الوضع االقتصادي المتوقع للنازحين داخليا
المرتبطة 	  العمل  أنشطة  وخروج  داخليا،  النازحين  أرقام  ارتفاع  مع  الدخل:  مصادر 

بالحديقة العامة من قائمة الخيارات المتاحة، ستصبح مصادر الدخل أكثر شحا ولن يحقق 
الكثير منهم دخال مستداما على األرجح؛

القوة الشرائية: من األرجح أن تنخفض القوة الشرائية للنازحين داخليا بل ستنحدر درجة 	 
كفايتها بسبب ارتفاع أسعار السوق إثر وصول قوات حفظ السالم. وسيصبح النازحون - 
أو سيظلون - غير قادرين على الحصول على اللحوم واألسماك والخضراوات )البرية( 

)من الحديقة العامة(.

← من المرجح أن يسوء وضع النازحين داخليا ألن مصادر الغذاء والدخل معرضة للخطر.

استعراض تدخالت اآلخرين
وحيث إننا قد حددنا االتجاهات المحتملة لتطور الوضع، وتنبأنا بالقدر الذي سيصبح به الضعفاء 
في  الموجودة  الفجوة/الفجوات  عن  واضحة  فكرة  اآلن  لدينا  الوضع،  مع  التكيف  على  قادرين 
المكونات األساسية لألمن االقتصادي، التي من المرجح أن تستمر أو تظهر. إال أنه قبل أن نفكر 
في األمور التي ينبغي القيام بها، نحتاج إلى مراجعة خطط اآلخرين للتدخل من أجل تغيير الوضع.

َمن ينبغي أن نأخذه بعين االعتبار؟
السكان أنفسهم: التأكد من سؤال الناس المعنيين عما ينوون فعله حيال الحالة.	 
السلطات: هم المسؤولون! قبل النظر في إجراء تدخل، ينبغي أن نتحقق عما إذا كانت 	 

السلطات المعنية ُملّمة بالوضع، وإذا كانت تنوي اتخاذ إجراء لمعالجته. وإذا لم تكن، 
فينبغي أن نستوضع ما إذا كان ذلك بسبب غياب الوسائل أو اإلرادة، واختيار أسلوب 

العمل تبعا لذلك.46
المنظمات األخرى: ينبغي أن نكتشف إذا كانت أي منظمة أخرى قد نّفذت تقييما أّوليا 	 

وتجهز لتنفيذ تدخل من خالل القنوات ذات الصلة )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، واجتماعات المجموعات، وغيرها(.

46      إذا كانت السلطات تعوزها الوسائل الالزمة لحماية حياة وسبل كسب عيش الناس، قد نتدخل مباشرة بالوقوف إلى جانب السلطات 
أو بدعمها إذا كانت قدراتها محدودة. وإذا كانت السلطات تملك الوسائل ولكن تعوزها اإلرادة للتدخل، قد نختار محاولة إقناعها 

بمعالجة الوضع قبل اتخاد إجراءات بديلة. وسيجرى ذلك بالتعاون مع الزمالء من قسم الحماية.
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كيفية تقييم خطط تدخل اآلخرين
في الحقيقة، توجد غالبا فجوة بين ما قد تصرح به بعض الجهات الفاعلة بشأن ما ستفعله وبين 
ما يمكنها القيام به بالفعل ومتى يمكنها القيام بذلك. ومن أجل تجنيب الناس المخاطر الناجمة 
عن التراخي وتوقع أن يأخذ اآلخرون زمام المبادرة، ينبغي أن نقّيم خطط تدخل اآلخرين 

على أساس بعض المعايير األساسية:
المنظمات 	  من  الكثير  تتأكد  أن  يجب  الالزمة؟  الموارد  الفاعلة  الجهة  هذه  تملك  هل 

اإلنسانية من قدرتها على التمويل، وأن تنظم مواردها بعد إجرائها تقييما أّوليا. ويعد هذا 
أحد عوامل عدم اليقين المؤثرة، ويجب أخذه في االعتبار؛

هل من المرجح أن تكون االستجابة في الوقت المناسب؟ إذا كان التوقيت أمرا بالغ األهمية، 	 
فينبغي التحقق من الوضع اللوجيستي للجهة الفاعلة للتأكد من أن القدرات الالزمة متاحة؛

ما مدى تقدم التخطيط؟	 

فمن  ذاتهم،  المستهدفين  السكان  لصالح  للتدخل  تخطط  أخرى  فاعلة  جهة/جهات  كانت  إذا 
األفضل تنظيم اجتماع ثنائي لتحديد َمن يمكنه فعل ماذا ومتى، حتى تتسنى خدمة المحتاجين 

بأفضل وجه ممكن.

 الخطوة الخامسة – تحليل االستجابة )ما الذي ينبغي فعله؟(
»إذا أعطيت رجال سمكة فقد أطعمته يوما واحدا ... أما إذا علمته كيف يصطاد السمك فقد 

أطعمته طول العمر«. آن ريتشي )1837-1919(، المملكة المتحدة
في كلمات بسيطة، يؤدي تحليل االستجابة إلى اكتساب معرفة بشأن متى تعطي سمكة ومتى 

تعطي سنارة.
وحيث إننا قد وّصفنا المجموعة السكانية المتضررة بكثير من التفصيل - سواء من خالل 
بين  مقارنة  عقدنا  إننا  وحيث   - الفردية  األسر  تحديد سمات  أو  المجموعات  سمات  تحديد 
قدرات التكيف لألسر والسيناريو األكثر ترجيحا وخطط تدخل اآلخرين، لدينا اآلن وجهة 

نظر موحدة عن حالة أمنها االقتصادي واالتجاه الذي يرجح أن تتطور فيه الحالة.
الخطوة التالية هي تحليل االستجابة، وهي عملية اتخاذ القرار التي تسمح لنا بالخروج بتوصيات 
محددة بشأن كيفية االستجابة لالحتياجات المحددة. ومن الناحية العملية، سنقوم في هذه الخطوة بـ:

إدخال إطار تحليل االستجابة؛	 
استعراض الخيارات إلجراء تحليل للمشكالت لتحديد أسباب احتياجات الناس؛	 
فحص األسباب واالحتياجات المالَحظة، واختيار السبب/األسباب واالحتياج/االحتياجات 	 

التي سنتخذ إجراءات بشأنها؛
تحديد نطاق خيارات االستجابة المحتملة؛	 
أهميتها 	  حيث  من  مناسبة  استجابة  أفضل  اختيار  في  لمساعدتنا  المعايير  في  البحث 

وإمكانية تنفيذها.
مثال

لغرض توضيح الخطوات المختلفة الواردة في تحليل االستجابة، سنستخدم سيناريو بسيطا 
من شمال العراق.

اقتصادية، مؤسسات حكومية ال تؤدي  السياق:    أزمة مزمنة، عقوبات 
وظيفتها كما ينبغي

السكان:    عائدون كرديون هربوا من العنف الطائفي في بغداد عام 2006
الذاتي في  المكان:    العمادية، شمالي محافظة دهوك، تحت نفوذ الحكم 

إقليم كردستان
الزراعة مصدر كسب العيش الرئيسي: 

المشكلة الرئيسية:   تظل سبل كسب العيش هشة، ويعتمد الناس على المساعدات اإلنسانية؛ 
تخّفض  الغذائية  المعونات  ألن  الطبيعية  السوق  ديناميات  وتعطلت 
أسعار السلع األساسية في السوق وتثبط الناس عن الزراعة. ونتيجة 
لذلك، انخفض اإلنتاج الغذائي انخفاضا مستمرا في السنوات األخيرة، 

ما أثر سلبا على دخل األسر وقدرتها على تغطية نفقاتها األساسية.
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المساعدات اإلنسانية:   لتخفيف وطأة التأثير اإلنساني للعقوبات االقتصادية، 
من  لسنوات  الغذائية  المعونات  يتلقون  السكان  كان 

خالل برنامج »النفط مقابل الغذاء«.

الريفيين، وتوجد  السكان  القطاع األكثر صلة بهؤالء  الزراعة تظل  التقييم األّولي أن  وُيظهر 
إمكانية واضحة ألن تستجيب أنشطة األمن االقتصادي لالحتياجات المحددة.

عملية تحليل االستجابة

تحليل الوضع )الحالي 
والمتوقع(

الرصد والتقييم النهائي

تحليل المشكالت

تحليل االستجابة
تخطيط 
االستجابة تنفيذ االستجابة

تحديد واختيار خيار 
االستجابة

الشكل 3-14: إطار تحليل االستجابة )ُمعدَّل(، أوراق المناقشة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 2011.

تحليل االستجابة يتبع تحليَل الوضع، وال يجرى إال إذا ُوجدت فجوات في األمن االقتصادي 
وكان من المرجح أن تستمر. ويتكون تحليل االستجابة من الخطوات التالية:

تحليل المشكالت
)المشكلة  عليها  العمل  سُيجرى  التي  االقتصادي  لألمن  األساسية  المكونات  أ-  تحديد 

األساسية(

ب- تحديد أسباب وعواقب فجوة/فجوات األمن االقتصادي
ج- تحديد األسباب والعواقب التي يمكن معالجتها

تحديد خيارات االستجابة واختيارها
د- تحديد خيارات االستجابة

هـ- اختيار خيار االستجابة األكثر مالءمة )األهمية وقابلية التنفيذ(

أ- تحديد المكونات األساسية لألمن االقتصادي التي سُيجرى العمل عليها
حسب الحالة، يمكن أن تتأثر عدة مكونات من المكونات األساسية الخمسة، وفي هذه الحالة 
سنختار أي من المكونات األساسية سنعمل عليه أوال و/أو النظر في خيارات االستجابة التي 
العامة  للقاعدة  وتطبيقا  النقدية(.  التحويالت  )مثل  واحدة  مرة  أساسية  مكونات  عدة  تتناول 
)تضرر  الحياة  تهدد  التي  المباشرة  للمخاطر  أوال  نستجيب  أن  ينبغي  األولويات،  لتحديد 
)لسد  استعادتها  أو  العيش  كسب  سبل  حماية  قبل  المعيشية(  والظروف  الغذائي  االستهالك 
الفجوات في الدخل أو اإلنتاج الغذائي(. وبالتالي يرتبط اختيار المكونات األساسية الخمسة 

التي يجب التدخل فيها ارتباطا وثيقا بدرجة األزمة.
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مالحظة
لألمن  الخمسة  األساسية  المكونات  من  مكون  لكل  التحليل  في  التالية  الخطوات  تنفيذ  يجب 

االقتصادي الذي يمثل فجوة. 

ب- تحديد أسباب وعواقب فجوة/فجوات األمن االقتصادي
بالمشكلة  أيضا  إليها  )يشار  االقتصادي  باألمن  المتصلة  الرئيسية  للمشكلة  تحديدنا  بمجرد 
األساسية(، يجب أن نفهم أسبابها فهما كامال. ومن الطرق السهلة لتحديد أسباب انعدام األمن 
االقتصادي تحليل سمات سبل كسب العيش على النحو الموضح في الخطوة الثالثة من تحليل 
الوضع. ويمكن أن يوضح تسلسل العالقات السببية على سبيل المثال بدقة كيف تأثرت سبل 

كسب العيش )الشكل 5-3(.
األسباب  شجرة  أو  المشكالت  شجرة  استخدام  المشكلة  أسباب  لتحديد  البديلة  الطرق  ومن 
)why-why tree(. وقد يكون اتباع هذا النهج مفيدا في أثناء األزمة الحادة، مثال عندما ال 

يكون إجراء تقييم أّولي متعمق لسبل كسب العيش مالئما أو قابال للتنفيذ.

)why-why tree( شجرة المشكالت أو شجرة األسباب 
شجرة المشكالت هي خريطة تصور أسباب مشكلة أساسية وعواقبها. وُتبنى بالطريقة التالية:

وجود 	  في  عادة  األساسية  المشكلة  تكمن  االقتصادي،  األمن  األساسية: ألغراض  المشكلة  تحديد 
فجوة في أحد المكونات األساسية لألمن االقتصادي، على سبيل المثال التراجع في اإلنتاج الغذائي؛

انطالقا من المشكلة األساسية، استمر في طرح السؤال »لماذا« يحدث هذا إلى أن يتم التوصل 	 
الذي قد  انخفاض اإلنتاجية  نتيجة  الغذائي  للمشكلة. فمثال قد يتراجع اإلنتاج  السبب الجذري  إلى 
يرجع سببه إلى ضعف الممارسات وتدني جودة المدخالت، والذي بدوره ينتج من ضعف أو انعدام 

الخدمات الحكومية.
وبالمثل، دّون العواقب المحتملة - أو الموجودة - بالفعل للمشكلة األساسية. وفي الحالة الموضحة 	 

في الشكل 3-14، يساهم تراجع اإلنتاج الغذائي في ضعف االستهالك الغذائي وتراجع الدخل، الذي 
بدوره يساهم في تعريض الحالة الصحية والتغذوية لمخاطر.

في  العائدين  السكان  في  الغذائي  اإلنتاج  على  تركز  مشكالت  شجرة   15-3 الشكل  يوضح 
العمادية، محافظة دهوك، شمال العراق.

سوء الحالة الصحية و/أو التغذوية

ضعف االستهالك 
الغذائي

عدم تغطية النفقات األساسية

انخفاض الدخل

انخفاض اإلنتاجية

تدني مستوى الزراعة 
تدني جودة البذوروإمكانات التخزين

ضعف الخدمات

أزمة مزمنةحالة قصور وظيفي

إعانة غذائية مستمرة من جهات إنسانية

انخفاض أسعار السوق

انحسار المساحة السطحية المزروعة

تراجع اإلنتاج الغذائي

المشكلة األساسية
األسباب
العواقب

الشكل 3-15: مثال لشجرة مشكالت تتمحور حول انخفاض اإلنتاج الغذائي.
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وإذا أمكن، يجب تخطيط شجرة المشكالت في أثناء مناقشة جماعية أو في جماعة تركيز مع 
أفراد في المجتمع المحلي المعني. ولكي يحقق هذا األمر نجاحا جيدا، ينبغي أن يكون الناس في 
وضع مشابه، وأن يكونوا قادرين على التوصل إلى توافق في اآلراء في ما يخص مشكالتهم 
توجد  بحيث  منفصل؛  بشكل  اإلجراء  هذا  تنفيذ  ينبغي  أمكن،  وإذا  المشكالت.  هذه  وأسباب 
في  وأخذها  التصورات  في  االختالفات  فهم  يمكن  حتى  للنساء،  ومجموعة  للرجال  مجموعة 
االعتبار. وإذا كان اتباع هذا النهج التشاركي غير ممكن، يمكن إنشاء شجرة مشكالت أيضا من 

قبل موظفين في عمل جماعي، شريطة أن تكون لديهم معرفة جيدة بالوضع.

مالحظة
يجب إجراء تحليل المشكالت لكل مكون من المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي الذي 

يمثل فجوة.

ج- تحديد األسباب والعواقب التي يمكن معالجتها
 )why-why tree( بمجرد تحديد أسباب المشكلة األساسية وعواقبها )من خالل شجرة األسباب
أو بطريقة أخرى(، يجب تحليلها من أجل تحديد وجهة البحث عن خيارات استجابة ممكنة التنفيذ. 
إلى  نسبتها  من خالل  وعواقبه  االقتصادي  األمن  انعدام  أسباب  تصنيف  بذلك  القيام  سبل  ومن 
عناصر اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي. وهذا مفيد أيضا، إذ توجد رابطة محددة بوضوح بين 
عناصر إطار سبل كسب العيش المستدامة وأنواع التدخل، على النحو الذي يبينه الشكل 16-3.

مادية

طبيعية

سياسية

مالية

اجتماعية

بشرية كسب العيش
استراتيجية

 اإلنتاج
الغذائي

الدخل

 االستهالك
الغذائي

 الظروف
المعيشية

تغطية
النفقات

األساسية
األخرى

التغذية

التعليم

الصحة

    
    

الثقافات والتقاليد
المؤسسات/السوق

البنية التحتية
القوانين والسياسات

الصدمات
االتجاهات

الطابع الموسمي

 
 

ش
لعي

ب ا
كس

ول 
أص

ش
نواتج كسب العي

سياق الضعف

الرفاه واإلمكانات البشرية

نواتج متوســــــطة األجل

صـيرة
 نواتج ق

األجل

نواتج طــــــــــــويلة األجل

تدخالت الدعم الهيكلي:
تعزيز القدرات المحلية

تدخالت دعم سبل كسب العيش:
استعادة سبل كسب العيش المستدامة

تدخالت اإلغاثة: حماية األرواح
وسبل كسب العيش المعرضة للخطر

السياسات والمؤسسات والعمليات

الشكل 3-16:  األنواع المختلفة من التدخالت يستهدف كل منها جوانب متمايزة لسبل كسب العيش واألمن 
االقتصادي.47 والدوائر الصغيرة تركز على العناصر التي يمكن استهدافها استهدافا مباشرا.

وبمجرد تحديد أسباب انعدام األمن االقتصادي وعواقبه، يجب تصفيتها وفقا لما هو من الممكن 
أن نواجهه في الواقع. وفي حين أن بعضا من األسباب الجذرية لألمن االقتصادي أو انعدامه 
مثل النزاع والكوارث الطبيعية )سياق الضعف( ال يمكن معالجته بشكل مباشر بطبيعة الحال، 
يمكن أن تعالج تدخالت اللجنة الدولية نطاقا كبيرا من األسباب في مستويات مختلفة48 من خالل 

مجموعة من أساليب العمل49 وأنواع التدخل.

47      يظهر الشكل الخطوط العريضة للعالقة بين جوانب سبل كسب العيش واألمن االقتصادي. إال أن بعض تدخالت 
اإلغاثة تحمي األصول أيضا، مثل تحصين الماشية المعرضة لخطر اإلصابة بأمراض.

48      من المعتاد أن تعالج تدخالت اللجنة الدولية/وحدة األمن االقتصادي انعدام األمن االقتصادي مباشرة )على مستوى 
نواتج كسب العيش( وأن تستعيد سبل كسب العيش من خالل توفير األصول )وسائل اإلنتاج والتدريب(. وفي بعض 

الحاالت، يمكن للتدخالت الهيكلية أن تعمل على العناصر الحيوية للسياسات والمؤسسات والعمليات )إعادة تأهيل 
البنية التحتية، ودعم الخدمات، ودعم مكونات السوق، واستخدام اإلقناع في مقابل السياسات التقييدية، وغير ذلك(.
49      تعكس أساليب العمل التي تنتهجها اللجنة الدولية الطرق التي تتفاعل بها اللجنة الدولية مع السلطات و/أو الجهات 

المعنية األخرى من أجل تحسين الوضع اإلنساني. وتوجد خمسة أساليب عمل: أداء دور البديل، وتقديم الدعم، 
والحشد، واإلقناع واالستنكار.
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السياسات والمؤسسات سياق الضعف
استراتيجيات كسب األصولوالعمليات

نواتج كسب العيشالعيش

تدني مستوى الزراعة حالة قصور وظيفيأزمة مزمنة
ومهارات التخزين

انحسار المساحة 
السطحية المزروعة

تراجع اإلنتاج الغذائي*
)المشكلة األساسية(

انخفاض الدخلتدني جودة البذورضعف الخدمات

عدم تغطية النفقات انخفاض أسعار السوق
األساسية

تأثير سلبي للمساعدات 
ضعف االستهالك الغذائيالغذائية

سوء الحالة الصحية و/أو 
التغذوية**

)التدخل األسباب التي يمكن معالجتها مباشرة معالجتها  الممكن  من  يكون  قد  التي  األسباب 
الهيكلي أو الحشد(

العواقب التي يمكن معالجتهااألسباب التي ال يمكن معالجتها

*يمكن معالجته على نحو غير مباشر من خالل دعم سبل كسب العيش
**لم تبلغ الحالة بعد؛ يمكن مواجهتها مباشرة بطريقة وقائية

الجدول 3-3: نسبة أسباب انعدام األمن االقتصادي وعواقبه إلى عناصر إطار سبل كسب العيش المستدامة 
يجعل من الممكن تحديد مجاالت التدخل المحتملة.

أنشطة األمن االقتصادي معالجتها  قد ال تستطيع  التي  فضال عن ذلك، توجد بعض األسباب 
بمفردها، ولكن يمكن معالجتها بالتعاون مع وحدات اللجنة الدولية األخرى. ويمكن - بل وينبغي - 
مثال  االقتصادية  الناحية  من  المواتية  غير  والسياسات  التمييزية  الحكومية  السياسات  مواجهة 
بالحماية )اإلقناع( أينما يسمح بذلك الحوار مع السلطات. وفي هذه الحالة، يمكن للجنة الدولية 
الفاعلة  الجهات  بين  الغذائية  للمساعدات  السلبي  التأثير  بشأن  الوعي  مستوى  ترفع  أن  أيضا 

اإلنسانية )الحشد(. 

المكونات األساسية الخمسة لألمن  أنه لكل مكون من  يقدم الجدول 3-3 توضيحا جيدا لحقيقة 
االقتصادي )المشكلة األساسية( التي نريد أن نعمل عليها، يوجد في العادة نطاق كامل من نقاط 
البدء التي من المحتمل أن تستهدفها تدخالت األمن االقتصادي. لذلك يكون السؤال التالي هو 
كيف نحدد أي األسباب و/أو العواقب يمكن معالجته على خير وجه؟ ولهذا الغرض، يجب أن 
نحدد خيارات االستجابة المحتملة ثم مقارنتها قبل اتخاذ قرار بشأن أي األسباب/العواقب يجب 

معالجته.

د- تحديد خيارات االستجابة المحتملة
استنادا إلى قائمة من األسباب والعواقب التي يمكن أن يستهدفها التدخل )باللون األخضر في 
الجدول 3-3(، يمكننا اآلن االنتقال إلى تحديد االستجابات المحددة التي يمكن من خاللها معالجة 

هذه المسائل.50

المهم هنا هو أنه بالرغم من القيود المحتملة التي قد تحد بشكل كبير الخيارات المتاحة، ينبغي 
أن يضطلع المقّيمون بما يلي:

التفكير خارج الصندوق )التفكير في ما هو مالئم قبل التفكير في ما هو ممكن تنفيذه(؛ أ( 

التشاور مع السكان المعنيين بشأن ما قد يرونه يمثل االستجابة/االستجابات المالئمة. ب( 

50      في هذه المرحلة قد يكون من المفيد أيضا الرجوع إلى اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي، ألنه يتضمن قائمة شاملة من 
االستجابات الممكنة لكل مكّون من المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي.
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األسباب أو 
العواقب التي يمكن 

معالجتها

المستوى )إطار 
سبل كسب العيش 

المستدامة(
مالحظاتخيار أو اختيارات االستجابة

ضعف الخدمات 
الزراعية

السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات

دعم بناء القدرات
)التدخل الهيكلي(

مستدام
يقترن بالتدخل اإلنتاجي في الوضع المثالي

مستهلك للوقت
ممكن في حالة األزمة المزمنة

أصل ماديتدني جودة البذور

 )أ( استيراد وتوزيع بذور مجازة 
التداول )اإلغاثة(

)ب( برنامج إكثار البذور )تدخل 
دعم سبل كسب العيش(

 )أ( سريع ولكن غير مستدام؛ يمكن أن يكون الطريقة 
المثلى في أثناء أزمة حادة أو مزمنة إذا كانت 
المؤسسات ضعيفة جدا النتهاج أسلوب الدعم.

)ب( مستدام ولكن مستهلك للوقت، يفضل في حاالت ما 
قبل األزمة وحاالت األزمة المزمنة وحاالت ما بعد األزمة.

ضعف الزراعة 
وأساليب المحافظة

القدرات على 
مستوى األسرة 
)أصول بشرية(

التدريب المباشر للمزارعين/
الجمعيات )التدخل اإلنتاجي(

توفير التدريب من خالل الخدمات 
اإلرشادية )التدخل الهيكلي( 

يوصى به في األزمات المزمنة
تعتمد مشاركة القدرات المحلية )مقدمي الخدمات( 

باألساس على حضورها ومستوى كفاءتها.

النفقات األساسية ال 
تغطى

مستوى نواتج 
في أثناء أزمة حادة عندما يجرى المساس بالظروف توفير النقدكسب العيش

المعيشية و/أو االستهالك الغذائي، أو تكون عرضة 
لخطر مباشر: قد نختار اتخاذ إجراء بشأن عواقب 

انخفاض اإلنتاج الغذائي قبل معالجة األسباب.
في أثناء أزمة مزمنة )كما في هذا المثال( غير مطلوب/

ال يوصى به بشكل عام

ضعف االستهالك 
الغذائي )لم تبلغ 

الحالة بعد(

مستوى نواتج 
توفير الغذاء أو النقدكسب العيش

 
الجدول 3-4:  مناقشة خيارات االستجابة التي تستهدف تحسين اإلنتاج الغذائي في العمادية، الخاضعة للحكم 

الذاتي في إقليم كردستان، شمال العراق.

هـ- اختيار خيار االستجابة األكثر مالءمة
هناك عدة معايير رئيسية ينبغي أخذها بعين االعتبار عند اختيار أكثر خيارات االستجابة مالءمة؛ 
والبعض منها نوقش في هذا القسم. والوصول إلى قرار بشأن كيفية االستجابة يتطلب منا في 
األساس اإلجابة عن سؤالين في مسارين مختلفين: ما المطلوب )األهمية ومدى المالءمة51( وما 

الممكن )إمكانية التنفيذ(.
مترابطة  إنها  وحيث  أدناه.  موضحة  االستجابة  خيار  لتحديد  شيوعا  األكثر  المعايير  وبعض 
ومتداخلة إلى حد ما، ال يمكن اعتبارها عوامل مستقلة حقا. ويتفاوت تحديد أي من العوامل أكثر 

أهمية وفقا للحالة.

الطابع الُملّح للحالة – كم لدينا من الوقت؟
هل الحياة عرضة لخطر داهم، أم هل يواجه الناس وضعا مزمنا غير مهدد للحياة؟ هل تحتاج 
كسب  لسبل  داعم  لنشاط  مجال  يوجد  هل  أم  عاجل،  بتدخل  الحماية  إلى  العيش  كسب  سبل 
العيش على المدى المتوسط؟ وبحسب السياق، قد يتباين اإلطار الزمني المتاح لتخطيط استجابة 
وتنفيذها تباينا كبيرا. ومن شأن معرفة إطارك الزمني أن يخفض بالفعل عدد الخيارات المتاحة 

أمامك بدرجة كبيرة.

المالءمة
تتمحور المالءمة حول احترام تفضيالت الناس أنفسهم. وهذا يشمل مراعاة مهاراتهم وثقافتهم 

وتقاليدهم.

االستدامة
التنازل  ينبغي  أدناه(،  )راجع  أو عدمه  المحلية وظيفتها  القدرات  وأداء  األزمة  درجة  بحسب 
استدامة  أكثر  تقديم حلول  المعتادة( في سبيل  اإلغاثة  )تدخالت  والفعالة  السريعة  الحلول  عن 
)تدخالت دعم سبل كسب العيش والتدخالت الهيكلية( وتجهيز الناس أنفسهم لالستجابة بشكل 

أفضل لألزمات المستقبلية.

51      تعني »األهمية« معالجة المشكالت الحقيقية للناس، أي إذا لم يستطع الناس الحصول على الغذاء، يكون توفير 
الغذاء لهم استجابة مهمة. وتشير »المالءمة« إلى كيفية معالجة المشكالت، بمعنى أن إعطاء الناس مواد غذائية لم 

يعتادوا تناولها أو ال يستطيعون إعدادها إعدادا صحيحا أمر غير مالئم.
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أداء الموارد والقدرات المحلية وظيفتها
اإلمداد  وشبكات  المياه  وإمدادات  الطرق  مثل  الحيوية  التحتية  البنية  المحلية  القدرات  تشمل 
الخدمات  ومقدمي  والمستشفيات  األسواق  مثل  والمؤسسات،  والخدمات  واالتصاالت،  بالطاقة 
المالية، والخدمات اإلرشادية والفرع المحلي للجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. 
تنفيذ  إمكانية  لتحديد  األهمية  بالغ  عامال  وظيفتها  وأداؤها  المحلية  القدرات  هذه  وجود  ويعد 

التدخل. 
واألهم من ذلك، أن هذا يشمل أيضا مهارات السكان المتضررين. وفي ما يخص مشاريع كسب 

العيش، يجب أن يملك المستفيدون مهارات كافية كشرط أساسي لنجاح التدخل.

الشكل 3-17: يتطلب التعامل السليم مع الحيوانات مهارات وتكريس وقت

االقتصادي  األمن  أنشطة  تنفيذ  في  المحلية  القدرات  مشاركة  تشجيع   - أمكن  حيثما   - ينبغي 
ومتابعتها، وال ينبغي اختيار النُُّهج االستبدالية البحتة مثل توزيع المساعدات العينية إال إذا كانت 
الخدمات والمؤسسات ذات الصلة ال تؤدي وظيفتها، أو إذا كانت مشاركتها تستهلك الكثير من 

الوقت في ظل حالة الطوارئ.

الكفاءة
المطلوبة  الموارد  المختلفة في استخدام  المعيار في مدى كفاءة خيارات االستجابة  يبحث هذا 
)البشرية، والمالية والمادية(. وتبرز أهمية هذا المعيار عندما توجد عدة خيارات ممكنة لتحقيق 
نفس الهدف. وينبغي أن تكون الكفاءة أحد من المعايير المستخدمة عند مقارنة المساعدات النقدية 

بالمساعدات العينية.

مالحظة
من المهم أن نضع في اعتبارنا أن االقتصار على العمل على أسباب انعدام األمن االقتصادي 
ليس سوى أحد الخيارات المتاحة. ففي حين أن استعادة سبل كسب العيش إلى ما كانت عليه 
استعادة  فيها  تكون  ثمة حاالت ال  كثيرة،  في حاالت  مهما  الصدمة سيظل مطلبا  قبل حدوث 
سبل كسب العيش ممكنة وال مالئمة، ألن الظروف في البيئة تكون تغيرت تغيرا دائما ولم يعد 
الرجوع إلى األوضاع السائدة قبل الصدمة خيارا متاحا. وفي هذه المرحلة، يكون من المهم 
االستماع إلى أفكار الناس والتفكير خارج الصندوق. ومن األمثلة الشائعة لهذا النوع من الحاالت 
تغير المناخ. فالكثير من سبل كسب عيش الناس تتعرض لضغوط نتيجة التغيرات المستمرة 
في الظروف المناخية، وبالتالي قد ال يكون من الممكن الحفاظ على أنماط سبل كسب العيش 

التقليدية أو استعادتها.
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 تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات
تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات52 هو أداة سهلة تلخص إمكانيات خيار 

االستجابة. وهو يستند إلى الجوانب األربعة التالية:

نقاط القوة: جوانب إيجابية مؤكدة/معّينة للمشروع؛	 
نقاط الضعف: جوانب سلبية مؤكدة/معّينة للمشروع؛	 
الفرص: عناصر خارجية يمكن أن تساهم في نجاح المشروع؛	 
التهديدات: عناصر خارجية يمكن أن تعرض نجاح المشروع للخطر.	 

خيار االستجابة: إكثار البذور
نقاط القوة

إنتاج محلي من البذور المحسنة
مستدام

نقاط الضعف
بعض العائدين ال يستطيعون الوصول إلى أراضيهم.

الفرص
من المقرر أن ُينهى برنامج المساعدات الغذائية تدريجيا من العام المقبل.

من المرجح أن ترتفع أسعار القمح في السوق نتيجة لحالة عدم االستقرار 
التي تعاني منها الجارة سورية.

التهديدات
الجيل األصغر سنا قد يفتقد إلى الحافز لالستمرار في 

األنشطة الزراعية.

الشكل 3-18: تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات لتدخل اإلنتاج/إكثار البذور للعائدين في 
مدينة العمادية، شمال العراق.

لمزيد من المعلومات حول الخطوات المقبلة في تصميم المشروع وتخطيطه، راجع دليل تخطيط 
األمن االقتصادي، والرصد والتقييم النهائي.53

52     يستخدم مصطلح SWOC أيضا كبديل لـ SWOT، حيث يشير حرف »C« إلى »القيود«.
53     سيكون هذا الدليل متاحا في مركز موارد األمن االقتصادي في أواخر عام 2016.
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4-1 نبذة عن هذا الفصل
ُتحلل  كيف  ورأينا  بالتفصيل  االقتصادي  لألمن  األّولي  التقييم  محتوى  استعرضنا  أن  بعد 

المعلومات، سنلقي اآلن نظرة على أهم جوانب عملية التقييم األّولي نفسها:
المالمح الرئيسية للتقييم األّولي:	 
تعريفه	 
كيف يندرج التقييم األّولي في دورة المشروع؟	 
متى ُتجرى عمليات التقييم األّولي عادة	 
أهداف التقييم األّولي	 
أنواع التقييم األّولي التي تجريها اللجنة الدولية	 
توصيات بشأن كيفية إدراج المساءلة أمام السكان المتضررين في التقييم األّولي	 
المراحل الرئيسية للتقييم األّولي	 
الطرق الموصى بها لجمع البيانات	 

مالحظة
لمزيد من المعلومات بشأن عملية التقييم األّولي، راجع

ICRC Guiding Principles on Assessments54

4-2 المالمح الرئيسية للتقييم األّولي
تعريفه

ُتعرف عمليات التقييم األّولي التي تجريها اللجنة الدولية بأنها:
من  المحلية(  والمجتمعات  واألسر،  )األفراد،  المستهدفين  السكان  لحالة  فهم  لنيل  »طريقة 
أجل تحديد المشكالت اإلنسانية، وأسبابها وعواقبها، وقدرات واستجابات األشخاص المعنيين 
وغيرهم من الجهات المعنية، وإمكانية تدخل اللجنة الدولية. ويتوقع أن يقدم التقييم األّولي 

توصيات التخاذ إجراءات أينما كانت مطلوبة، وألي متابعة حسبما تقتضيه الضرورة«.
.ICRC Guiding Principles on Assessments :المصدر

ويغطي هذا التعريف أنواعا مختلفة من التقييم األّولي، مثل تقييم االحتياجات، الذي يهدف إلى 
تحديد الفجوات في تلبية المتطلبات المحددة للسكان المستهدفين، أو تقييم إمكانية التنفيذ، الذي 
يهدف إلى تحديد إمكانية تنفيذ إجراء محدد من قبل اللجنة الدولية. ويسري هذا التعريف أيضا 

على عمليات التقييم األّولي المتكاملة التي تتعاون فيها عدة وحدات من اللجنة الدولية.

كيف يندرج التقييم األّولي في دورة المشروع؟
التقييم األّولي هو الخطوة األولى في عملية تخطيط البرنامج )على النحو الموضح في الشكل 
4-1(. فهو يقدم معلومات عن القرارات التي ُتتخذ بشأن البرامج. وفي حين أن المعلومات الجيدة 

ال تضمن وضع برنامج جيد، فمن المؤكد غالبا أن قلة المعلومات تضمن وضع برنامج سّيئ.

صياغة والتخطيط 
                                         ال

     
    

   
م  
تعل
وال

ي 
هائ
الن

يم 
تقي
 ال

   
   

    
    
تحليل

التقييم األّولي وال

والرصد التنفيذ 

الشكل 4-1: المراحل األربع لدورة مشروع اللجنة الدولية.

ICRC Guiding Principles on Assessments, ICRC, Geneva      54، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، أيار/
مايو 2012 )وثيقة داخلية للجنة الدولية(. 
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سياق التقييم األّولي – متى ُتجرى عمليات التقييم األّولي عادة؟
تجرى عمليات التقييم األّولي لألمن االقتصادي عادة في حاالت األزمات. ويمكن وصف شدة 
األزمة من حيث انعكاساتها على األمن االقتصادي لألسر كل منها على حدة )حسبما ورد في 
القسم 1-7(، أو من حيث تأثيرها على السياق  القسم الفرعي المعنون: »درجة األزمة« في 
السياسي - العسكري. ويوجز الجدول 4-1 أدناه األنواع الرئيسية لسياقات األزمات. وتتباين 

القرارات التي يتعين اتخاذها تباينا كبيرا حسب الحالة. 

القرارات التي يتعين اتخاذهاالوضع

وضع ما 
قبل األزمة

األمن 
االقتصادي 

لألسرة

األسر قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية في 
الوقت الحالي ولكن ثمة خطر ماثل في أن تسوء 

الحالة االقتصادية.

مصادمات منخفضة الحدة، وبدأ أثر اإلضرابات 
على  الظهور  في  الجديدة  التقييدية  والقوانين 

السكان.

يجب اتخاذ قرارات بشأن إطالق برامج جديدة أو 
تعديل البرامج القائمة.

تعتمد كمية المعلومات المطلوبة على نوع البرنامج.  السياق األعم

أزمة حادة 
أو مفاجئة

األمن 
االقتصادي 

لألسرة

واألرواح  مغطاة  األساسية  االحتياجات  تعد  لم 
كارثة  أو  علنية  عدائية  أعمال  المحك.  على 
كبيرة في طور الحدوث. والمؤسسات الحيوية 

لم تعد تؤدي وظيفتها كما ينبغي. 

ينبغي اتخاذ قرارات عاجلة، مع قصر جمع البيانات 
على األمور األساسية فقط.

السياق األعم

أزمة 
مزمنة 

أو بطيئة 
الحدوث

األمن 
االقتصادي 

لألسرة

سبل كسب  ولكن  مغطاة  األساسية  االحتياجات 
العيش ليست مستدامة.

التغيرات  أو  الصدمات  من  مستمرة  سلسلة 
والخدمات  التكيف،  على  السكان  قدرة  قّوضت 

والمؤسسات الحيوية ال تعمل كما ينبغي. 

يجب اتخاذ قرارات إلطالق برامج جديدة أو تعديل 
يكون  قد  الممتدة  األوضاع  هذه  وفي ظل  القائمة. 
من األفضل إنشاء نظام رصد أكثر دواما بدال من 

تكرار عمليات التقييم األّولي المتفرقة. السياق األعم

وجود 
فرصة 
سانحة

جيدا السياق األعم معروف  غير  المستهدفين  السكان  وضع 
ألن إمكانية الوصول لم تكن ممكنة في السابق.

القرارات  اتخاذ  يكون  قد  السكان،  حالة  على  بناء 
ملحا أو غير ملح.

يرجح أن يكون جمع البيانات محدودا في البداية.

وضع ما 
بعد االزمة

األمن 
االقتصادي 

لألسرة

األساسية  احتياجاتهم  تلبية  على  قادرون  الناس 
وسبل كيس عيشهم مستدامة.

ولكن  االستقرار  في  بدأت  المحيطة  البيئة 
المؤسسات ال تزال غير مستقرة.

البرامج أو االستغناء  لتعديل  اتخاذ قرارات  ينبغي 
المطلوبة  المعلومات  كمية  وتعتمد  تدريجيا.  عنها 

على البرامج التي ُيجرى تقييمها.
السياق األعم

الجدول 4-1: الرابط بين سياق األزمة والقرارات التي يتعين اتخاذها.

أهداف التقييم األّولي
في أي تقييم أّولي يكون من األهمية بمكان تحديد األهداف تحديدا واضحا من البداية وأن يعتمدها 
التنسيق بوحدة األمن االقتصادي.  القرار - وهم في معظم الحاالت اإلدارة ومسؤولي  صناع 
وهذا يعني ضمنا أن التسلسل الهرمي اإلداري على دراية بالموارد واإلطار الزمني المطلوب 

لتوفير المعلومات الالزمة.

تتباين أهداف التقييم األّولي حسب السياق ونوع القرارات التي يجب اتخاذها. وتشمل أهداف 
التقييم األّولي لألمن االقتصادي في المعتاد:

تقدير شدة الوضع؛	 
تحديد التغيرات في حالة األمن االقتصادي للفئة السكانية التي جرى تقييمها؛	 
تحديد مدى ضرورة أن تتدخل اللجنة الدولية/وحدة األمن االقتصادي؛	 
تعديل التدخالت المستمرة؛	 
وضع أساس مرجعي.	 

هذه  تجمع  أن  تود  ومتى  وأين  كيف  تحدد  وأن  دقيقا  تكون  أن  ينبغي  األهداف  صياغة  عند 
المعلومات، والقرارات المزمع اتخاذها استنادا إلى نتائج التقييم األّولي.

وختاما، يجب أال ننسى أن نستشير زمالءنا - على سبيل المثال فريق الحماية أو غيره من الفرق 
النشطة بالفعل في المجال المعني - قبل إتمام صياغة أهدافنا.

الرسالة الرئيسية
يعد تحديد األهداف أهم جزء من التقييم األّولي 

ألن هذه األهداف ستوجه بقية العملية.
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ما أنواع التقييم األّولي التي تجريها اللجنة الدولية؟
في ما يتعلق بكمية التفاصيل التي تقدمها المعلومات التي ُجمعت واإلطار الزمني، توجد أربعة 
أنواع رئيسية للتقييم األّولي مهمة وثيقة الصلة بنا: عمليات التقييم السريع جدا، وعمليات التقييم 
نوع  اختيار  ويعتمد  )الرصد(.  المستمر  التقييم  وعمليات  المتعمقة،  التقييم  وعمليات  السريع، 
التقييم األّولي المزمع إجرائه على تحقيق التوافق بين ما هو مطلوب في ضوء السياق والقرارات 
التي يجب اتخاذها، وما الممكن في ضوء الموارد المتاحة - البشرية والمادية على حد سواء - 
واألحوال األمنية السائدة على األرض. وُيظهر الجدول 4-2 كيف ترتبط أنواع التقييم األّولي 

األربعة بهذه المعايير.

التقييم/الرصد المستمرالتقييم المتعمقالتقييم السريعالتقييم السريع جدا

سياق 
األزمة

أزمة حادة أو مفاجئة
فرصة ضئيلة للغاية 

أزمة حادة أو مفاجئة 
أزمة مزمنة أو  

بطيئة الحدوث
فرصة محدودة 

أزمة مزمنة أو ما بعد 
األزمة

إمكانية الوصول إلى 
منطقة كان يتعذر 

الوصول إليها في السابق

بمجرد استقرار الحالة الطارئة/
األزمة

القرارات 
المزمع 
اتخاذها

قرارات تخص التدخالت 
المنقذة للحياة أو الحساسة 

من حيث التوقيت
قرارات طارئة

قرارات بشأن نوع 
التدخالت

قرارات قصيرة 
األجل

قرارات بشأن إضفاء 
تعديالت لتحسين 

اإلجراءات المتخذة
قرارات متوسطة األجل

قرارات تستهدف منع االضطرار 
إلى اتخاذ القرارات العاجلة المنقذة 

للحياة في وقت الحق )الوقاية(

الوصول 
وصول محدود للغايةالمادي

وصول غير محدود 
أو محدود في بعض 

المناطق فقط

وصول غير محدود 
أو محدود في بعض 

المناطق فقط
وصول غير محدود أو محدود في 

بعض المناطق فقط

الموارد
يمكن أن تعكس أيضا 
موارد محدودة للغاية 
يتطلب موظفين ذوي 

خبرة

الموارد محدودة في 
أغلب األحيان

يتطلب موظفين ذوي 
خبرة

تقييدات قليلة على 
الموارد

يتطلب موظفين ذوي 
خبرة لتحليل البيانات

مستوى متوسط من الموارد 
قد يتطلب موظفين ذوي خبرة لتحليل 

البيانات

اإلطار 
مستمر4-16 أسبوعا5-15 يوما1-5 أيامالزمني

الجدول 4-2: أهم مالمح األنواع الرئيسية للتقييم األّولي

التقييم األّولي المتعدد التخصصات
يستند  متكامل  نهج  اتباع  اإلنسانية  لالحتياجات  المجدية  االستجابة  تقتضي  كثيرة،  في حاالت 
إلى تقييم أّولي جيد التنسيق بين األقسام المختلفة باللجنة الدولية، كالحماية، والشؤون الصحية، 
التقييم  تشجيع عمليات  ينبغي  أمكن،  وأينما  والتعاون.  االقتصادي،  والمياه واإلسكان، واألمن 

األّولي المتعددة التخصصات وال سيما في حالة عمليات التقييم األّولي في المناطق الجديدة.

عندما يجرى التخطيط إلجراء تقييم أّولي، توجد ثالثة اختيارات أساسية لجمع مجاالت الخبرة 
المختلفة:

التقييم المشترك: تنفذ فرق الخبراء المشاركة جميع خطوات التقييم األّولي معا. فتغطي 	 
المواقع والفئات السكانية المستهدفة ذاتها، وتصدر تقريرا واحدا مشتركا.

األّولي 	  التقييم  أهداف  مشتركة  بصورة  المختلفة  القطاعات  تحدد  »التوافقي«:  التقييم 
وتخطط كيفية تحليل نتائجه واستخدامها. ويجرى بعد ذلك جمع البيانات بشكل منفصل 
ويصيغ كل فريق من الخبراء تقريره الخاص. ويمكن أن يتبع ذلك تحليل مشترك يستند 

إلى تلك التقارير وإعداد تقرير واحد ُمجّمع.
التقييم الُمنّسق: تتفق الفرق المختلفة على إجراء تقييم أّولي يركز على هدف مشترك، 	 

التقرير  فريق  كل  ُيصدر  ثم  وتحليلها.  البيانات  لجمع  مشتركا  نهجا  تنتهج  ال  ولكنها 
الخاص به، ويمكن صياغة تقرير ُمجّمع من هذه التقارير إذا لزم األمر. 
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تقدم أساسا سليما الستجابة  المشترك والتوافقي يمكن أن  التقييم  الرغم من أن عمليات  وعلى 
إنسانية جيدة التكامل وتتسم بالفعالية، فنادرا ما ُيلجأ إليها بسبب التحديات التي تنطوي عليها من 

حيث التنسيق والطلب الكبير على الموارد.

المفيد أن يكون المرء على أهبة االستعداد. ومن شأن  القيود، يكون من  وسعيا للحد من هذه 
تخصيص المهام )َمن المسؤول عن أي جانب(، وإعداد أدوات جمع البيانات، وتخطيط معالجة 

البيانات وإعداد التقارير أن ييسر التعاون والتنسيق ويساعد على تحسين المحصلة النهائية.

إشراك الجمعية الوطنية
تعد عمليات التقييم األّولي فرصة جيدة إلشراك موظفي الجمعيات الوطنية بنشاط في أنشطة 
مساهمة  وتكون  منهجية  بطريقة  بالفعل  ذلك  يجرى  السياقات  بعض  وفي  االقتصادي.  األمن 
اللجنة  تجريها  التي  األّولي  التقييم  نجاح عمليات  في  األحمر  األحمر/الهالل  الصليب  موظفي 

الدولية مهمة.

الجمعية  لموظفي  القدرات  وبناء  التشغيلية  الفعالية  بين  الصحيح  التوازن  تحقيق  أجل  ومن 
ومن  الوطنية.  الجمعية  لدى  الكفاءة  لمجاالت  الجيد  التحديد  الضروري  من  يكون  الوطنية، 
الناحية المثلى، من شأن إقامة حوار مستمر بين وحدة األمن االقتصادي وقسم التعاون باللجنة 
الدولية والجمعية الوطنية أن يساعد في ضمان وجود مجمع كفاءات من الموظفين المدربين في 
الجمعية الوطنية، وأنهم سيستفيدون من الدعم المقدم. وهذا من شأنه تيسير تحقيق فائدة أكثر 
تنوعا من قدرات الجمعية الوطنية )بدال من االقتصار على المهمة التقليدية المتمثلة في أعمال 

الترجمة وتنفيذ أنشطة التوزيع(.

وإن توافر موظفين مدربين لدى الجمعية الوطنية له قيمته الخاصة عندما يتعين إجراء عدد كبير 
من المقابالت مع األسر.

4-3 إدراج مبادئ المساءلة أمام السكان المتضررين
واالستماع  احتياجاتهم  تحديد  أجل  من  المتضررين  السكان  مع  التواصل  بمكان  األهمية  من 
لتقييمهم ألوضاعهم، وتحديدهم ألولوياتهم. ويفضل أن يكون هذا التواصل مباشرا، ولكن يمكن 
أن يحدث من خالل وسطاء )شركاء أو مقدمي معلومات رئيسيين أو منظمات محلية وغيرها( 

في حاالت اإلدارة عن بعد، أو عدم إمكانية الوصول بشكل مؤقت.

ومن أجل تفعيل المساءلة أمام السكان المتضررين في سياق عمليات التقييم األّولي، ينبغي اتباع 
األّولية  التقييمات  بها  التي تجرى  المعتادة  الطريقة  إلى  التالية، إضافة  الحد األدنى  ممارسات 

لألمن االقتصادي:

قبل أن يبدأ التقييم، يبلغ موظفو األمن االقتصادي أو المتعاونون معهم السكان المتضررين 	 
بشأن التفويض الممنوح للجنة الدولية ودورها وما تختص به أنشطة األمن االقتصادي. 
وعندما يشارك المتعاونون مع اللجنة الدولية، على موظفي األمن االقتصادي التأكد من 
أنهم يملكون المعلومات الالزمة حول اللجنة الدولية وأنشطة األمن االقتصادي في أشكال 

التواصل الموائمة لتتماشى مع السياق؛
يوضح موظفو األمن االقتصادي أو المتعاونون معهم للناس المتضررين األمر عندما ال 	 

تتماشى أولوياتهم مع نطاق التفويض الممنوح للجنة الدولية وأنشطة األمن االقتصادي 
وقدراتهما؛

تؤخذ قدرة الناس المتضررين على الحصول على الخدمات والقيود التي يجدونها بعين 	 
االعتبار عند تقييم الدعم المطلوب لمقدمي الخدمات مثل السلطات المحلية أو الجمعية 

الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر؛
يستفسر موظفو األمن االقتصادي أو المتعاونون معهم الذين يجرون التقييم األّولي عن 	 

الفئات  ذلك  في  )بما  الناس  يستخدمها  التي  موثوقية  وأكثرها  المعتادة  التواصل  طرق 
األشد ضعفا أو تهميشا، أو أولئك الذي يواجهون قيودا اجتماعية - ثقافية خاصة، أو 
للحصول على معلومات وإعطاء معلومات ألشخاص  بدنية(  قيودا  أو  بالعمر،  متعلقة 
األكثر  التواصل  قنوات  اختيار  في  المساعدة  شأنه  من  وهذا  المحلي.  المجتمع  خارج 

مالءمة إذا ُنفِّذ تدخل في وقت الحق؛   
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الفئات 	  احتياجات وأولويات  تقييم  إلى  بجد  المتعاونون معهم  أو  االقتصادي  األمن  يسعى موظفو 
األشد ضعفا، إلى جانب أولئك الذين قد يكونون أقدر على إيصال أصواتهم أو يسهل الوصول إليهم. 

وأينما أمكن، تصنف نتائج التقييم األّولي وفقا للمجموعات المختلفة؛
ُتقيَّم العوامل المحركة الداخلية بالمجتمع المحلي؛ مثل تحديد الجهات المعنية والعالقات مع أصحاب 	 

السلطة، بأسرع وقت ممكن من أجل المساهمة في نيل فهم أفضل للعوامل التي تؤثر على احتياجات 
وقدرات المجموعات المختلفة، ومن أجل تحسين تصميم التدخالت المحتملة؛

ُيراَعى في تشكيل فرق التقييم المكونة من موظفي األمن االقتصادي أو المتعاونين معهم العوامل 	 
السكانية  الفئة  في  أفراد معينين  أو  التعامل مع مجموعات  تعوق عمليات  أو  تيسر  التي  السياقية 
المتضررة، على سبيل المثال في ما يتعلق بالنوع االجتماعي أو الِعرق أو المهارات اللغوية مثال.

4-4 المراحل الرئيسية للتقييم األّولي
لألمن  األّولي  للتقييم  الرئيسية  المراحل   2-4 الشكل  في  الموضح  االنسيابي  المخطط  يلخص 
السياق، قد تكون  القرارات. وحسب  اتخاذ  فيها  التي يجب  الحاالت  االقتصادي، ويركز على 
بالتوازي  تنفيذها  يمكن  أو  مكانها  أخرى  مراحل  تغير  بينما  غير ضرورية،  المراحل  بعض 
بل   - الثالث  الرئيسية  المراحل  األمر(. وسنتناول  واقع  )التحليل مثال هو عملية مستمرة في 

الزيارة الميدانية وأثناءها وبعدها - بالنقاش المفصل الحقا.
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الدافع إلجراء التقييم األّولي
• تغير في سياق األزمة
• وجود فرصة سانحة

• التكييف أو اإلنهاء التدريجي للبرنامج القائم

االستعراض األّولي للبيانات الثانوية
جمع واستعراض سريعان للبيانات المتصلة بالوضع 

الحالي

اإلعداد للتقييم األّولي )ترتيب الخطوات قد يختلف(
• حدد األهداف واحصل على موافقة صناع القرار عليها

• جّهز خطة للتحليل: المعلومات الضرورية، والمؤشر، والمصادر، واستخدام المعلومات
• استعراض شامل للبيانات الثانوية

• صغ فرضيات عن المجموعات الضعيفة وحدد المعلومات الناقصة.
• اختر نوع التقييم األّولي )سريع جدا، سريع، متعمق، مستمر أو استعراض مستندي(

• خطط لتقييمك األّولي واختر المواقع والمجموعات المزمع تقييمها
• جهز أدوات جمع البيانات ودرب الموظفين الميدانيين على استخدامها

• شّكل فريق التقييم األّولي
• خطط األمور اللوجستية

• أجِر الفحص النهائي إلمكانية الوصول والفحص األمني وأبلغ جهات االتصال المعنية

جمع البيانات الرئيسية – الميدان
• التعريف بالفريق، والمنظمة، واألهداف

• جمع البيانات األساسية )المالحظة والمقابالت(
• قدم مالحظاتك للمجتمعات  المحلية/السلطات وأبلغهم خطواتك المقبلة

إدخال البيانات واإلبالغ
• إدخال البيانات وتهذيبها

• اإلبالغ

تحليل الوضع )الحالي والمتوقع(
مهددة  العيش  كسب  سبل  و/أو  األرواح  هل 

أو في خطر؟

هل يمكن أن تلبي جهات 
أخرى االحتياجات؟

هل تريد اللجنة الدولية 
التدخل على كل حال؟

تحليل 
االستجابة

تحليل 
المشكالت

عدم اتخاذ إجراء أو 
الرصد

تشارك المعلومات
اإلقناع
الحشد

التنسيق

ينبغي تنفيذ 
استجابة في 
مجال األمن 
االقتصادي

استجابة الوحدات 
األخرى باللجنة 

الدولية

ينبغي أن تستجيب 
اللجنة الدولية 

لالحتياجات عبر 
أداء دور البديل أو 

تقديم الدعم

استعراض 
مستندي

استعراض كامل

هل ثمة حاجة إلى 
الإجراء تقييم أّولي؟

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

قبل الزيارة الميدانية

في أثناء الزيارة الميدانية
)بعد الزيارة الميدانية(

في أثناء الزيارة الميدانية

الشكل 4-2: المراحل التي تمر بها عملية التقييم األّولي والقرارات الرئيسية التي يتعين اتخاذها.
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المرحلة األولى: قبل الرحلة الميدانية

دوافع إجراء التقييم األّولي
تشمل األسباب المعتادة إلجراء تقييم أّولي لألمن االقتصادي ما يلي:

يشمل 	  وهذا  اإلنساني.  الوضع  على  تؤثر  أن  المرجح  من  األزمة  سياق  في  تغيرات 
التغيرات الفعلية والتغيرات التي من المرجح أن تحدث في المستقبل القريب؛

وجود فرصة سانحة تتيح تقييم المناطق والفئات السكانية التي كان من المتعذر الوصول 	 
إليها في السابق؛

قد 	  والتي  المستمرة،  البرامج  بشأن  قرارت  االقتصادي  األمن  وحدة  تتخذ  الحاجة ألن 
تكون ثمة حاجة إلى تكييفها أو االستغناء عنها تدريجيا بسبب تغير الوضع.

تعيين قائد للفريق
بمجرد أن تعرف أنك تريد االنخراط في نشاط التقييم األّولي، ينبغي تعيين قائد للفريق. ويكون 
هذا القائد هو جهة التنسيق للتواصل مع اإلدارة، ويضمن إمكانية تنسيق المهام المختلفة تنسيقا 

فعاال.

االستعراض األّولي للبيانات الثانوية
البيانات أو المعلومات الثانوية هي بيانات جرى جمعها في السابق. ويمكن أن تشير البيانات إلى 
وضع سابق أو إلى الوضع الحالي. ويمكن نقلها كتابيا )التقارير المكتوبة( أو شفويا )المناقشة(. 
إذا كان الدافع وراء إجراء التقييم األّولي هو حدوث تغير مستمر أو متوقع في سياق األزمة، 
فمن الضروري تقصي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة بأسرع وقت ممكن وقبل اتخاذ 
أي قرارات أخرى. ماذا حدث أو ماذا يمكن أن يحدث؟ َمن المشارك؟ ما العواقب المعروفة أو 
المتوقعة؟ ما الوضع األمني في المنطقة المعنية؟ ما اإلجراءات التي تخطط لها السلطات و/أو 

الجهات األخرى؟
وتشمل المصادر المعتادة لهذا النوع من المعلومات ما يلي:

الزمالء الذين يعرفون المنطقة والسكان المستهدفين؛	 
األشخاص الذين سيتم التواصل معهم على األرض مثل موظفي الجمعية الوطنية، وموظفي رصد 	 

البرامج المحلية، والعاملين في القطاع الصحي؛
السلطات المدنية والعسكرية؛	 
اإلعالم؛	 
المنظمات األخرى مثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة.	 

عنه  غنى  ال  أمر  لهو  مبكرة  مرحلة  في  الوضع  عن  اإلمكان«  بقدر  »جيدة  فكرة  وجود  إن 
األّولي  االستعراض  يكشف  قد  الحاالت،  بعض  وفي  األّولي.  للتقييم  مالئمة  أهداف  لصياغة 
للمعلومات الثانوية أيضا أن الوضع تحت السيطرة بالفعل، أو أنه ال توجد حاجة لجمع البيانات 

األساسية لتوافر ما يكفي من المعلومات بالفعل.
في هذه المرحلة، ينبغي أن تنسق مع الجهات الفاعلة األخرى وتحاول أن تكتشف ما إذا كان قد 
تم التخطيط إلجراء تقييمات أّولية أخرى أو ُأتمت بالفعل في المنطقة المعنية، وما إذا كان ثمة 

استجابات رئيسية قيد التنفيذ بالفعل.

تحديد األهداف
األهداف صياغة  ُتصاغ  أن  من  بد  فال   .2-4 القسم  في  موضح  هو  كما  حاسمة  مرحلة  هذه 
واضحة وأن ُيتفق عليها مع الجهات المعنية الرئيسية )اإلدارة، والمنسقين، وشركاء التقييم(. 

وبحسب نطاق التقييم األّولي، يمكن صياغة شروط مرجعية.55
تحليل  فإن خطة  األهداف،  إلى  واستنادا  البيانات.  تحليل  في صياغة خطة  أيضا  ترغب  وقد 
البيانات تحدد المعلومات التي ينبغي جمعها وتقرر كيف سيتم تحليل هذه المعلومات من أجل 

دعم القرارات التي يجب اتخاذها )راجع أيضا »خطة تحليل البيانات«، القسم 3-2(. 

استعراض البيانات الثانوية
سياق  تطور  على  الثانوية  للبيانات  األّولي  لالستعراض  الرئيسي  التركيز  يكون  حين  في 
األزمة/سياق الضعف، نحتاج اآلن إلى جمع عدد أكبر من المعلومات األساسية بشأن السكان 
المعلومات  استعراض  وينبغي  فيها.  يعيشون  التي  والبيئة  عيشهم  كسب  وسبل  المتضررين، 

المرجعية أو معلومات وضع ما قبل الصدمة والمعلومات الحالية متى كانت متاحة.

55      تقدم »الشروط المرجعية« وصفا لغرض النشاط المقرر تنفيذه وهيكله - والنشاط في حالتنا هذه هو التقييم األّولي.
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أمثلة على البيانات الثانوية
وتعداد  الفنية،  االستقصائية  والدراسات  األّولي،  التقييم  وتقارير  الميدانية  الرحالت  تقارير 
السكان، والخرائط، والمعلومات عن المناخ وسبل كسب العيش، والتقاويم الموسمية، واألخبار 

عن الصدمات أو الكوارث السابقة.
بعض مصادر البيانات الثانوية

محفوظات اللجنة الدولية )المحلية والموجودة في المقر الرئيسي بجنيف(؛	 
الشركاء في الحركة والمنظمات األخرى؛	 
السلطات؛	 
التقارير اإلعالمية؛	 
منصات البحث أو مشاركة البيانات؛	 
جهات االتصال على األرض واألشخاص الذين أتوا مؤخرا من المنطقة المتضررة؛	 
البحث عبر اإلنترنت.	 

وفي الغالب، يوجد قدر كبير من المعلومات القيمة لدى اللجنة الدولية على المستوى المحلي أو 
على مستوى البعثات، وأول خطوة لك في جمع البيانات الثانوية واستعراضها هو البحث في 

الملفات القديمة والتحدث إلى الزمالء.
النتائج المتوقعة الستعراض البيانات الثانوية

الخروج بفرضيات بشأن المجموعات الضعيفة: وضع فرضيات لتحديد المتضررين من الوضع، 	 
وأين يوجد هؤالء وكم عددهم. وستساعد هذه الفرضيات في توجيه عملية التقييم األّولي وتكوين 
األساس ألخذ العينات )راجع أيضا الفصل الثالث، الخطوة األولى - تحديد المجموعات الضعيفة(.

الفجوات في المعلومات: ينتج عن استعراض المعلومات المتاحة واإلشارة إلى خطة تحليل البيانات 	 
إشارة واضحة إلى المعلومات الناقصة التي سيتعين جمعها. 

النازحون داخليا من 
موتونغو وخارجها 

النازحون داخليا من 
نتوتو في مدارس في 

كيبوا 600 أسرة

السكان المتضررون

غير نازحين نازحون

غير مضيفين مضيفون يعيشون مع أسر مضيفة يعيشون في منشآت تشبه 
المخيمات

سكان كيبوا

سكان القرى 
المجاورة

أسر مضيفة من 
القرى المجاورة

أسر مضيفة في كيبوا

النازحون داخليا في كيبوا 
من القرى المجاورة

النازحون داخليا 
في القرى المجاورة 

2000 أسرة

درجة أولوية أولى

درجة أولوية ثانية

درجة أولوية ثالثة

الشكل 4-3:  تحديد المجموعات الضعيفة على أساس الفرضيات - مثال من تقييم سريع أجري في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في عام 2012. حيث تم تقدير عدد األسر لبعض المجموعات، في حين أن 

هذه المعلومات غير متوافرة لجهات أخرى في هذه المرحلة.

اختيار نوع التقييم األّولي
حسب السياق، فإن العوامل التي تقرر الوسيلة األكثر مالءمة من بين أنواع التقييم: السريع جدا 
أو السريع أو المتعمق أو الرصد المستمر - هي األهداف، والوصول المادي، والموارد المتاحة، 
واإلطار الزمني، وحجم البيانات األساسية التي يجب جمعها. وقد ُيعد االستعراض المستندي 

للبيانات الثانوية كافيا أيضا.
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أخذ العينات – اختيار األسر والمجموعات والمواقع التي ُتدرج في التقييم األّولي
واآلن صرنا مستعدين لتحديد منهجيتنا في أخذ العينات، ووضع خطة تقييم أّولي مفصلة تحدد 

أي الفئات السكانية سيجرى تقييمها وأين وألي غرض.
العينة المقصودة56

في معظم الحاالت، يستند اختيار المجموعات والمواقع المزمع زيارتها على فرضياتنا بشأن 
المجموعات الضعيفة )َمن األشخاص المتضررون، وأين مكانهم، وكم عددهم(. ويطلق على هذا 
النهج ألخذ العينات أخذ »العينة المقصودة«، وهو الوسيلة المستخدمة في معظم عمليات التقييم 
األّولي في حاالت الطوارئ، ألنها سريعة وال تتطلب إال موارد محدودة وتقدم بيانات موثوقة.57 
وفي الحالة الموضحة في الشكل 4-3 مثال، يركز جمع البيانات على المجموعات ذات درجة 
الثانية  األولوية  ذات درجة  المجموعات  أقل على  )باللون األحمر( وإلى حد  األولى  األولوية 
)باللون البرتقالي(. ويتعين أيضا إدراج مجموعات تمثيلية ليس لها أولوية )باللون األخضر( 

لضمان صحة الفرضيات حول عدم ضعفها.
العينة المتاحة

هو المصطلح المستخدم لإلشارة إلى أخذ العينات )مثل اختيار الناس واألماكن التي ستخضع 
للتقييم األّولي( على أساس الُيسر أو اإلتاحة، مثل »سوف نزور األسر القريبة من دار الضيافة 
حتى يمكننا الذهاب إلى هناك سيرا على األقدام ويمكن للسائق أن يوصل المواد إلى المستشفى 

في هذه األثناء«.
وفي حين أن العينة المتاحة تقدم في أغلب األحيان بيانات متدنية الجودة وينبغي تجنبها أينما 
أمكن، فهناك حاالت ال يوجد فيها بديل عن هذه الطريقة، ويجب أن نرضى بما هو قابل للتنفيذ 

بدال مما هو مثالي بسبب قيود مثل قلة الوقت، أو انعدام األمن، أو صعوبة الوصول المادي.

في بعض الحاالت، يمكن أن يكون للعينة المتاحة آثار جانبية سلبية أيضا. فمثال من الممارسات 
الشائعة أن تجري المنظمات عمليات التقييم األّولي داخل وحول أماكن تقديم السكن والغذاء، 
وحيث توجد السلطات أيضا وغيرها من الجهات المعنية الرئيسية. ويستند هذا النهج عادة إلى 
حقيقة مفادها أن تركيز األشخاص الضعفاء/النازحين داخليا يكون كبيرا بشكل خاص في هذه 
األماكن. إال أنه في بعض الحاالت ينجذب النازحون داخليا القادمون من قرى أكثر بعدا - حيث 
تكون الظروف المعيشية أفضل في الواقع - إلى »النقاط اإلنسانية النشطة«، ويعزى ذلك إلى 
المساعدات  وبسبب  متكررة  بصورة  تجرى  التي  اإلنسانية  لألوضاع  األّولي  التقييم  عمليات 
اإلنسانية ذاتها. وهذا يلقي الضوء على أهمية السعي نحو منهجية مدروسة وشفافة لجمع العينات

اختيار األسر داخل المجموعات المستهدفة
بمجرد أن تكون قد اخترت المجموعات والمواقع التي تريد أن يشملها التقييم، يجب أن تقرر عدد 
األسر التي ينبغي زيارتها في كل موقع، ومنهجية االختيار التي تريد استخدامها. ويمكن اختيار 
األسر إما عشوائيا )راجع القسم التالي والشكل 4-4(، أو انتقاء أسر بشكل مقصود )األسر التي 

تعولها نساء، أو األسر التي تعيش في أماكن إيواء متردية األحوال، وغيرها(. 
كيفية اختيار األسر عشوائيا

1. حدد فارق المعاينة

بمجرد تحديد حجم العينة لمجموعة أو حي معين،58 اقسم العدد اإلجمالي لألسر على حجم العينة.
مثال

إذا كان يقطن في حيك السكني 20 أسرة وكان حجم عينتك 5، فبهذا يكون فارق المعاينة 5/20 
= 4. هذا يعني أن عليك زيارة كل أسرة رابعة.

2. حدد نقطة البداية )وحدة العينة رقم 1(

من المهم أن يجرى اختيار نقطة البداية عشوائيا وأال تبدأ بموقع مريح مثل المنزل المجاور 
للطريق أو منزل كبير الحي الذي احتسينا الشاي فيه للتو. والختيار نقطة البداية اختيارا صحيحا:

 Technical Brief, Purposive sampling and site selection in 56      تتوفر المزيد من المعلومات حول العينة المقصودة في
Phase 2، مشروع قدرات التقييم، 2001.

57      إال أن استقراء البيانات محدود في ما يتعلق بالعينة االحتمالية، حيث يكون لجميع الوحدات في إطار العينة الفرصة ذاتها لتكون 
مشمولة في العينة.

58      لمزيد من التفاصيل عن كيفية تحديد حجم العينة، راجع: ICRC, Technical Brief: Sampling ، آب/أغسطس 2013 )وحدة 
األمن االقتصادي(.
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أ-  اختر أي موقع داخل حيك السكني وارم قلما في الهواء.

ب-  اذهب إلى أقرب منزل يشير إليه قلمك واختر عشوائيا59 رقما بين 1 والرقم الذي يعبر عن 
فارق المعاينة، 1 مثال.

ج-  من هنا، عّد هذا الرقم من المنازل. في هذه الحالة يكون الرقم هو 1، لذا انتقل إلى المنزل 
التالي. اآلن هذه هي أول وحدة عينة لديك.

3. أكمل عينتك

من اآلن فصاعدا، قم بزيارة كل منزل رابع )فارق المعاينة(، حتى تكمل عينتك )العينة 1 - العينة 5(.

1. أدر قلمك، واذهب إلى المنزل
 الذي يشير إليه القلم.

2. اختر عشوائيا رقما في نطاق
فارق المعاينة، على سبيل المثال "1".

3. تحرك بيتا واحدا إلى األمام؛
هذه أول وحدة معاينة لديك.

4. واآلن تحرك على طول المسار وأدخل
 كل أسرة رابعة في عينتك.

الطريق

المسار

S 1
S 2

S 3

S 4

S 5

الشكل 4-4: اختيار األسر عشوائيا.

إعداد أدوات جمع البيانات وتدريب الموظفين
لدينا اآلن فكرة واضحة عن البيانات التي ال يزال يتعين جمعها في الميدان استنادا إلى المعلومات 
المطلوبة لتحقيق أهداف التقييم األّولي والفجوات التي جرى تحديدها في أثناء استعراض البيانات 
الثانوية. وهذا أمر ال غنى عنه ألنه يمكننا من جمع المعلومات الصحيحة جمعا فعاال، ويقلل 

احتمالية جمع بيانات غير ضرورية.

والخطوة التالية هي اتخاذ القرار بشأن أي البيانات )المؤشرات( سيتم جمعها من أي مصدر، 
وأي األدوات والطرق ستستخدم لهذا الغرض )راجع أيضا القسم 2-3: خطة تحليل البيانات(.

ويمكن اآلن إعداد أدوات التقييم األّولي وتدريب الموظفين على استخدامها. ويوضع الشكل أدناه 
اإلجراءات الموصى بها لتنفيذ هذه الخطوات.

59     على سبيل المثال، بكتابة األرقام على قطع من الورق ثم سحب إحداها عشوائيا.



دليل األمــن االقتصــــادي

100

• استعرض األدوات الموجودة في ضوء احتياجات المعلومات.
• أدِرج وعدل األدوات الموجودة وفقا لمدى مالءمتها.

• صمم استبيانات/قوائم مرجعية جديدة إذا اقتضت الضرورة.

• يتعرف الموظفون األدوات قبل بدء التقييم األّولي بمدة قصيرة.
• تتم اإلجابة عن األسئلة ويمكن إجراء تعديالت.

• ُتختبر االستدامة في الميدان أو ظروف مشابهة.
• يكشف عن أوجه التناقض والقصور.

• تجرى التعديالت النهائية وتوضع األدوات في شكلها النهائي.
•  يضمن قائد الفريق أن الموظفين لديهم فهم مشترك عن كيفية استخدام االستبيانات و/أو القوائم 
المرجعية. وهذا من شأنه أن يحد من الوقت الُمهدر بسبب عدم االتساق في تسجيل البيانات.

تجميع مجموعة 
من األدوات

حلقة عمل 
تعريفية

تمرين 
تجريبي

حلقة عمل 
وضع الصيغة 

النهائية

الشكل 4-5: الخطوات الموصى بها إلعداد أدوات التقييم األّولي وتدريب الموظفين.

من أجل تيسير إعداد االستبيانات، أنشأت وحدة األمن االقتصادي مكتبة تضم أدوات جمع البيانات 
إلجراء عمليات التقييم األّولي والرصد. وبالمكتبة هيكل نموذجي حتى يمكن تجميع األقسام ذات 
وُتقدم مالحظات  للحالة.  يكون مالئما  االستخدام وعملي  استبيان سهل  بسهولة، لوضع  الصلة 

توضيحية مع سلسلة من االستبيانات الستخدامها على صعيدي األسرة والمجتمع المحلي.

ويقدم الملحق 3 لهذا الدليل مجموعة األدوات كاملة، وهي متاحة أيضا في مركز موارد األمن 
االقتصادي.

حشد الموارد
)عند  األّولي  التقييم  عملية  بداية  في  الموارد  تخصيص  على  الموافقة  على  الحصول  ينبغي 

الموافقة على األهداف والنطاق(، وعندئذ يمكن حشد الموارد الالزمة. وهذه الموارد تضم:
الموارد البشرية

موظفو اللجنة الدولية من قسم/أقسام س، موظفو الجمعية الوطنية، موظفو الدعم )السائقين(، 
وغيرهم.

الموارد المالية والمادية
المال، والسيارات، والوقود، وأجهزة تحديد المواقع )جي بي إس(، والهواتف الساتلية )التي تعمل 
باألقمار الصناعية(، وأجهزة الالسلكي عالية التردد، وأجهزة تسجيل البيانات، والخيم، وغيرها.

المرحلة الثانية: في أثناء الزيارة الميدانية
توصيات عامة بشأن تنظيم الزيارة الميدانية

التوصيات  تقديم بعض  أنه يمكن  أّولي تختلف عن نظائرها، إال  تقييم  في حين أن كل عملية 
العامة:

تأكد من أنك ملم بأهم سمات المنطقة قبل االنخراط في مناقشات مفصلة. وبدال من ذلك، يمكنك 	 
تجهيز خريطة وإكمال بياناتها بوضع األسماء المحلية، وأهم مناطق إنتاج الغذاء وغير ذلك. فهذا 

من شأنه أن يسهل فهمك خالل المناقشات.
ونفس الشيء ينطبق على أهم األنشطة االقتصادية، أي سبل كسب العيش. حاول أن تكتسب معرفة 	 

جيدة بالظروف المرجعية في مرحلة مبكرة من تقييمك األّولي )من البيانات الثانوية أو من خالل 
وضع تقويم موسمي(. وهذا من شأنه منحك نظرة عامة عن الوضع، ويمكن أن يساعد في فهم 

عواقب صدمة فعلية أو محتملة. 
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تأكد من أن الفريق بأكمله موجود في أثناء المناقشات )األّولية( حول الوضع العام، وَمن تشارك 	 
المعلومات بدقة في أوساط جميع أعضاء الفريق حتى يتشارك الجميع المعرفة ذاتها بخصوص 

السياق في بداية الزيارة الميدانية.
قّسم المهام قدر اإلمكان حتى تستخدم مواردك البشرية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.	 
توّقع متى سيكون الناس متاحين وحّدد وقت زيارتك وفقا لذلك! ضع في االعتبار أن الناس الذين 	 

يناسبك. وينبغي أيضا  التزاماتهم الخاصة، وقد ال يكونون متاحين في أفضل وقت  لديهم  تقّيمهم 
المحلية في أوقات األنشطة  المجتمعات  أفراد  التقييم األّولي بحيث تتجنب إزعاج  تخطيط عملية 
االجتماعية والدينية المعتادة، مثل صالة الجمعة في المسجد، أو الصالة في الكنيسة صباح أيام 
األحد. وتجنب أيضا األوقات المعروفة المكّرسة لألنشطة الجماعية، مثل أوقات تناول المشروبات 

الكحولية، أو مضغ القات على سبيل المثال )بعد الظهيرة باألساس(.
تأكد من تدفق المعلومات بشكل منتظم بين أعضاء الفريق؛ والوضع األمثل هو عقد جلسة استخالص 	 

معلومات في نهاية اليوم. وهذا سيجعل من الممكن تحليل المعلومات بالتوازي مع سير عملية التقييم 
األّولي، وتكييف العملية إذا اقتضت الضرورة.

في نهاية الزيارة الميدانية، تأكد من أنك قد أعطيت ممثلي المجتمع المحلي والسلطات مالحظات 	 
واضحة في ما يخص أهم النتائج والخطوات التالية التي من المقرر اتخاذها.

مالحظة
يستمر رصد األوضاع )األمن، والوصول، الوضع اإلنساني( طوال مدة التقييم األّولي وبعده 

إذا تبعه تدخل.

ما ينبغي وما ال ينبغي فعله
يقدم الشكل 4-6 قائمة بأهم التوصيات بشأن كيفية مباشرة مقابالت التقييم األّولي.

 
• بشكل منهجي، عّرف بالفريق والمنظمة والغرض من 	

الزيارة. 
• حاول أن تكسر الجليد، وتنشئ تواصال بشريا حسب 	

الحالة.
• تجّول في الموقع والحظه جيدا قبل إجراء المقابالت. 	
• تشاور مع األشخاص المعنيين وأشركهم في عملية 	

صنع القرار متى أمكن.
• أنصت أكثر مما تتكلم، وتعرف رأي الناس وتفضيالتهم 	

قبل أن تدلي بدلوك.
• تأكد من أن المجموعات الضعيفة تجد آذانا مصغية.	
• احترم الحساسيات الثقافية والدينية للناس )نمط 	

المالبس، النوع االجتماعي، الغذاء، اللغة وغير ذلك(.
• كن متفتحا لما هو غير متوقع، ووائم فرضياتك إذا 	

اقتضت الضرورة.
• أدخل السكان )المضيفين وغير المضيفين( في العملية 	

وفي النواتج الممكنة.

• ال تنس أن تسأل الناس عما يقومون به أو ينوون القيام به 	
بشأن مشكالتهم اإلنسانية. 

• ال تعط مالحظات غامضة عند المتابعة.	
• ال تقدم وعودا ال تستند إلى أساس راسخ.	
• ال تكرر فعل أشياء دون داٍع؛ كأن تعيد طرح السؤال ذاته 	

على نحو متكرر، فذلك يستنفد الوقت ويضعف مصداقيتك.
• ال تأخذ من وقت الناس أكثر مما هو مطلوب - فلديهم 	

التزامات أخرى! 
• ال ُتجر مقابلة مع أعداد كبيرة من الناس للحصول على 	

معلومات ُمعّينة في الوقت الذي يستطيع فيه عدد قليل منهم 
تقديمها بسهولة )مثل التقويم الموسمي(.

• ال تعتمد على أفراد المجتمع المحلي في ترجمة المعلومات 	
الحساسة أو المعلومات التي قد يراها الناس حساسة )مثل َمن 

يستحق المساعدة(.
• ال تسهم )دون داع( في تغذية االعتقاد بعدم جدوى التقييم 	

األّولي - إذا اتضح لك أن شيئا لن يتحقق، أنِه العملية في 
أسرع وقت ممكن.

• ال تظل متمسكا بمفكرتك أو قائمتك المرجعية عند إجرائك 	
مقابلة؛ فذلك يبث في معظم الناس شعورا بعدم االرتياح.

الشكل 4-6: ما ينبغي وما ال ينبغي فعله في مقابالت التقييم األّولي.
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4-5 طرق جمع البيانات60
بعيدا عن استعراض البيانات المتوفرة حاليا، يمكن جمع البيانات إما عن طريق المالحظة أو 

بإجراء مقابالت.

المالحظة
في أي سياق، يمكن الحصول على قدر كبير من المعلومات من خالل حواسنا! فيمكننا مالحظة 
وجود الحيوانات والغذاء والجوانب المادية للناس والكثير من العناصر وروائحها دون طرح 

سؤال واحد. 

استخدم جميع حواسك

طريق متضرر
فيضان

مالبس ممزقة
حليب طازج

شاشة تلفزيون 
مسطحة رائحة طعام

انعدام النظافة 
الصحية

وذمة نتيجة مرض 
كواشيوركور وجود ذباب 

الخيل

أصوات ماعز

نقص الملح في 
الطعام

مالبس 
ومجوهرات 
باهضة الثمن

روث بقر

األصناف في 
السوق

الشكل 4-7: يمكنك جمع قدر كبير من المعلومات المهمة إذا ركزت انتباهك واستخدمت حواسك.

بعض األماكن مناسبة بوجه خاص لممارسة المالحظة:

األسواق: الحضور، جودة السلع وأسعارها؛	 
المنازل/المآوى: المستلزمات المنزلية، واحتياطيات األغذية، والظروف المعيشية، والمياه والنظافة 	 

والصرف الصحي، وغير ذلك؛
الحقول والحدائق: وجود المحاصيل ونوعها وحالتها؛	 
البنية التحتية: حالة الطرق والمنازل واألسواق وغير ذلك.	 

المقابالت
ويمكن  المقابالت.  من  البيانات  معظم  على  الحصول  يتم  األّولي،  التقييم  عمليات  معظم  في 

تصنيفها عبر مسارين مختلفين، وهذان التصنيفان وثيقي الصلة بأغراضنا، وهما:

نوع َمن ُتجرى معه/معهم المقابلة: أفراد، مجموعات، خبراء، غير خبراء، وغيرهم؛	 
مدى تنظيم المقابلة: منظمة، شبه منظمة، أو غير منظمة )عفوية(.	 

60      حيث إن االستعراض المستندي لم ُيبحث هنا، ينبغي مراعاة أنه في بعض الحاالت يمكن الحصول على جميع المعلومات 
المطلوبة أو معظمها عن طريق استعراض البيانات الثانوية.
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المقابالت وأنواع من ُتجرى معهم المقابلة

متى ُيستخدم هذا النوعَمن ُتجرى معه/معهم المقابلةنوع المقابلة

فرد أو عدة أفراد من األسرة، وغالبا ما يكون رب أسرة
األسرة

ينبغي أن يكون جزءا من كل تقييم أّولي لحالة األمن 
االقتصادي لألسرة لتعّرف قدرتها على التكيف.

مقدم 
معلومات 

رئيسي
خبير في مجال معين، مثل موظف حكومي، أو 

مدير برامج في منظمة غير حكومية، وغير ذلك.

لجمع معلومات متخصصة ومحددة مثل سالسل إمداد 
السوق والبنية التحتية، ومعلومات تفصيلية عن نظم اإلنتاج 

الزراعي وغيرها. ويكتسب هذا النوع أهمية خاصة 
عند تقييم تفاصيل تدخل محتمل وإمكانية تنفيذه، ويمكن 

استخدامه أيضا لتقرير أوضاع مرجعية أو أوضاع ما قبل 
الصدمة.

مجموعة

حجم المجموعة العادي: 10 إلى 20 شخصا. وقد 
تكون المجموعة متنوعة في التركيبة من حيث 

الجنس وحالة الناس وغير ذلك، ولكن ما يجمعهم 
أن الموضوع يتعلق بالصالح العام، أي أنه يمكن 

لمعظم الناس المشاركة. وقد يحضر الوجهاء/
السلطات شريطة أال يمنع حضورهم غيرهم من 

األشخاص من اإلدالء برأيهم.

المناقشات الجماعية مفيدة لفهم الجوانب العامة للوضع.
َمن الحاضرون ومن أين أتوا )الخط الزمني التاريخي(؟

ما التحديات الرئيسية التي تواجههم؟
ما أنشطتهم االقتصادية الرئيسية والصعوبات التي 

يواجهونها في ممارستها؟

مجموعة 
تركيز

من الناحية المثلى، يجب أال تزيد عن 10 أشخاص.
وينبغي أن يكون المشاركون مؤهلين للحديث )من 
زوايا مختلفة( عن موضوع مشترك )= موضوع 
التركيز(. ويفضل بوجه عام أن تجمعهم خاصية 

مشتركة واحدة أو أكثر، مثل الجنس، وحالة 
النزوح، ومجموعة الثروة، ونوع سبل كسب 

العيش، وغير ذلك.

لتعميق فهمك لموضوع معين يخص عددا من المجموعات 
المختصة. فمثال، المناقشات المتعلقة بحالة السوق 

واالستجابات الممكنة أو خيارات إعادة توطين مجموعة 
جديدة من النازحين داخليا )األمن، والصرف الصحي، 

والمأوى، والحصول على المياه، وغير ذلك( تخص عادة 
عددا من المجموعات المختصة، وليس كل أفراد المجتمع 

المحلي لديه ما يكفي من المهارة أو المعرفة ما يؤهله 
للتحدث في هذا األمر.

الجدول 4-3: األنواع المختلفة من المقابالت واستخداماتها.

المعلومات،  ُيستخدم للحصول على نوع معين من  الذي  المقابلة  القرار بشأن نوع  اتخاذ  عند 
ينبغي أن نـأخذ النقاط التالية في االعتبار:  

حسن االطالع: تجنب إجراء مقابالت مع َمن ال ُيرجى منهم تقديم مساهمة في الموضوع. فإجراء 	 
مقابلة مع هؤالء أمر غير مثمر ونتائجه غير مرضية للجميع.

المطلوبة حساسة، ال تطلب 	  المعلومات  المحتمل أن تكون بعض  إذا كان من  الحساسة:  المسائل 
من الناس أن يضعوا أنفسهم في موقف صعب بتقديم إجابات في مناقشة جماعية، ولكن حاول أن 

تحصل على هذه المعلومات بطرق أخرى أو عن طريق أفراد.
المجموعات المهيمنة مقابل المجموعات المهمشة: تأكد من إتاحة الفرصة لالستماع إلى المجموعات 	 

المهمشة، بمعنى أنه يمكن تشجيعها على اإلدالء برأيها في المناقشات الجماعية، أو في مقابالت 
فردية إذا لم يكن هذا ممكنا. وفي بعض الحاالت، يجب إيجاد حل وسط بين الدور المهيمن للقادة 
التقليديين أو السلطات، وحق جميع المجموعات/األفراد في التعبير عن رأيها. وحيث إن األدوار 
االقتصادية التي تضطلع بها النساء والرجال تختلف في معظم المجتمعات، ال بد من العمل على 

ضمان إجراء مقابلة معهما، سواء بطريقة فردية أو في مجموعة، حسبما هو مناسب.  
عامل الوقت: ضع في االعتبار أن مناقشة مسألة مرة أو مرتين أو عدة مرات مع مجموعة مكونة 	 

من 15 شخصا تستغرق وقتا أقل بكثير مقارنة بمناقشة المسألة 50 أو 100 مرة على مستوى 
األسر. لذا، إذا أمكن تغطية مسألة ما تغطية كاملة على مستوى المجموعة، امنح األفضلية لمقابالت 
المجموعات، وقلل الوقت المستغرق في مناقشة المسألة على مستوى األسر إلى الحد األدنى. وهذا 
يسري على المعلومات حول نظم اإلنتاج، ومتوسط إنتاج مجموعات سبل كسب العيش، والبنى 

التحتية للمجتمع المحلي، والمؤسسات مثل األسواق وغير ذلك.

وينبغي أيضا مراعاة أنه ينبغي التوثق من بعض المعلومات المهمة. ولذا فإنه من المنطقي - في 
سياق تغطية مجاالت قيد البحث - إجراء مقابالت مع أشخاص مختلفين، كوسيلة للتحقق من 

المعلومات بمقارنتها بين عدة مصادر.
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يمكنه تقديم معلومات 
عن

• الوضع األمني
• خطط السلطات

•  اللوائح والسياسات 
الجديدة وغير ذلك

يمكنها تقديم معلومات عن
•  حالة المكونات األساسية 
الخمسة لألمن االقتصادي

•  تأثير الصدمة على األسرة 
الفردية

•  أنشطة كسب العيش 
الرئيسية

•  قدرة األسرة على التكيف 
وغير ذلك

يمكنها تقديم معلومات عن
• أهم المشكالت في الزراعة

• متوسط اإلنتاج الغذائي
• مجموعات الثروة وغير ذلك

األسرة الفردية

مقدم المعلومات الرئيسي

المجموعات
جميعهم يعرفون

• الوضع العام
• الصدمات والتغيرات

•  ما مدى جودة 
عمل المؤسسات 

والخدمات، وغير ذلك

تكميلية  معلومات  على  للحصول  المقابلة  معهم  ُتجرى  ممن  مختلفة  أنواع  استجواب  الشكل 4-8:  يمكن 
وللتحقق من المعلومات العامة المعروفة للجميع بمقارنتها بين عدة مصادر.

هيكل المقابلة
كما ذكر آنفا، يمكن تصنيف المقابالت إلى ثالث فئات مختلفة وفقا لدرجة تنظيمها.

متى ُيستخدم هذا النوعالوصفدرجة التنظيم
مقابلة غير 
منظمة أو 

عفوية

يستطيع األشخاص الذين ُتجرى معهم المقابلة التحدث 
بحرية عن موضوع من اختيارهم أو موضوع تسألهم 

عنه. أنت ال توجههم نحو معلومات محددة تطلبها، 
ولكن تخصص وقتا كافيا لفهم شواغلهم فهما كامال.

في بداية الزيارة الميدانية يكون من المفيد تشجيع 
الناس على التحدث بحرية. ألنك إذا بدأت فورا بأسئلة 

دقيقة، قد ال تكتشف ما يفكرون به حقا. ولكن ثمة 
احتمال أن يكرر الناس حديثهم، وأن يبتعدوا كثيرا 

عن الموضوعات ذات الصلة. لذا فإن هذا النوع من 
المقابالت يعد االستثناء وليس القاعدة.

مقابلة شبه 
منظمة 

)باستخدام 
قائمة مرجعية(

يوّجه الشخص الذي يجري المقابلة الشخص الذي 
ُتجرى معه المقابلة من خالل سلسلة من الموضوعات 

المحددة ولكن بطريقة تترك بعض المجال للمرونة، 
سواء للشخص الذي ُتجرى معه المقابلة ليضيف بعض 

المعلومات األساسية عن سؤال ما، وليتابع مجري 
المقابلة اإلجابات المثيرة لالهتمام أو المبهمة عن 

طريق طرح أسئلة إضافية.

يوصى بالمقابالت شبه المنظمة في التقييمات السريعة 
جدا والسريعة وهي النوع األكثر استخداما، ألنها تجمع 
بين النهج الُموّجه )المناقشة تركز تركيزا واضحا على 
الموضوعات الرئيسية( وبين درجة من المرونة تسمح 

باختبار الفرضيات وتكييفها تكييفا فعاال. وعندما تتقاطع 
المعلومات المتحصل عليها مع معلومات من مصادر 

أخرى، تكون تلك المعلومات موثوقة بوجه عام.
مقابلة منظمة 

)استبيان 
أو دراسة 

استقصائية(

تلتزم المقابلة التزاما صارما بتسلسل األسئلة الوارد في 
الدراسة االستقصائية. فيعطى من ُتجرى معهم المقابلة 
خيارات لكل سؤال ويختارون الخيار الذي ينطبق على 

حالتهم. وعلى الرغم من أنه في بعض األحيان تكون 
أكثر من إجابة واحدة ممكنة ويكون باإلمكان إدراج 
حقول لمالحظات إضافية، فإن الشخص الذي يجري 
المقابلة يوجه هذا النوع من المقابالت توجيها كامال، 
ويترك مجاال ضئيال للغاية إن ُوجد لمن ُتجرى معهم 

المقابلة للتعبير عن آرائهم.

االستبيانات أدوات لجمع البيانات الخام وليس للحصول 
على اآلراء، ويجب إكمال عدد من االستبيانات قبل 
استخالص االستنتاجات. وفي العادة يمكن استخدام 

االستبيانات خالل التقييمات األّولية المتعمقة أو 
التقييمات النهائية عندما تكون البيانات الكمية مطلوبة. 
وهي أقل مالءمة للتقييمات السريعة أو السريعة جدا، 

وقد يقتصر استخدامها على بعض األقسام التقنية. 
وينبغي إعدادها بمساعدة موظفين ذوي خبرة ينبغي 

إشراكهم كذلك في معالجة البيانات وتحليلها.
الجدول 4-4: أنواع المقابالت وفقا لدرجة تنظيمها.
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تعتمد كيفية تنظيم المقابالت إلى حد بعيد على أنواع األسئلة المستخدمة. ويبحث الجدول 5-4 
أربعة أنواع من األسئلة المتصلة بأغراضنا: أسئلة مفتوحة، ومغلقة، وإيحائية، ومركبة.

توصيةأمثلةنوع السؤال
مفتوح

الموضوع إلى حد ما واضح 
ومحدد. 

يمكن لألشخاص الذين تجرى 
معهم المقابلة أن يعبروا عن 

آرائهم أو يقدموا تحليلهم 
للحالة. 

ما التحديات الرئيسية التي تواجهها في 
الزراعة هذا الموسم؟

كيف ترى تطور الوضع على مدار 
األشهر الثالثة المقبلة؟

يمكن أن تقدم لك األسئلة المفتوحة معلومات نوعية قّيمة. 
وهي مفيدة على وجه الخصوص في بداية المناقشة، 

وينبغي أن ُتطرح قبل أن تدلي برأيك أو تحصر المناقشة 
في التفاصيل التقنية.

مغلق
هنا تكون إجابة واحدة دقيقة 

ممكنة، أي إما »نعم« أو 
»ال« أو معلومة واحدة 

محددة.

متى غادرت قريتك؟
هل أنت أحد المقيمين؟

كم عدد أجولة الدقيق التي حصدتها 
العام الماضي؟

يوصى باستخدام األسئلة المغلقة في الجزء الرئيسي من 
المقابلة شبه المنظمة، وال سيما إذا كانت إجابات الناس 

تميل بشكل أو بآخر إلى اإلبهام الشديد.

إيحائي
السؤال يحمل اإلجابة ضمنا أو 

قد يشير إلى حكم.*

 )أ( هل أصبح الغذاء أغلى ثمنا؟
)ب( تعرضت الكثير من الحيوانات 

إلى النهب، أليس كذلك؟

يجب تجنب األسئلة اإليحائية تماما!
بدال من األمثلة المطروحة يمكنك أن تسأل:

)أ( »هل تغيرت أسعار الغذاء« إذا كانت اإلجابة بنعم، 
اسأل بعدئذ »هل هذا التغيير موسمي؟«، ونحو ذلك.

)ب( »أين حيواناتك؟«؛ »كيف تصف حالتها 
الصحية؟«، ونحو ذلك. إذا تعرضت حيوانات الناس 

للنهب سيخبرونك بذلك دون شك.

مركب
عدة أسئلة مجّمعة في سؤال 

واحد.

هل ينبغي علينا النظر في التدخل 
النقدي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ما 

المعلومات اإلضافية التي نحتاج إلى 
جمعها وممن؟

تجنب األسئلة المركبة التي تسبب االرتباك. وبدال من 
ذلك اطرح األسئلة سؤاال بعد اآلخر.

* تتضمن هذه األسئلة في أغلب األحيان كلمات مثل: »أكثر«، »أفضل«، »أصعب«، »غير كاف«، وغيرها.

الجدول 4-5:  ينبغي أن تقتصر المقابالت على األسئلة المفتوحة والمغلقة، وينبغي تجنب األسئلة اإليحائية والمركبة. 

األدوات التشاركية لجمع البيانات
كما ذكر في القسم 1-8، توجد أسباب مهمة توضح لماذا ينبغي إشراك المجتمع المحلي الذي 

يخضع لتقييم أّولي في عملية جمع البيانات قدر المستطاع:  

الناس المتضررين من النزاعات هم بؤرة اهتمامنا ونحن مسؤولون أمامهم؛	 
الناس هم أفضل الملمين بوضعهم، ويمكن تجنب الكثير من األخطاء بمراعاة شواغلهم في مرحلة 	 

مبكرة؛
يساهم شعور السكان المعنيين بملكيتهم للمشروع مساهمة هامة في نجاحه! ومن شأن إشراك الناس 	 

طوال دورة المشروع قدر المستطاع أن يقوي هذا الشعور.     

ومبدئيا، ينبغي أن يكون إشراك المجتمعات المحلية موقفا ينعكس في عالقة عمل قائمة على 
االحترام ومستمرة مع السكان المستهدفين، بدال من أن يتخذ شكل مشاورات متقطعة تقودها 
الوكاالت. وبوضع ذلك في االعتبار، سننظر اآلن في سلسلة من األدوات البسيطة لجمع البيانات، 

مصممة لتيسير إشراك المجتمع المحلي المستهدف إشراكا فعاال في عملية التقييم األّولي.

الرسالة الرئيسية
تؤثر الطريقة التي ُتطرح بها األسئلة تأثيرا 

ملحوظا على جودة البيانات الُمجّمعة!
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 التقويم الموسمي
ينبغي - متى أمكن - صياغة تقويم موسمي للمجتمع المحلي الذي يجرى تقييمه. وينبغي أن 
يتضمن التقويم جميع األنشطة والفعاليات الرئيسية التي تحدث بانتظام على مدار العام. وتكون 
هذه التقاويم موجودة بالفعل للعديد من مناطق ومجموعات سبل كسب العيش، وإذا لم يحدث 
تغير كبير في سبل كسب العيش المعتادة للناس، تكون البيانات الثانوية كافية. ويوضع التقويم 
الموسمي بالتعاون مع أفراد المجتمع المحلي، وعادة ما يكون ذلك مع مجموعة تركيز تضم في 
المعتاد ممثلين ينتمون إلى مجموعات سبل كسب عيش مختلفة. ومن األفضل وضع التقويم مع 
مجموعة صغيرة من الناس ألن هذه العملية تستغرق وقتا طويال نسبيا. ويمكن استخدام التقويم 
الموسمي في األوقات العادية، وعند محاولة تصور أوضاع ما قبل الصدمة على حد سواء، 

ويمكن أن يكون مرجعا طوال دورة المشروع، وللتدخالت المستقبلية.  

كانون الثاني/
يناير

حزيران/يونيوأيار/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فبراير

XX----األمطار
XX----موسم الجدب

إمكانية 
الوصول

الطرق الرئيسة 
مفتوحة

الطرق الرئيسة 
مفتوحة

يمكن الوصول 
إلى المناطق 

النائية 

يمكن الوصول 
إلى المناطق 

النائية 

يمكن الوصول 
إلى المناطق 

النائية 
بداية الفيضان

القتال وسرقة 
XXXXXXالماشية

الذرة 
اقتالع األعشاب زراعةتهيئة األرض---الصفراء1

الضارة
الذرة الرفيعة 

اقتالع األعشاب زراعةتهيئة األرض---)السرغوم(
الضارة

اقتالع األعشاب زراعةتهيئة األرض---الفاصولياء
الضارة

XX----البامية
-XXXXXالخضراوات2
بناء المنازل 

-XXXXXوإصالحها

األنشطة 
-XXXXXاالجتماعية

الهجرة من 
داخليةداخليةداخليةXXXأجل العمل

صيد األسماك
XX

جداول الماء 
الصغيرة

XX
النهر

XX
النهر

XX
النهر

X
-النهر

تحركات 
الماشية

األراضي 
المنخفضة قرب 

نهر كير

األراضي 
المنخفضة قرب 

نهر كير

األراضي 
المنخفضة قرب 

نهر كير

األراضي 
المنخفضة قرب 

نهر كير

األراضي 
المنخفضة 

قرب نهر كير

األراضي 
المنخفضة قرب 

نهر كير
توافر األغذية 

XXXXالبرية

الرسالة الرئيسية
يعد التقويم الموسمي مرجعا ممتازا للوضع 

الطبيعي أو وضع ما قبل الصدمة. ويتيح هذا 
التقويم أخذ الصدمات والتغيرات في الحسبان. 

ومن الناحية المثلى، ينبغي أن يكون هذا 
التقويم في مقدمة المعلومات المتاحة خالل 

التقييم األّولي.
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تشرين األول/أيلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/يوليو
أكتوبر

تشرين الثاني/
نوفمبر

كانون األول/
ديسمبر

--XXXXXXXاألمطار
----XXموسم الجدب

إمكانية 
الوصول

صعوبة في 
الوصول

صعوبة في 
الوصول

صعوبة في 
الوصول

صعوبة في 
الطرق الرئيسة انحسار الفيضانالوصول

مفتوحة
القتال وسرقة 

------الماشية

الذرة 
----الحصادالصفراء1

الذرة الرفيعة 
--الحصادالحصاد)السرغوم(

الحصادالفاصولياء
----XXالبامية

------الخضراوات2
بناء المنازل 

------وإصالحها

األنشطة 
------االجتماعية

الهجرة من 
XXداخليةداخليةداخليةداخليةأجل العمل

X--صيد األسماك
بحيرة/بركة

X
بحيرة/بركة

X
بحيرة/بركة

X
األسماك محمية

تحركات 
الماشية

الهضاب في 
محيط المنازل 
الريفية وما 

يحيط بها

الهضاب في 
محيط المنازل 

الريفية وما يحيط 
بها

الهضاب في 
محيط المنازل 

الريفية وما يحيط 
بها

الهضاب في 
محيط المنازل 
الريفية وما 

يحيط بها

الهضاب في 
محيط المنازل 

الريفية وما يحيط 
بها

الهضاب في 
محيط المنازل 

الريفية وما يحيط 
بها

توافر األغذية 
XXXXالبرية

الشكل 4-9:  مثال لتقويم موسمي ُوضع بمساعدة نازحين داخليا من الجزء الغربي من والية الوحدة، جنوب السودان.

من المهم مالحظة أن التقويم الموسمي يختلف عن التقويم الزراعي، وأنه ينبغي توثيق جميع التغيرات 
الهامة التي يمر بها المجتمع المحلي طوال العام. وفي حين أن هذا األمر يتباين من سياق آلخر، ينبغي أن 
يتضمن التقويم معلومات بشأن جميع الفئات الرئيسية التي تحدث فيها تغييرات طوال العام. وتشمل الفئات 

الرئيسية في المعتاد ما يلي على سبيل المثال:

أنشطة كسب العيش؛	 
الظروف المناخية؛	 
اإلنتاج الغذائي واإلمدادات الغذائية )مثل تدفقات التجارة(؛	 
توافر السوق وتغيرات األسعار؛	 
النفقات االستثنائية، مثل تلك الخاصة بالمدارس والفعاليات الدينية والمناسبات؛	 
الهجرة إلى الخارج/الداخل الموسمية؛	 
الطرق وإمكانية الوصول؛	 
األمن؛	 
الفعاليات االجتماعية والدينية )شهر رمضان، »موسم الزواج«، وغير ذلك(؛	 
صيانة المنازل وبنائها.	 

1   المحاصيل األساسية ُمدرجة حسب ترتيب األهمية
2   الطماطم، ومكّونات السلطة، والقرع، وغيرها
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الخط الزمني التاريخي
هو أداة بسيطة مفادها أن ُيطلب من مجموعة ما تحديد أهم األحداث غير المعتادة التي وقعت 
في األشهر أو السنوات القليلة الماضية، ووضعها بترتيب زمني )راجع الشكل 3-12(. وينبغي 
وضع عالمة على األحداث الرئيسية )مثال في مقابل األحداث الرئيسية المعروفة من البيانات 
الثانوية( من البداية ألن األخطاء أو سوء الفهم يحدث بسهولة عندما ُتنسب لحظات بعينها إلى 
األحداث. وفي حين ينبغي أن تكون المجموعة متنوعة - تضم مسنين وشباب ونساء ورجال قد 
يتذكرون أحداثا مختلفة بوصفها أحداثا مهمة - ينبغي أن يكون هناك بعض التجانس في ما يتعلق 
بالتجارب التي مروا بها. فمثال يصعب رسم خط زمني مشترك للمقيمين والنازحين داخليا ألن 

األحداث ستختلف اختالفا كبيرا.
متى ُيستخدم؟

من المفيد بصفة خاصة رسم خط زمني تاريخي عندما ُيسجل التاريخ الحديث لمجتمع محلي 
سلسلة من الصدمات أو التغيرات التي تؤثر تأثيرا كبيرا على وضعه. وهذا يساعد المقّيمين على 
تتبع األحداث المختلفة وفهم العوامل التي أسفرت عن الوضع الحالي. ومن المعتاد أن يكون 
للخط الزمني قيمة كبيرة لمجموعات النازحين داخليا التي مرت بأنماط معقدة من النزوح )عدة 

دورات نزوح على مدار مدة زمنية أو نزوح تتابعي(.

 التراكم التناسبي
يجد المقّيمون أنفسهم في أغلب األحيان في حالة تكون فيها البيانات الكمية مفيدة، ولكن يصعب 

الحصول عليها ألن الناس يجدون صعوبة في التعبير عن معارفهم البدهية باألرقام.

فعلى سبيل المثال، بعد مناقشة أفراد أسرة نازحة داخليا حول مصادر األغذية األساسية التي 
يمكنهم الحصول عليها، سيكون من المثير لالهتمام معرفة مقدار مساهمة كل مصدر في تغطية 
احتياجات األسر من الغذاء. ومن الطرق السهلة للقيام بذلك استخدام رقم محدد من الوحدات 
من عملة رمزية - 100 حبة فاصوليا أو حجر، مثال - وأن نطلب من الناس تقسيمها على كل 

مصدر من المصادر وفقا لمساهمته النسبية.

 

  

 
 

%10 = 

%20 = 

%5 = 

35% = 

%30 = 

100 
حبة فاصولياء
%100 =

هبة من المقيمين

ُجمعت من الحقل المملوك لألسرة
(رحلة واحدة في الشهر)

تم شراؤها من السوق
بثمن متحصل عليه
من بيع الماشية

العمل في حقول
المقيمين (النساء)

تم شراؤها من السوق بأجر
متحصل عليه من عمل
غير نظامي (الرجال) 

الشكل 4-10: استخدام التراكم التناسبي إلظهار مصادر األغذية األساسية لعائلة واحدة.

التراكم التناسبي إجراء تفاعلي للغاية يمكن أن يستخدم لكسر الجليد. 

الرسالة الرئيسية
ينبغي تفسير الخط الزمني التاريخي دائما 

انطالقا من خلفية أنشطة الناس العادية )على 
النحو الموضح في التقويم الموسمي مثال( حتى 
يمكن تصور درجة التعطل التي أصابت سبل 

كسب العيش.  
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متى ُيستخدم؟
عندما يجد الناس صعوبة في التعبير عن الكميات؛	 
لألسر الفردية؛	 
لتقرير االتجاهات العامة في مناقشة جماعية )ال تزيد عن 10 أشخاص( فقط إذا أظهر األعضاء 	 

دليال على أنماط مشابهة في ما يتعلق بالسؤال المطروح.

تشمل األسئلة التقليدية المطروحة:
تفاصيل النفقات )أو الدخل(؛	 
مصادر الغذاء أو الدخل.	 

 المقارنة الثنائية
من المفيد لفريق الُمقّيمين أن يفهم سريعا كيف يرى أفراد المجتمع المحلي أنفسهم الوضع. على 
قيمة  الخيارات؟ وإلجابات هذه األسئلة  إلحاحا؟ ما أفضل  المثال: ما االحتياجات األشد  سبيل 
كبيرة، ألن الناس يجمعون معا كل المعلومات المتاحة لهم في وقت المقابالت )وهي معلومات 
أكثر بكثير مما سيتوفر لديك( من أجل التوصل إلى نتيجة. ومن الواضح أن هذه النتيجة تكتسب 
قيمة أكبر إذا اتفق عليها أفراد أوسع معرفة في المجتمع المحلي. ومع ذلك، وفي حين أنه قد 
يكون من السهل وضع أولويات شخص واحد، يصعب كثيرا في الغالب التوصل إلى إجماع 

بشأن األمور األكثر أهمية على مستوى المجموعة.

الثنائية أداة بسيطة وفعالة تيسر وضع األولويات عبر مناقشة جماعية. وفي ما يلي  المقارنة 
طريقة عملها:

الخطوة األولى: اختر سؤال مفتوحا تريد أن تطرحه على المجموعة
يجب أن يكون السؤال الذي ُيطرح ألغراض المقارنة الثنائية وثيق الصلة بالناس، حتى ال نضيع 

وقتهم. ويجب أن يوجد نطاق من االستجابات الممكنة التي يمكن مقارنتها.

مثال
ما أهم العوامل التي تحد من اإلنتاج الغذائي؟

الخطوة الثانية: وضع قائمة بالعوامل المزمع مقارنتها61 
يجمع المقّيم اإلجابات الرئيسية في مناقشة جماعية، فمثال:

مدى توافر األرض؛	 
مدى توافر البذور؛	 
المهارات الفنية للناس؛	 
مدى توافر األدوات؛	 
مدى توافر العمالة.	 

الخطوة الثالثة: ترتيب العوامل من حيث األولويات
أ( ضع جدوال يسمح لك بمقارنة كل عنصر بجميع العناصر األخرى )في أزواج(.

ب( لكل زوج من العوامل، يجب أن يقرر أعضاء الفريق اآلن أي العوامل أكثر تقييدا في الوقت 
الحالي. وفي هذه المرحلة قد تحدث مناقشات إلى أن يتم التوصل إلى إجماع. وهذا يمكن أن 
يحدث أيضا من خالل التصويت. وتوضع النتيجة بعدئذ في جدول. وإذا رأت األغلبية مثال أن 
البذور أكثر تقييدا من توافر األرض، اكتب بذور في الحقل حيث يلتقي الصف  عامل توافر 

المعنون :»األرض« مع العمود »البذور« ) بها عالمة * في الجدول أدناه(.

61      يمكن استخدام المقارنة الثنائية لمقارنة نطاق عريض من العوامل المختلفة التي يحتاج إليها الناس، مثل المستلزمات المنزلية 
األساسية، ومستلزمات صيد األسماك، والجوانب المتعلقة باألمن أو الرعاية الصحية، وغير ذلك. 
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نّفذ هذا اإلجراء حتى تكون قد قارنت كل مجموعة مكونة من عاملين مرة واحدة )ال حاجة إلى 
ملء النصف األسفل من الجدول ألن هذا سيكون تكرارا(.

العمالةاألدواتالمهاراتالبذوراألرض
العمالةاألدواتالمهاراتالبذور*األرض
البذورالبذورالبذورالبذور

العمالةاألدواتالمهارات
األدواتاألدوات
العمالة

الشكل 4-11: جدول المقارنة الثنائية الذي يمّكن من تحديد األولويات.

ج( واآلن رّتب العناصر وفقا للعدد اإلجمالي لـ »ذكرها«. وهذا يشكل قائمة ُمجّمعة لألولويات. 
في هذا المثال، يكون الترتيب:

األولوية 1: البذور )ُذكرت 4 مرات(

األولوية 2: األدوات )ُذكرت 3 مرات(

األولوية 3: العمالة )ُذكرت مرتان(

األولوية 4: المهارات )ُذكرت مرة واحدة(

األولوية 5: األرض )لم ُتذكر وال مرة(

من شأن هذه القائمة أن تعطيك فكرة جيدة عن أولويات الناس؛ فهي تشير مثال إلى أن توفير 
البذور واألدوات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير، ألن العمالة واألرض ال يبدو أنهما عامال 
تقييد رئيسيان. إال أنه في ما يخص المهارات، ينبغي مراعاة أن الناس قد تميل إلى التقليل من 
أهمية الحاجة إلى تلقي تدريب مناسب، وهذا األمر يجب مناقشته مع أحد األخصائيين الفنيين.

 التقويم اليومي
الكثير  اليومية  لألنشطة  وقتهم  الناس  بها  يخصص  التي  الطريقة  تكشف  ذهب!  من  الوقت 
اليومي بمساعدة األفراد، أو ربما مع  التقويم  التي يواجهونها. ويوضع  عن أولوياتهم والقيود 
الرئيسية.  األنشطة  فيها جميع  24 ساعة تسجل  فترة  العيش، ويغطي  مجموعات سبل كسب 
وينبغي وضع تقاويم منفصلة للرجال والنساء. ويمكن أن يكون التقويم اليومي مفيدا لألسباب 

التالية:

يظهر مقدار الوقت الذي يستثمره الرجال والنساء في أداء نشاط معين.	 
المالحظة: الوقت المستثَمر في أداء أنشطة السوق أكثر من الوقت المخصص ألنشطة 

الزراعة.
االستنتاج: قد تكون عالمة إيجابية عن توافر أنشطة أوفر ربحا، وأن الظروف المعيشية 

لألسرة جيدة.
يمكن أن يلقي الضوء على التحديات.	 

المالحظة: »أذهب لجلب المياه كل صباح بين الساعة التاسعة والحادية عشرة«.
االستنتاج: إذا احتاج شخص ألن يقضي ساعتين كل يوم في جلب المياه، قد تكون هناك 

مشكلة في الوصول إلى المياه.

يمكن أن يساعد في تحديد استراتيجيات التكيف أو األنشطة المهمة التي قد ينسى الناس ذكرها.	 
المالحظة: »كل يومين أجمع الفواكه البرية واألوراق«.

االستنتاج: هذه مسألة ربما لم يذكرها أفراد األسرة تحت بند االستهالك الغذائي.

التقويم اليومي هو أداة بسيطة وطريقة سريعة للحصول على فكرة جيدة عن النشاط الرئيسي 
الذي يمارسه الناس، وال سيما إذا كان السياق غير مألوف بالنسبة لك. فمثال، يمكن أن يكشف 
النازحون  ينتهجها  التي  التكيف  استراتيجيات  بشأن  لالهتمام  مثيرة  تفاصيل  عن  التقويم  هذا 

داخليا، الذين قد يظن المرء أنهم »ال يفعلون شيئا طوال اليوم«.
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الشكل 4-12:  في ثقافات عديدة، تختلف حياة الرجال عن النساء في نواح كثيرة. ويمكن للتقويم اليومي أن 
يقدم صورة عميقة عن هذه االختالفات.

موثوقية المعلومات
بدءا من مرحلة جمع البيانات، يجب أن نراعي موثوقية البيانات التي نحصل عليها. وسبب ذلك 
هو أنه في حين قد نحصل على جميع البيانات التي خططنا لجمعها، قد تكون قيمتها محدودة 
لعدة أسباب. ويجب، قبل أن نشرع في تحليل البيانات، أن ننظر في جودتها وموثوقيتها. وتشمل 

األسئلة التي ينبغي أن نطرحها على أنفسنا ما يلي:

إلى أي مدى تعد المعلومات التي ُجمعت نموذجية؟
يساعدنا هذا السؤال على تقييم جدوى طريقتنا في أخذ العينات. وتوجد حالتان رئيسيتان:

أ(  نعتبر أن الناس الذين تحدثنا معهم والمواقع التي رأيناها تعطينا صورة تعكس الوضع العام جيدا.

← يمكننا استقراء النتائج التي توصلنا إليها وتعميمها على الفئة السكانية التي قّيمناها برّمتها.

ب(   يجب أن نعترف بأن العينة التي حصلنا عليها  ليست عينة نموذجية. فربما كان الوقت ضيقا 
للغاية، أو لم نستطع سوى أخذ عينة متاحة، ونخشى أن حالة الناس الذين خضعوا للتقييم 

األّولي ال تمثل حالة السكان بأسرهم تمثيال كافيا.

←  ستكون نتائجنا ذات قيمة محدودة وال يمكن التوصل إلى استنتاجات قاطعة في ما يتعلق 
بالوضع العام.
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ما مدى دقة أو صدق المعلومات التي ُجمعت؟
حتى إذا كان أسلوب التقييم األّولي جيدا وخال نهج أخذ العينات من األخطاء، قد نحصل على 
 - ذلك  من  األهم   - أو  األمور،  بعض  يعرفون  ال  أحيانا  الناس  ألن  يحدث  وهذا  نتائج خطأ. 

يتعمدون إخفاءها عّنا.
والظاهرة الرئيسية وراء هذا هو االنحياز. ومن الناحية العملية، هذا يعني أن أحدا ما »غير 
محايد« في ما يخص شيئا ما، ألنه يشعر أن بعض اهتماماته غير ممثلة. وفي أثناء التقييمات 
األّولية في الكثير من األحيان، يتسم الناس الذين تجرى مقابلتهم بالتحيز ألنهم يعتقدون أن بعض 

المعلومات التي نطلبها قد تهدد فرصهم في الحصول على مساعدات.

كبيرة من  أعدادا  تملك  تزال  أسرهم ال  كانت  إذا  داخليا  النازحون  يخبرك  قد ال  العادة،  وفي 
رؤوس الماشية في ُقراهم، ألنهم يخشون أن ُيستبعدوا من فئة الضعفاء إذا ما أخبروك.

ونتيجة لذلك، يوجد اتجاه عام في الكثير من األحيان ألن »تقلل« الفئات السكانية التي تخضع 
للتقييم األّولي من قدر أصولها، وأن تبالغ في نفقاتها والتزاماتها. وفي بعض السياقات حيث كان 
الناس يتعاملون مع وكاالت إنسانية لفترة طويلة، يشكل االنحياز مشكلة حقيقية وعقبة كبيرة أمام 
جمع البيانات ذات الجودة العالية. ويعد اختيار مؤشرات »يصعب تزييفها« والتثليث )تقاطع 
المعلومات( المنهجي )راجع الشكل 4-12( من التدابير التي يمكن تطبيقها للموازنة بين التأثير 

السلبي لالنحياز على جودة التقييم األّولي.

التثليث )التقاطع المتعدد للمعلومات من مصادر مختلفة(
)حول  مختلفة  معلومات  مقارنة  طريق  عن  عليها  حصلنا  التي  البيانات  صحة  تقييم  يمكن 
الموضوع ذاته( من مصادر مختلفة لمعرفة ما إذا كانت متطابقة أو إذا كانت هناك اختالفات 
كبيرة. ويطلق على هذه العملية اسم »التثليث« أو »تقاطع المعلومات«. وتكتسب هذه العملية 
أهمية خاصة عند إجراء التقييمات السريعة والسريعة جدا، عندما يكون الوقت محدودا، وحيث 

ال ُيجمع إال الحد األدنى المطلق من المعلومات المطلوب.

المقابالت

المالحظة المعلومات 
الثانوية

التحقق من المعلومات من 
مصادر مختلفة

الشكل 4-13:  التثليث )تقاطع المعلومات( وسيلة لمقارنة البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة لمعرفة 
إذا كانت تتوافق.

بمجرد تقييم موثوقية البيانات، يمكن التوصل إلى استنتاج عن صحة النتائج وإذا ما كانت تقدم 
موثوقية  توثيق  المهم  ومن  األّولي.  التقييم  إجراء  بعد  اتخاذها  المزمع  للقرارات  مناسبا  دعما 
البيانات في تقرير التقييم األّولي، وتقديم مالحظات بشأن عدم موثوقية أي من النتائج الُمتوصل 

إليها.
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المرحلة الثالثة: بعد الزيارة الميدانية
بادئ ذي بدء، يجب إدخال البيانات في ورقة إدخال البيانات )باستخدام برنامج إكسيل( وتهذيبها. 
وبحسب نطاق التقييم األّولي، سيسمح لك هذا بتنظيم البيانات أو استخدامها، أو يمكنك تجميع 
كميا،  وتحليلها  البيانات  معالجة  إلى  الدليل  هذا  يتطرق  ولم  واحد.  تقرير  في  مباشرة  نتائجك 
ونوصي في هذا الشأن بالرجوع إلى الدليل التوجيهي الداخلي للجنة الدولية المعنون: الحصول 

على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة، دليل للعمل اإلنساني.62

62      اللجنة الدولية للصليب األحمر، الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة، دليل للعمل اإلنساني، اللجنة 
الدولية، جنيف، 2015 )وثيقة داخلية للجنة الدولية(.





5. إعداد التقارير
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5-1 نبذة عن هذا الفصل
يتمثل جوهر التقييم األّولي في تحديد المعلومات ذات الصلة وجمعها وتحليلها لتلبية أهدافه. إال 
أنه إذا لم ُتعرض النتائج على نحو واضح وفعال ليستطيع القّراء فهمها بسهولة، قد يظل تأثير 
التقييم األّولي محدودا للغاية، ألن التقرير لن يقنع صناع القرار بالحاجة إلى اتخاذ إجراء. ويقدم 

هذا الفصل توجيهات مختصرة بشأن الموضوعات التالية:

نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي - طرحنا صيغة قياسية موّحدة لمواءمة 	 
محتوى وهيكل تقارير التقييم األّولي لألمن االقتصادي؛

الهيكل والمحتوى - كيف ُتعرض النتائج؛	 
جمهور القراء - التأكد من أن التقرير مالئم للقراء المستهدفين؛	 
ما ينبغي وما ال ينبغي فعله.	 

5-2 نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي63
موّحدة  قياسية  صيغة  االقتصادي  األمن  وحدة  تستخدم  المقدمة،  في  الموضح  النحو  على 

لتقارير التقييم األّولي العام. وتوجد عدة أسباب لطرح هذه الطريقة الموّحدة:

يساعد استخدام صيغة قياسية في ضمان جمع المعلومات الصحيحة وعدم إغفال أي شيء؛	 
القياسيان في ضمان قدر أكبر من االتساق في عملية إعداد 	  الهيكل والمحتوى  يساهم 

التقارير، ويتيحان عقد مقارنات أفضل بين الحاالت طوال دورة المشروع، وإلى حد ما، 
عقد مقارنات كذلك بين الفئات السكانية/السياقات المختلفة؛

يساهم في تحقيق االنسجام في ممارسات األمن االقتصادي عبر البعثات المختلفة، ومن 	 
شأنه أن يساعد في الحد من عدم الفعالية المنبثقة من التغيرات المتكررة في صيغة التقرير.

رقم 
القسم في 

النموذج
القسم الذي نوقش فيه من الوصفالعنوان

الدليل 

موجز تنفيذي
موجز قصير لألهداف، وأهم النتائج والتوصيات 

)األسئلة المهمة التي يجب اإلجابة عليها في التقييم 
األّولي لألمن االقتصادي( 

5-3 موجز تنفيذي

نظرة عامة عن الوضع اإلنساني )الصدمة، والمواقع، السياق1-1
والناس المتضررين، واألنشطة المستمرة، وغير ذلك(

2-5 المعلومات التي ينبغي 
الحصول عليها في التقييم األّولي 

القياسي لألمن االقتصادي 

األساس المنطقي 2-1
للتقييم األّولي/أهدافه

الوصف المحدد للنتائج التي ينبغي أن يقدمها التقييم 
4-2 أهداف التقييم األّولياألّولي حسب القرارات المزمع اتخاذها.

طرق التقييم األّولي/1-2
جمع البيانات

أخذ العينات، والمقابالت الجماعية ومقابالت األسر، 
واألدوات المستخدمة وغير ذلك.

إدراج مبادئ المساءلة أمام السكان المتضررين في 
التقييم األّولي

4-3 أخذ العينات، واألساليب، 
واألدوات، ومبادئ المساءلة أمام 

السكان المتضررين

القصور بالبيانات 2-2
وموثوقيتها

مشكالت في الوصول، وأخذ العينات واالنحياز، وغير 
4-3 موثوقية المعلوماتذلك.

الفئات الرئيسية التي 1-3
يغطيها التقييم األّولي

وفقا للفرضيات حول المجموعات الضعيفة. تستند 
الفرضيات إلى تحليل السياق.

3-3  الخطوة األولى: تحديد 
المجموعات الضعيفة

-2-3
1 إلى 
5-2-3

األمن االقتصادي 
والحالة التغذوية 

للمجموعات السكانية 
موضع االهتمام

نواتج كسب العيش= المكونات األساسية الخمسة لألمن 
االقتصادي. ُتقاس باستخدام المؤشرات المالئمة )راجع 

اإلطار المرجعي لألمن االقتصادي(.

2 المعلومات التي ينبغي الحصول 
عليها في التقييم األّولي القياسي 

لألمن االقتصادي 

ما المشكالت الرئيسية 6-2-3
3-3 الخطوة الثانية: تحليل األمن يوجز نتائج األقسام 3-2-1 إلى 3-2-5التي ُرصدت؟

االقتصادي

63      من المقرر أن ُتستخدم أيضا نسخة معدلة من النموذج في ممارستي الرصد والتقييم النهائي.
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رقم 
القسم في 

النموذج
القسم الذي نوقش فيه من الوصفالعنوان

الدليل 

سمات المجموعات أو 1-3-3
األسر المتضررة

تغيرات في سمات سبل كسب عيش المجموعة/
المجموعات التي تمثل فجوة في مكون واحد أو أكثر 

من المكونات األساسية الخمسة لألمن االقتصادي. 

2 المعلومات التي ينبغي الحصول 
عليها في التقييم األّولي القياسي 

لألمن االقتصادي

الوصول إلى األسواق 2-3-3
دور األسواق، وتغير مكّونات  نظام السوقوأداؤها وظيفتها

3-3-3
الوصول إلى 

المؤسسات والخدمات 
والعمليات األخرى 

وأداؤها وظيفتها 

وجود السياسات والمؤسسات والعمليات ذات الصلة 
وأداؤها وظيفتها

4
استجابة الجهات 
المعنية الوطنية 

والدولية

ما الذي تقوم به السلطات وغيرها من الجهات الفاعلة 
أو ماذا تخطط لفعله؟

5
السيناريوهات 

والتطور المتوقع 
للوضع

وضع السيناريو/السيناريوهات األكثر ترجيحا 
3-3 الخطوة الرابعة: التنبؤومقارنتها بقدرة المجموعات الضعيفة على التكيف.

1-6
موجز عن األمن 

االقتصادي والحالة 
التغذوية

التنبؤ بالفجوة المتبقية لكل مكون من المكونات 
األساسية الخمسة لألمن االقتصادي والمجموعة/

المجموعات السكانية؛ موجز األقسام 3 إلى 5 من 
نموذج التقرير 

-

تدخالت األمن 1-2-6
االقتصادي

وصف اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها وحدة األمن 
االقتصادي، إن ُوجدت

3 الخطوة الخامسة: تحليل 
االستجابة

2-2-6
اقتراحات بتدخالت 
من األقسام األخرى 

باللجنة الدولية
-توثيق التوصيات الموجهة إلى األقسام األخرى

النتائج واألدوات والخرائط والقوائم وغيرها ذات المالحق8/7
5-3 المالحقالصلة

المفتاح
يوثق باألساس عملية التقييم األّولي

يستند إلى البيانات التي يتعين جمعها
تحليل باألساس

الشكل 5-1: هيكل نموذج تقرير التقييم األّولي لألمن االقتصادي.
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5-3 هيكل التقرير ومحتواه
مواءمة النموذج والتعامل مع المعلومات الناقصة

تبعا للسياق، قد تكون بعض أقسام النموذج غير مهمة، وقد تكون هناك حاجة إلى إضافة 
أقسام أخرى. ويمكن مواءمة الهيكل وفقا لذلك، ولكن يجب أن يمتثل النهج والمصطلحات 

للصيغة القياسية.

إذا لم يتسّن تكملة بعض األقسام )ذات الصلة( لسبب أو آلخر، ينبغي اإلشارة إلى ذلك في 
القسم 2-2: القصور بالبيانات وموثوقيتها، وينبغي السعي نحو سد الفجوة في مرحلة الحقة.

وفي أثناء عمليات تقييم المتابعة/زيارات الرصد، لن يكون من الضروري جمع جميع المعلومات 
مرة أخرى إذا لم يتغير شيء. فعلى سبيل المثال، إذا لم تكن الظروف المعيشية محور تركيزنا 

وإذا لم تكن قد تغيرت منذ الزيارة األخيرة، فليس ثمة حاجة إلى تقييمها مرة أخرى.

موجز تنفيذي
يسلط الموجز التنفيذي الضوء على أهم نتائج التقييم األّولي مستخدما لغة مختصرة وبسيطة. 
فهو يسمح للقراء بفهم موضوع التقييم األّولي بسرعة، واإلجراءات المهمة الموصى بها إن 
ُوجدت. وهو مفيد خصوصا لصناع القرار الذين ال يملكون الوقت لقراءة التقرير بأكمله من 
البداية إلى النهاية، ويحتاجون إلى معرفة ما يهمهم قراءته، ألنهم يحتاجون إلى اتخاذ قرار 

في هذا المجال مثال.

المالحق
في حين ينبغي أن يكون التقرير ذاته مركزا على الموضوع وأال يكون مْفرطا في عرض 
التفاصيل واألمور الفنية، ثمة عدد من العناصر التي قد تكون مفيدة لبعض القراء، والتي 

يمكن إضافتها إلى التقرير في شكل مالحق. ومن أمثلة هذه العناصر:

خريطة للمنطقة؛	 
التقويم الموسمي؛	 
تكوين الفريق وخط الرحلة؛	 
أدوات التقييم األّولي المستخدمة )القوائم المرجعية، وغير ذلك(؛	 
صور؛	 
جداول بيانات.	 

المواد التكميلية
الخرائط

الخرائط مفيدة جدا للقراء؛ فال يقتصر دورها على تقديم مؤشرات عن المواقع التي يجري 
زيارتها فحسب، وإنما يمكن أيضا أن تتضمن معلومات مهمة عن السكان، وتنفيذ البرنامج، 

أو سمات أخرى ذات أهمية.
 

الرسالة الرئيسية
ينبغي النظر إلى نموذج تقرير التقييم األّولي 

ال على أنه أداة لصياغة تقارير التقييم الفردية 
فحسب، ولكن أيضا باعتباره وثيقة عمل يمكن 

إدارتها إدارة مرنة، وتتيح إمكانية تتبع حالة 
األمن االقتصادي للسكان المستهدفين بمرور 

الوقت.
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BOLIVIA

50

30,0000

الوصول إلى أماكن
برنامج التوظيف والمستفيدين

المصادر: اللجنة الدولية،
(شبكة المعلومات الوطنية) الحكومية

تدريب وظائف
النازحون داخليا الذين جرى

استقبالهم في عام 2013

150 أسرة

150 كم

بنما

تيرالتا

تامي

سواتشابوغوتا
بوينافنتورا

بوبايان

باستو
بويرتو أسيس

فلورنسيا

كالي كولومبيا
سان خوسيه

ديل غوافياري

بيرو

إكوادور البرازيل

الشكل 5-2:  خريطة تظهر عملية رصد في كولومبيا، مع توضيح أعداد النازحين داخليا وأماكن تنفيذ برنامج 
اللجنة الدولية. المصدر:

 EcoSec Executive Brief, Colombia - Access to Employment Programme
2013، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، أيار/مايو 2014 )وثيقة داخلية للجنة الدولية(.

البعثات، ويمكن وضع خرائط  بالفعل على مستوى  المواد متوفرة  الغالب تكون بعض  في 
يتمكن  قد  الحاالت،  بعض  وفي  إف(.  دي  بي  )بنسق  موجودة  خرائط  من  منبثقة  بسيطة 

الموظف المعني بنظم المعلومات الجغرافية64 أيضا من تقديم الخرائط عند الطلب.

الصور
الصورة65 هي أفضل وسيلة لنقل الواقع في الغالب. غير أن الصور الملتقطة يجب أن ترصد 
شيئا له صلة محددة بالتقرير لكي تضيف قيمة إلى المحتوى، على سبيل المثال: صور لمخيم 

للنازحين داخليا، أو مأوى معتاد، أو صور نباتات أو حيوانات تضررت من مرض ما.

الجداول والرسوم البيانية
الجداول والرسوم البيانية مفيدة بوجه عام. ولكي تقدم إضافة للتقرير ينبغي أن تبرز الجداول 
والرسوم البيانية ما هو مكتوب في النص أو تؤكده أو تكمله دون تكراره. ويقدم الشكل 3-5 

مثاال بسيطا لما يجب أن تكون عليه.

المياه واإلسكان( يديرون هذه  يتبعون وحدة  البعثات موظفون )عادة  العديد من  الجغرافية. يوجد في  المعلومات  64      أخصائيو نظام 
البرمجيات الحاسوبية.

للتقرير، يجب أن يتأكد الموظفون  65      في حين أن صور السياق وأنشطة األمن االقتصادي وغير ذلك تمثل إضافة مناسبة ومفيدة 
الميدانيون من أن هذه المواد تمتثل لسياسة البعثة بشأن التقاط الصور الفوتوغرافية في الميدان. وفي العديد من مناطق النزاع، 
يمكن أن يثير حيازة كاميرا شكوكا جسيمة، وقد يثير تصوير مرافق البنية التحتية مثل الجسور أو منصات الطائرات المروحية 

مشكالت مع السلطات.
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%23%35

%11

%8

%8

اإلنشاءات

مشغل إنتاج

عامل في حديقة عامة

إنتاج القرميد

خدمات عامة

إحصاء النباتات

المبيعات

غير ذلك

%5
%6

%4

الشكل 5-3: أنواع المهن في فئة سكانية من النازحين داخليا، كولومبيا.

مالحظة
ويتوفر في مركز موارد األمن االقتصادي دورة تدريبية على شبكة اإلنترنت عبر برنامج 

إكسيل، ومواد توجيهية بشأن الخرائط والرسوم البيانية. 

5-4 جمهور القراء
هذا  تكتب  لمن  آخر  بمعنى  أو  عينيك،  نصب  القراء  جمهور  تضع  أن  بمكان  األهمية  من 
المستهدفة  الجهة  أم هل  االقتصادي،  األمن  أنشطة  المكتب ومنسق  مدير  التقرير؟ هل هو 
أخرى  جهات  مع  التقرير  مشاركة  ستتم  هل  البعثة؟  مستوى  على  اإلدارة  هي  الرئيسية 

ألغراض التأييد والمناصرة؟

وبناء على نوع قرائك المستهدفين، يجب أن تكّيف تقريرك من حيث المحتوى المتخصص 
تتناول مسائل محل اهتمام عام، يوصى  التي  للتقييمات األّولية  فبالنسبة  التفاصيل.  ودرجة 
 - بعدئذ مشاركتها مع جهات أخرى  يمكن  إحاطة موجزة،66  وثيقة  أو  بصياغة نسخة مختصرة 
الموجزة  اإلحاطة  وثيقة  نموذج صيغة  تنزيل  ويمكن  أخرى.  فاعلة  الدولية وجهات  اللجنة 
من مركز موارد األمن االقتصادي، أو الحصول عليها من منسق أنشطة األمن االقتصادي.

5-5 إرشادات مفيدة
اقتصاديا 	  آمنون  الناس  أن  ما  إذا ذكرت في موضع  المعلومات!  في  التضارب  تجنب 

وفي قسم آخر أنهم يستنفدون مخزونهم من البذور، فلن يبدو هذا منطقيا على األرجح، 
وستكون هناك حاجة للتوضيح. وفي الواقع، يحد التضارب من مصداقية التقرير بأكمله، 

ألنه يثير الشكوك بشأن دقة بقية المعلومات.
ال ُتدرج أرقام أو خرائط ال يستطيع أحد قراءتها بسبب صغر حجم الحروف المكتوبة 	 

أو انخفاض جودة الصورة.
66      يشار إلى هذه النماذج في مركز موارد األمن االقتصادي بلفظ »مواجز« أيضا.
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إلدراج 	  الجهود  كافة  بذل  وينبغي  المختلفة!  األقسام  في  ذاتها  المعلومات  تكرر  ال 
المعلومات المطلوبة فقط في كل قسم.

تجنب التقارير الطويلة! يمكنك عرض المعلومات اإلضافية في الملحق/ المالحق، ألن 	 
التقرير إذا كان طويال جدا لن ُيقرأ في األغلب.

سلسلة 	  )بسبب  األجل  طويل  وجود  على  الدولية  اللجنة  فيها  تحافظ  التي  المناطق  في 
من األزمات المزمنة والحادة مثال(، انظر في قيمة إجراء عدد أقل من عمليات التقييم 
األّولي، وفي استخدام عمليات تقييم سريع أو متعمق بدرجة أكبر، وفي الحد من عمليات 

التقييم السريع جدا. وقد يكون من المفيد أيضا وضع نظام رصد خفيف.
حّدث تقاريرك لكي تتابع أحوال السكان والمشاريع بشكل أكثر اتساقا.	 
استخدم خاصية التدقيق اإلمالئي إذا لم تكن تكتب التقرير بلغتك األم )وحتى إن كنت 	 

تكتبه بها(.





مواد إضافية للقراءة
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ICRC, EcoSec Project Design, Monitoring and Evaluation, )وحدة األمن 
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اللجنة الدولية وشركاؤها في الحركة، توجيهات تحليل السوق، 2014.



المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة 
تتمثل في حماية أرواح  إنسانية بحتة  ومستقلة، تؤدي مهمة 
وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف 
وتقديم المساعدة لهم. وتبذل أيضًا اللجنة الدولية كل الجهود 
الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني والمبادئ 
اإلنسانية العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصـليب 
األحـمر عـام 1863 وقـد تمخـّضت عنها اتفـاقيات جـنيف 
والحـركة الدولية للصـليب األحـمر والهـالل األحـمر. وهي 
توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت 

النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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