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اللجنة الدولية للصليب األحمر هي منظمٌة غير 
متحيزٍة ومحايدةٌ ومستقلٌة ذات مهمٍة إنسانيٍة 

حصريٍة تتمثل في حماية حياة وكرامة ضحايا 
النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى وتقديم 

المساعدة لهم. وتسعى اللجنة الدولية جاهدًة 
أيًضا إلى منع المعاناة من خالل تعزيز ودعم 
القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية. 

ومنذ تأسيسها في العام 1863 فإن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر تستمد جذورها من 
معاهدات جنيف والحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر. وهي تقوم بإدارة 

وتنسيق األنشطة الدولية التي تقوم بها الحركة 
في النزاعات المسلحة ومواقف أخرى من 

العنف. 

www.ifrc.org/ar

يقوم االتحاد الدولي بدعم األنشطة اإلنسانية 
للجمعيات الوطنية بين الفئات الضعيفة.

ومن خالل تنسيق أعمال اإلغاثة الدولية أثناء 
الكوارث وتشجيع دعم التنمية، يسعى االتحاد 

الدولي إلى منع المعاناة اإلنسانية وتخفيف 
حدتها. 

ويمثل االتحاد الدولي إلى جانب الجمعيات 
الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر 
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر. 



المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر

اإلنسانية
قد نشأت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر نتاج رغبٍة في 
تقديم المساعدة للجرحى في ميدان المعركة بدون تمييٍز، والحيلولة دون 
وقوع أي مآسي إنسانيٍة في أي مكاٍن طبًقا للقدرات الدولية والوطنية 
للحركة. إن الهدف منها هو حماية األرواح والصحة لضمان احترام 
اإلنسان. إنها تشجع وتعزز التفاهم والصداقة والتعاون المتبادل، والسالم 

الدائم بين الشعوب كلها.

عدم التحيز
أنها تتعامل بدون تمييٍز أو تفرقٍة بسبب الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات 
الدينية، أو اآلراء السياسية. وتحاول أن تغيث األفراد المنكوبين، ُمنقادٌة 
بدافع حاجات األفراد فقط، مع إعطاء األولوية ألكثر الحاالت تضرًرا.

الحياد
في سبيل التمتع بثقة الجميع، كان لزاًما على الحركة أن ال تدعم أحد 
األطراف في النزاعات، أو التورط في جداٍل سياسٍي، أو عرقٍي، أو 

دينٍي، أو أيديولوجٍي في أي وقٍت كان. 

االستقالل
تتمتع الحركة باالستقاللية. ففي الوقت الذي تتبع فيه الجمعيات الوطنية 
أجهزة الخدمات اإلنسانية لحكوماتها وتخضع لقوانين دولها الموقرة، 
على  قادرًة  تكون  بحيث  استقاللها  على  تحافظ  أن  عليها  لزاًما  كان 

التحرك وفًقا لمبادئ الحركة في كل وقٍت. 

الخدمة التطوعية
إنها حركة إغاثٍة تطوعية، لم تقم أبًدا بدافع المكسب.

الوحدة
يجب وجود جمعيٍة واحدٍة فقط للصليب األحمر أو الهالل األحمر في 
باألعمال  تقوم  أن  ويجب  للجميع.  مفتوحًة  تكون  أن  ويجب  الدولة. 

اإلنسانية في منطقتها.

العالمية
إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، والتي تتمتع فيها 
كل الجمعيات بالمساواة وتشترك في المسؤولية والواجبات، هي حركٌة 

عالميٌة. 

©  اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 2014
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توجيهات تحليل السوق
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

تقديم 
تشير توجيهات تحليل السوق إلى العمليات واألدوات التي استهدفت إدماج تحليل السوق في مختلف 
األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  الفنية  الوثائق  أخذ  مع  المشروع،  دورة  مراحل 
في الحسبان كلما أمكن. تم التكليف بإعداد توجيهات تحليل السوق، إلى جانب أداة التقييم السريع 
لألسواق )RAM(، والتي تهدف إلى توفير فهم سريع وأساسي لألسواق خالل األيام الخمسة األولى 
استمراريَة  التوجيهات  الفورية. وتعطي  اإلغاثة  باستجابات  المتعلقة  القرارات  الصدمة ودعم  بعد 
ألداة التقييم السريع لألسواق بمعنى أنها تسمح بالقيام بتحليٍل أكثر تفصياًل وتوفر أساًسا أكثر صالبًة 
للقرارات المتعلقة ببرامج السوق. يمتد النطاق الزمني للتوجيهات المتعلقة بتحليل السوق من أسبوعين 

إلى سنٍة بعد حدوث الصدمة. 

تحليل  في  ريادي  بدوٍر  يضطلعون  الذين  الخارجيين  واالستشاريين  العاملين  التوجيهات  تستهدف 
السوق، باإلضافة إلى المدراء الذين يحتاجون إلى اتخاذ قراراٍت حول البرامج وتنفيذ تدخالت إغاثٍة 
وتعافٍي مبكر متعلقة بالسوق. كما تقدم نهًجا بسيًطا للتعامل مع عمليات جمع بيانات السوق وتحليلها 

واتخاذ قراراٍت بناًء على هذه المعلومات. 

وتقوم العمليات واألدوات التي تمت اإلشارة إليها في توجيهات تحليل السوق بصفٍة أساسيٍة على 
أساس المعلومات النوعية والمنهجيات التشاركية التي تحفز المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة 
والمستجيبين الرئيسيين. تُستخدم البيانات الكمية في عملية متابعة األسعار وعند توافرها من مصادٍر 
ثانويٍة موثوقٍة. ولقد ُصممت التوجيهات بصورة تسمح للممارسين بالحصول على صورٍة »جيدة 
بالقدر الكافي« للوضع وإجراء تحليٍل هادٍف والتوصل إلى قراراٍت توافقيٍة تتميز بالشفافية حول 

البرامج. 

وال تعتبر توجيهات تحليل السوق أداًة مستقلة. لكن يجب دمجها مع مختلف العمليات التحليلية التي 
تتم في مختلف مراحل دورة المشروع. ويجب أن تصب نتائجها في مختلف قرارات وضع البرامج 
التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالتخطيط والتصميم والتنفيذ واإلدارة وتقييم تدخالت اإلغاثة والتعافي 
المبكر. يتطلب هذا األمر تعاوًنا وثيًقا مع أصحاب المصلحة المعنيين داخل المنظمة أو الهيئة التي 

تقوم بتنفيذ التوجيهات. 

ويجب على رئيس الفريق النموذجي في مجال تحليل السوق أن يمتلك خبرًة في مجال تحليل السوق، 
ودرايًة بالنُهج التشاركية والتحليل النوعي، وفهًما جيًدا للسياق. ويمكن لرئيس فريق العمل أن يرشد 
العاملين الميدانيين من خالل خطوات تحليل السوق التي ستتخذ في مختلف مراحل دورة المشروع. 
ويجب أن يمتلك العاملون الميدانيون معرفًة جيدًة بالمناطق واألشخاص واألسواق المتأثرة بالصدمة؛ 

وخبرًة بالنُهج التشاركية؛ ومهاراٍت تحليليًة أساسيًة.  

ومن ناحيٍة، تؤكد التوجيهات على وجود مستوياٍت مختلفٍة للقدرات ووجود احتياجاٍت سياقيٍة. ومن 
ناحيٍة أخرى، فإنها تؤكد على استحالة تطوير َنهٍج »مناسب للجميع«. ولهذا السبب، فإنها تقوم بصفٍة أساسيٍة 
بدراسة وضٍع خاص ببيئٍة ريفيٍة منخفضة القدرات ومستقرٍة بصورٍة نسبيٍة وتتعرض لصدمٍة مفاجئٍة، 
يتمتع  أن  ويجب  مبكٍر.  وتعافٍي  فوريٍة  إغاثٍة  تدخالت  في  بالنظر  لديها  الهيئات  تقوم  حيث 
المستخدمون بالمرونة والقدرة على تكييف عمليات التوجيهات تحليل السوق وأدواتها وفًقا للقدرات 

المتوافرة لديهم والسياق المحدد الذي يجدون أنفسهم فيه. 

ويجب أن يصحب توجيهات تحليل السوق تطوير استراتيجيٍة لبناء القدرات ومواٍد تدريبيٍة معينٍة.  
وسوف يضمن ذلك أن العاملين الذين يقودون عملية إدماج تحليل السوق في دورة المشروع يدركون 
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توجيهات تحليل السوق

المفاهيم والمبادئ الرئيسية لتحليل السوق وأنهم قد أصبحوا على درايٍة بالعمليات واألدوات المعروضة 
من خالل التوجيهات. 

تطوير توجيهات تحليل السوق 
لقد تضمنت عملية تطوير التوجيهات عمليًة استشاريًة أخذت في الحسبان األدوات القائمة، والمبادئ 
التوجيهية والنُهج المستخدمة من قبل جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والممارسات الجيدة 
في تحليل السوق، والخبرات المستمدة من قطاع العمل اإلنساني األوسع نطاًقا. وتضمنت العملية 
إجراء مناقشاٍت متعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاع العمل اإلنساني، وعملية مشاوراٍت 
داخليٍة داخل جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )وقد تضمن ذلك العاملين من قطاع الخدمات 
اللوجستية(، وعملية تقييٍم خارجٍي لألداة من خالل فريٍق استشارٍي متخصٍص باإلضافة إلى عملية 

اختباٍر ميدانٍي في الفلبين. 

الهيكل والمحتويات 
دورة  منها مرحلًة مختلفًة من مراحل  كٌل  يغطي  في خمسة فصوٍل،  السوق  تحليل  توجيهات  تقع 
المشروع. تتبع الفصول تسلساًل منطقًيا، غير إنه يمكن استخدام كٍل منها بصورٍة منفصلٍة.  وفي داخل 
كل فصٍل من الفصول، تجد إرشاداٍت وأدواٍت فنيٍة لدمج المعلومات السوقية في المرحلة ذات الصلة 
من دورة المشروع. وتتضمن األدوات الفنية القوائم المرجعية والمعلومات العملية األساسية باإلضافة 
إلى اتخاذ قراراٍت تأخذ هذه المعلومات في الحسبان. ويجب النظر لتلك األدوات كتوصياٍت معياريٍة 
تحتاج إلى تعديٍل واختباٍر فيما يتعلق بكل سياق. ويشجع المستخدم على تضمين جوانٍب متعلقٍة بالنوع 

االجتماعي وسبل المعيشة والعرقية والحماية كلما وأينما كان ذلك ضرورًيا. 

الفصل األول: التقييم  
يتناول هذا الفصل كيفية دمج المعلومات السوقية في عمليات التقييم العامة. ويمكنك االسترشاد بعملية 
جمع وإدراج المعلومات السوقية من خالل ستة أسئلٍة محفزٍة ترتبط بسبع أدواٍت تساعد على اإلجابة.  
ولقد وضعت األسئلة المحفزٍة واألدوات بصورة تسمح بالتوصل إلى »الحد األدنى« من فهم السوق 

قبل الصدمة وبعدها، بناًء على الجوانب التالية:  
  وجود نظم سوقيٍة جوهريٍة

  هيكل السوق 
  أثر الصدمة على العرض والطلب

  التنافسية
  العوامل الكلية التي يمكن أن تؤثر على قدرة السوق على االستجابة.

الفصل الثاني: تحليل االستجابة 
يتناول هذا الفصل كيفية القيام بتحليل االستجابة مع االستعانة بالنتائج العامة لرصد السوق. ويمكن 
االسترشاد خالل هذه العملية بثالثة أسئلٍة محفزٍة ترتبط بثالث أدواٍت تساعد على اإلجابة. وتشير 

األسئلة المحفزة واألدوات إلى الخطوات األكثر شيوًعا في عملية تحليل االستجابة:  
  تحديد النطاق العريض لخيارات االستجابة

  تحديد مالءمة خيارات االستجابة
  تحليل مخاطر وجدوى خيارات االستجابة.
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الفصل الثالث: مراقبة األسعار 
يتناول هذا الفصل طريقة استخدام معلومات السوق في عملية مراقبة األسعار. ويمكن االسترشاد 
خالل هذه العملية بثالثة أسئلٍة محفزٍة ترتبط بثالث أدواٍت تساعد على اإلجابة. وتشير األسئلة المحفزة 

واألدوات إلى الخطوات الثالث لعملية مراقبة األسعار:  
  جمع البيانات

  التحليل 
  اتخاذ القرارات )كيفية االستجابة إلى التغيرات السعرية الكبيرة(.

الفصل الرابع: التقويم 
للمشروعات على  المضاعف  األثر  تقييم  عند  السوق  معلومات  استخدام  كيفية  الفصل  هذا  يتناول 
االقتصاد المحلي. ويمكن االسترشاد خالل هذه العملية بأربعة أسئلٍة محفزٍة ترتبط بأربع أدواٍت تساعد 
على اإلجابة. وأحد هذه األدوات، في الواقع، هي أداة تقويم تخدم أهداف التقييم أيًضا. وتركز األسئلة 
المحفزة واألدوات على أثر المشروع على نظم السوق والجهات الفاعلة في السوق وخاصًة الفئات 

المستفيدة والتجار وتشير إلى أكثر الخطوات شيوًعا في عملية التقييم:  
 تحديد نظم السوق األكثر تأثًرا بالمشروع

 تحديد عناصر السوق التي تأثرت بالمشروع
 تقدير أثر المشروع على المستفيدين األساسيين من المشروع

 تقدير األثر العام للمشروع على السوق. 

الفصل الخامس: التخطيط لحاالت الطوارئ  
يتناول هذا الفصل كيفية دمج معلومات السوق  في عملية التخطيط لحاالت الطوارئ، وهو ما يمكن 
يبدو وكأنه آخر فصل  المشروع. وبالرغم من ذلك،  بأول مرحلة من دورة  له عالقة  أن يكون 
في توجيهات بتحليل السوق من أجل إعطاء الفرصة إلعادة تتبع دورة المشروع بأكملها. ويمكن 

االسترشاد خالل هذه العملية بأربعة أسئلٍة محفزٍة ترتبط بخمس أدواٍت لإلجابة عليها. 
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الرسم البياني 1.0: تحليل السوق من خالل دورة المشروع

أسئلة ُمحفزةُ

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1.2:
 كيف تساعد معلومات 

السوق على تحديد نطاق 
خيارات االستجابة 

المحتملة؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 2.2: 
كيف تساعد معلومات 

السوق على فحص 
خيارات االستجابة في 

مقابل المالءمة؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3.2: 
كيف يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد على 
تحليل جدوى خيارات 

االستجابة؟

األداة رقم 1.2: 
خيارات االستجابة 
من خالل القائمة 

الطويلة

األداة رقم 2.2:
 تحليل معايير  
المالءمة  المتعلقة 

بالسوق

األداة رقم 3.2: 
تحليل المخاطر 
المتعلقة بالسوق 

أسئلة ُمحفٌز

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3.5: 
ما هي تدابير االستعداد 

المتعلقة بالسوق التي 
يجب تطبيقها؟

األداة رقم 1.5:
اختيار السوق

األداة رقم 2.5:
 نموذج العقد

أسئلة ُمحفٌز

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1.5: 
ما هي معلومات السوق 
ذات الصلة عند تطوير 

خط األساس وتوقع 
اآلثار المحتملة لسيناريو 

مختار؟ 

األداة رقم 1.5:
 اختيار السوق األساسية  

األداة رقم 2.5: 
خرائط السوق األساسية  

األداة رقم 3.5:
قوائم ٌمرجعيٌة للمقابالت  مع 
الفئات المستهدفة والتجار 
والمستجيبين الرئيسيين 

أسئلة ُمحفٌز

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1.5: 
كيف يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد في 

تحديد االستجابات 
المحتملة؟

األداة رقم 1.2: خيارات 
االستجابة من خالل القائمة الطويلة

األداة رقم 2.2: تحليل معايير 
المخاطر المتعلقة بالسوق

األداة رقم 3.2:  تحليل معايير 
المالءمة المتعلقة بالسوق

أسئلة ُمحفزةُ

سؤال ٌُمحفٌز رقم 1.3: 
ما هي األسعار التي 

تحتاج لرصٍد وكيف يتم 
القيام بذلك؟

سؤال ٌُمحفٌز رقم 2.3: 
هل تغيرت األسعار 

بدرجٍة كبيرة وما سبب 
ذلك؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3.2: 
كيف تتم االستجابة 

للتغيرات الكبرى في 
األسعار؟

األداة رقم 1.3: 
قائمٌة مرجعيٌة 
حول البيانات 

الثانوية

 األداة رقم 2.3: 
قائمٌة مرجعيٌة 

خاصة  بموظفي 
الرصد الميداني 

األداة رقم 3.3: 
تنظيم بيانات 
األسعار األولية

األداة رقم 4.3: 
تحليل التغيرات 

في األسعار

األداة رقم 5.3:
 االستجابة 

للتغيرات في 
األسعار

أسئلة ُمحفزةُ

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1.4: 
ما هي نظم السوق 

األكثر تأثًرا بالمشروع؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 2.4: 
ما هي الجهات الفاعلة 
التي تأثرت بالمشروع؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3.4: 
ما هو أثر المشروع على 

المستفيدين الرئيسيين 
ونفاذهم إلى السوق؟

سؤاٌل ُمحفز رقم 4.4:
ما هو األثر العام 

للمشروع على التجار؟

أداة رقم 1.4: 
قائمٌة مرجعيٌة 
للمقابالت مع 

المستفيدين

األداة رقم 2.4: 
خرائط السوق

األداة رقم 3.4: 
قائمٌة مرجعيٌة 

لمناقشات 
مجموعات التركيز 

والمقابالت مع 
المستفيدين وغير 

المستفيدين

األداة رقم 4.4: 
قائمٌة مرجعيٌة 

لمناقشات 
مجموعات التركيز 

والمقابالت مع 
التجار

أسئلة ُمحفٌز

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1. 1: 
ما هي األسواق التي 
يجب التركيز عليها؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 2.1: 
كيف تتم هيكلة األسواق؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3.1: 
ما هو األثر على النفاذ 

إلى األسواق؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 4.1: 
ما هي قدرة التجار على 

االستجابة؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 5.1: 
هل األطراف الفاعلة في 

السوق تعمل بصورٍة 
تنافسيٍة؟

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 6.1: 
هل تؤثر عناصر 

االقتصاد الكلي على 
قدرة السوق على 

االستجابة؟

األداة رقم 1.1: 
البيانات الثانوية

األداة رقم 2.1: 
المعلومات 
األساسية

األداة رقم 3.1: 
اختيار السوق

األداة رقم 4.1: 
خرائط السوق

األداة رقم 5.1:
 مناقشات 
مجموعات 

التركيز مع الفئات 
المستهدفة

األداة رقم 6.1: 
مقابلة مع التاجر

األداة رقم 7.1:
 مقابلة مع 
المستجيبين 
الرئيسيين 

التقييم تحليل االستجابة مراقبة األسعار التقويم

التخطيط لحاالت الطوارئ
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اعتبارات منهجية 
نظم السوق 

قد يحمل مصطلح السوق دالالت مختلفة لفئات مختلفة. وغالًبا ما يرتبط المصطلح بالموقِع المكاني 
وتنظر  أي شيء.  وبيع  يمكن شراء  األيام( حيث  هذه  في  االفتراضي  بالموقع  أيًضا  يرتبط  )كما 
توجيهات تحليل السوق إلى السوق باعتباره هيكاًل منهجًيا يسمح لألطراف الفاعلة في السوق بشراء 
السلع وبيعها. وال يتضمن ذلك طريقَة إنتاِج السلع ونقلها وشرائها وبيعها فحسب ولكنه يتضمن أيًضا 
المؤسسات والقواعد والمعايير الرسمية وغير الرسمية التي تحكم هذه التفاعالت والبنيَة التحتية التي 

تيسرها.1 

إن مصطلح السوق، كما هو مستخدم في هذه الوثيقة، يتجاوز الموقع المكاني حيث يمكن للناس القيام 
ببيع السلع وشرائها. لتجنب هذا اللبس، يستخدم مصطلح ساحة السوق لإلشارة إلى الموقع المكاني. 

السلع 
يستخدم مصطلح السلع في هذا الدليل لإلشارة إلى البنود القابلة للتسويق التي تنتج للوفاء باالحتياجات. 
ويشير المصطلح إلى السلع )مثل األغذية واألدوات المنزلية الضرورية ومواد اإليواء( والخدمات 

)مثل الصحة والتعليم والطحن(. 

الحد األدنى من المعلومات المطلوبة
تعتمد توجيهات تحليل السوق على مبدأ »المستوى األمثل من عدم المعرفة«.2 من المتفق عليه أن 
الوصول إلى فهٍم واٍف لوضٍع ما هو عمليٌة مستحيلٌة أو مكلفٌة للغاية. من ثم، يتم السعي للحصول 
على »الحد األدنى من المعلومات« المطلوبة أو التوصل لصورٍة »جيدٍة بما فيه الكفاية« لحالة السوق 
وآلياته من أجل توجيه القرارات الخاصة بالبرامج. ويؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر وجود معلومات 

قديمة أو استجابات متأخرة. 

البيانات النوعية مقابل البيانات الكمية 
لفهم  تعتبر ضروريًة  المحلية  المعرفة  النوعية ألن  البيانات  على  كبيًرا  اعتماًدا  التوجيهات  تعتمد 
ديناميكيات السوق وتفسيرها. عالوةً على ذلك، تعتبر هذه المعلومات النوع الوحيد من المعلومات التي 
يمكن جمعها عن طريق العاملين الميدانيين في سياق حاالت الطوارئ. تجمع أغلب البيانات النوعية 

من خالل عقد لقاءاٍت مع المستجيبين الرئيسيين ونقاشات المجموعات المركزة. 

وبالرغم من ذلك، عندما تكون توجيهات تحليل السوق مالئمًة فإنها تشير إلى التحليل النوعي للسوق 
بحيث تنظر األجهزة ذات الموارد الكافية في تطبيقها إذا لزم األمر وإذا كان ذلك مالئًما للقرارات 

المتعلقة بالسياسات والبرامج. 

أصحاب المصلحة مقابل المستجيبين الرئيسيين 
يضم أصحاب المصلحة المجموعات المستهدف مساعدتها، واألطراف الفاعلة في السوق، والحكومة 
المحلية، وممثلي المجتمع المدني، والهيئات الشريكة، بما في ذلك جمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر. ولقد ُصممت عمليات وأدوات توجيهات تحليل السوق بحيث تعزز مشاركة أصحاب المصلحة 

1  االقتباس بتصرف من جيرسل وميسينيه، 2010، ص 2. 
2  انظر على سبيل المثال تشيمبارز، 2008.



تمهيد

9

توجيهات تحليل السوق

في جمع البيانات وتحليلها. أما المستجيبون الرئيسيون فهم أشخاٌص لديهم فهٌم جيٌد لألسواق واالقتصاد 
المحلي، ولذلك يمكنهم تقديم معلوماٍت مفيدٍة في أي مرحلٍة من مراحل تحليل السوق. وهم ال يشاركون 
فقط في تحديد من تجرى المقابالت معهم ولكنهم يشاركون أيًضا بصورٍة نشطٍة في مختلف المراحل. 

بإعداد  القيام  أهمية خاصة عند  المالية ذات  اللوجستية والشؤون  الخدمات  وتعتبر مشاركة قسمي 
القسمين معلوماٍت كافيٍة حول هيكل وأداء األسواق  توجيهات تحليل السوق. وعادًة ما يمتلك كال 
)مثل اتجاهات السوق العالمية، وجودة المنتج، والتجار، والتسعير، والموسمية، والتضخم، والقواعد 
بتنفيذ تدخالٍت خاصٍة  للمعلومات عندما يتعلق األمر  المهمة  واللوائح( وبذلك يعتبر من المصادر 
باإلغاثة والتعافي المبكر كما يجب عليهما أيًضا التخطيط واإلعداد لالستجابات المحتملة )مثل إعداد 
خطة مساعدٍة وتجهيز الوسائل المالية(. ويضمن التعاون عن كثٍب مع هذين القسمين تبادل المعلومات 
وإيضاحات حول اإلجراءات والقيود. وهذه مسألٌة مطلوبٌة طوال دورة المشروع وتعتبر من متطلبات 

استجابٍة فاعلٍة وفعالٍة في الوقت المناسب. 

أدوات رسم الخرائط
توصي توجيهات تحليل السوق باستخدام أدوات إعداد خرائط السوق طوال دورة المشروع بوصفها 
وسيلٌة تساعد الفرق الميدانية على جمع بيانات السوق وتنظيمها، ومناقشة معلومات السوق وتفسيرها، 
وتصور نقاط الضعف والقوة المحتملة في نظام السوق، وأخيًرا تقوم بعرض النتائج على أطراٍف 

أخرى خالل وسائل إيضاٍح بصريٍة. 

أسواق الرصد/ المؤشرات
يدعم الفصل الَمعني بالمتابعة االستفادة من أسواق »الرصد«. وعادًة ما يشار إليها على أنها أسواق 
»مؤشرات« حيث أنها أسواٌق )بسبب التشابه في الحجم والوظيفة وبيئة العمل( يمكن أن تمثل عدًدا 
أكبر من األسواق في المنطقة. من المفترض أن تنعكس التغيرات التي تحدث في أسواق الرصد 
على نطاٍق أوسٍع في األسواق األخرى ذات النمط ذاته. ولذلك يمكن للفريق، من خالل متابعة أسواق 
الرصد، الحصول على معلوماٍت تتعلق بما يحدث في عدٍد أكبر من األسواق. وبالرغم من ذلك، 
يرجى مالحظة أن األمر يستلزم القيام بالمتابعة من وقٍت آلخر بصورة ُمنظمٍة ومحددٍة مسبًقا ألسواٍق 
أخرى حيث أن هذا: )أ( يضمن سالمة أسواق الرصد؛ )ب( يسمح بتحديد أية أوجه قصوٍر جوهريٍة 
الجيدة  الممارسات  البرنامج«؛ و)د( يعد ذلك من  الشعور »بشمولية  في سوق معينة؛ )ج( يعزز 

للبرامج، وخاصًة في التدخالت السوقية النقدية، لتقليل مخاطر سلوٍك مخادٍع قائٍم على االحتيال. 

حيث أن نتائج تحليل السوق ال تنطبق على كل الحاالت، فيجب تحديد أسواق الرصد واألسواق التي 
تمثلها بصورٍة واضحٍة. 

اإلشارة إلى األوضاع »العادية«
تعتمد توجيهات تحليل السوق على المقارنات القبلية والبعدية، وخاصًة في الفصل الخاص بالتقييم. 
أجل  السابقة من  باألوضاع »العادية«  أعقاب صدمة  الحالية في  السياقات  أحد  التوجيهات  تقارن 

توضيح طريقة تغير استحقاقاٍت مثل عملية النفاذ للسوق كعاقبٍة للصدمة. 

وتتطلب المقارنة بين أوقات مختلفة وجود فترٍة مرجعيٍة )عادًة ما تكون فترة سنة( تكون ممثلًة لوضٍع 
الفترة إدراك  القريب. ويتطلب تعريف تلك  الماضي  الناس في  »اعتيادٍي« أو »متوسطٍ« عايشه 
الماضي وإدراك أن األوضاع »العادية« ال تعني بالضرورة أنها كانت »جيدةً«. ويجب النظر إلى 
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الواقع المعتاد في الفترة األخيرة، وليس »لألوقات الخوالي« أو سنوات »الرخاء« أو »العسر« 
االستثنائية. ويجب أن تكون الفترة المرجعية فترًة »متوسطًة«. ويجب تحديدها ووصفها بالتشاور 

مع ممثلين للسكان المحليين. 

جوانب مهمٌة أخرى 
تركز توجيهات تحليل السوق على األسواق؛ غير أن هناك بعض التفاصيل الخاصة بالسياق الذي 
الحضرية  المسائل  المتكررة  السوق. وتتضمن األمثلة  بتحليل  القيام  اهتماٍم خاٍص عند  إلى  يحتاج 
والصراعات والنوع االجتماعي والالجئين. وتتوقف درجة االهتمام بمثل تلك المسائل أثناء عملية 
تقييم السوق على السياق. إن مناقشة تلك المسائل تتجاوز نطاق توجيهات تحليل السوق. وال يعني 
ذلك أن تلك المسائل ال يجب مناقشتها أثناء إعداد التوجيهات. على النقيض من ذلك، نشجع الفريق 
المعني بتوجيهات تحليل السوق على دراسة كيف يمكن لجوانب كهذه التأثير على تقييمهم وكيف 

يمكن أخذها في الحسبان. 
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تم تطوير أداة التقييم السريع لألسواق ُبغية 
المتضررة  لألسواق  سريٍع  لفهٍم  الوصول 
خالل 48 ساعٍة بعد الصدمة. وتسهم هذه 
االستجابة  بشأن  قراراٍت  اتخاذ  في  األداة 
المطلوبة في أول أربعة أو ستة أسابيٍع بعد 

وقوع الصدمة. 

ويجب أن يتبع التقييم السريع لألسواق 
تحليالاً أكثر تفصيالاً للسوق. ويشير الدليل 

الحالي )توجيهات تحليل السوق( إلى 
عملياٍت وأدواٍت خاصٍة بتحليٍل مفصٍل، 

يمكن إجراؤه بعد عدة أسابيع من وقوع 
الصدمة أو في مرحلٍة الحقٍة. 

يتناول هذا الفصل كيفية دراسة المعلومات السوقية ودمجها في مرحلة تقييم دورة المشروع. وتعتمد 
السوق  معلومات  أن  ذلك  ويعني  للسياق.  شامٍل  فهٍم  على  المالئمة  بالتدخالت  المتعلقة  القرارات 
وحدها ليست كافيًة التخاذ قراراٍت حول البرنامج ولذلك يجب دمجها في المعلومات المجمعة حول 

االحتياجات الضرورية واألمن الغذائي وسبل المعيشة،... إلخ. 

عمليٌة تدريجيٌة لجمع المعلومات السوقية 
ودمجها في عملية التقييم 

يمكن االسترشاد خالل عملية جمع المعلومات السوقية ودمجها في مرحلة تقييم المشروع بستة أسئلٍة 
بالتوصل  تسمح  بحيث  المحفزة  األسئلة  ولقد وضعت  اإلجابة.  تساعد على  بأدواٍت  ترتبط  محفزٍة 
إلى »حٍد أدنى« من الفهم للسوق. ويمكن استخدام األدوات المقترحة كقوائٍم مرجعيٍة لضمان دمج 
معلومات السوق في عملية التقييم أو كأدواٍت لجمع المعلومات وتحليلها. وتعرض األدوات والتعليمات 
التفصيلية الستخدام تلك األدوات في نهاية هذا الفصل. ويجب أن تقوم بدراسة النوع االجتماعي 

والعرقية والحماية وسبل المعيشة عند قراءة اإلرشادات وتطبيق األدوات. 

جدول 1 - 1: أسئلٌة محفزةٌ لجمع معلومات عن السوق

األدواتاألسئلة المحفزة
سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 1:  ما هي نظم  السوق التي يجب 

أن يركز عليها التقييم؟
األداة رقم 1- 1:  البيانات الثانوية

األداة رقم 1- 2:  المعلومات المطلوبة
األداة رقم 1- 3:  اختيار نظم السوق

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 2:  كيف  يحدد هيكل نظم السوق 
المختارة؟

األداة رقم 1- 4:  إعداد خرائط السوق

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 3:  ما هو تأثير الصدمة على 
نفاذ الفئات المستهدفة إلى 

األسواق؟

األداة رقم 1- 5:  نقاشات مجموعات 
التركيز مع المستهلكين/ المنتجين/ العمال

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 4:  ما هي قدرة التجار المحليين 
على االستجابة للتغير في 

الطلب؟

األداة رقم 1- 6:  مقابالت مع التجار

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 5:  هل الجهات الفاعلة في السوق 
تتعامل بصورة تنافسية؟

األداة رقم 1- 4 واألداة رقم 1- 6

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 6:  كيف يمكن للعوامل المتصلة 
باالقتصاد الكلي أن تؤثر على 
قدرة السوق على االستجابة 

لحاالت الطوارئ ؟

األداة رقم 1- 7: مقابالت مع 
المستجيبين الرئيسيين. 

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 1- 1:  ما هي نظم السوق التي يجب أن يركز عليها التقييم؟ 

يهدف هذا السؤال إلى تحديد نظم السوق األهم بالنسبة لحياة الفئات المستهدفة وسبل معيشتها ومن 
بينها النظم التي تعد وثيقة الصلة بالتقييم الحالي. 
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ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال، األمر يستلزم الحصول على المعلومات األولية التالية حول نفاذ 
الفئات المستهدفة إلى األسواق واعتمادهم عليها في بيع السلع وشرائها: 

  أهم السلع التي تقوم األسر المعيشية بشرائها وبيعها في األوضاع »العادية«
  من أين وممن ولمن تقوم األسر بشراء تلك السلع وبيعها

  في أي أشهر من السنة »العادية« تقوم األسر بشراء تلك السلع وبيعها؟
  البدائل المحتملة للسلع و/ أو مصادر الدخل

  كيف أثرت الصدمة األخيرة على السوق بالنسبة للسلع.

وتبرز الحاجة للحصول على معلوماٍت مماثلٍة تتعلق بفرص العمل. 

وقبل النزول للميدان لجمع البيانات، يجب فحص البيانات الثانوية والموثوقة المتاحة والتي يمكن 
استخدامها للحصول على بعض اإلجابات األولية على األسئلة اآلنفة الذكر. ويؤدي ذلك إلى توفير 

الوقت والموارد. وتشير األداة رقم 1 - 1 إلى بعض مصادر المعلومات المحتملة.

ويمكن استخدام األداة رقم 1 - 2 كقائمٍة مرجعيةٍ  لضمان دمج هذه المعلومات في عملية التقييم 
المستمرة أو كاستبياٍن لنقاشات مجموعات التركيز مع المستجيبين الرئيسيين. 

وستفيد المعلومات الُمجمعة بالنسبة لالختيار الالحق لنظم السوق التي يجب أن يركز التقييم عليها. 
ولقد وضعت األداة رقم 1 - 3 من أجل تيسير عملية االختيار التشاركي بناًء على المعايير التالية:  

  أهمية نظم سوٍق معينٍة بالنسبة للفئات المستهدفة
  مدى اضطراب بعض نظم السوق بسبب الصدمة

  مالءمة بعض نظم السوق الختصاصات الهيئة المعنية
  أوجه التعاون المحتملة مع أصحاب المصلحة اآلخرين
  خصائص نظم السوق )على سبيل المثال، الموسمية(

  المسائل المتعلقة بالسياق )مثل األمن والقيود الحكومية(. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1- 2: كيف يحدد هيكل نظم السوق المختارة؟ 

يتناول هذا السؤال كيفية تضرر هيكل نظم السوق المختارة من الصدمة وسبل التعافي. ويمثل تمرين 
وضع الخرائط طريقٌة جيدٌة لعرض هيكل نظام السوق وفهمه. ونقترح )انظر أدناه( تطبيق نوعين 

من طرائق وضع الخرائط يهدف كٌل منها إلى عرض أنواع مختلفة من المعلومات. 

المعلومات المقدمة أنواع الخرائط المعدة
أنواع األطراف الفاعلة في السوق والمشروعات في سلسلة السوق	 خريطة لنظام السوق

من يقوم بالبيع ولمن وكيف؟ 	 
البنية األساسية والخدمات الرئيسية وارتباطها باألطراف الفاعلة 	 

في سلسلة السوق
بيئة األعمال بالنسبة لألطراف الفاعلة في السوق	 

أين تقع األسواق	 خريطة لساحة السوق  
ولألطراف 	  المستهدفة  للفئات  بالنسبة  المهمة  األسواق  ساحات 

الفاعلة األخرى في السوق
طريقة تدفق السلع بين ساحات األسواق )االختالفات الموسمية( 	 
مسارات التجارة الرئيسية وقضايا النقل 	 
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القيام بتمارين وضع الخرائط للحصول على خرائط  تقدم األداة رقم 1 - 4 إرشاداٍت حول كيفية 
أساسية أو خرائط تمثل األوضاع »العادية«؛ أو خرائط توضح حاالت الطوارئ أو مرحلة ما بعد 

الصدمة؛ خرائط للتوقعات أو المستقبل القريب. ويجب تحديث الخرائط ومراجعتها ميدانًيا. 

يمكن أن نجد أمثلًة على خرائط السوق في الدراسات األساسية والمطبوعات ذات الصلة. ويمكنك 
العثور على بعض األمثلة في المواقع التالية: 

 	www.emma-toolkit.org إعداد خرائط تحليل السوق في حاالت الطوارئ
 	www.fews.net خرائط اإلنتاج وتدفق السوق

ويعتبر قسم الخدمات اللوجستية مصدًرا مهًما للمعلومات عندما يتعلق األمر بعملية إعداد خرائط 
السوق ويوصى بإشراك القسم في تمرين وضع الخرائط األولية. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1- 3: ما هو أثر الصدمة على نفاذ الفئات المستهدفة إلى األسواق؟ 

فيما  السوق،  إليه من  يحتاجون  ما  الحصول على  المستهدفة على  الفئات  بقدرة  السؤال  يُعنى هذا 
يتعلق باالستهالك والدخل، بعد وقوع الصدمة. وينظر إلى طريقة تغير عملية النفاذ للسوق بالمقارنة 

باألوضاع »العادية« والتغييرات التي يتوقع حدوثها في المستقبل القريب. 

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال، يجب جمع المعلومات التالية: 
  الحصول على الموارد االقتصادية واالعتماد على نظام السوق

  الحصول على االئتمان، وممارسات االقتراض )مثال: من األقارب أو الجيران( 
  الفجوة بين قدرة األسرة على الوفاء باحتياجاتها الضرورية وبين دخلها

  إمكانية الوصول إلى أقرب سوق أو إلى السوق المفضل
  المسائل االجتماعية واالقتصادية )النوع االجتماعي، العرقية، الوضع االجتماعي،… إلخ( 

  تفضيالت األسرة واختياراتها.

لقد وضعت األداة رقم 1 - 5 لتيسير عملية جمع المعلومات اآلنفة الذكر. وتقدم األداة إرشاداٍت تتعلق 
بمناقشات مجموعات التركيز مع المستهلكين، والمنتجين والعمال وتتضمن التقويم الموسمي الذي 
يساعد على تحديد التغيرات الموسمية والتنبؤ بأوقات الذروة وأوقات االنخفاض في الطلب. وبخالف 

ذلك يمكن استخدامها كقائمٍة مرجعيٍة تضمن دمج المعلومات المطلوبة في أدوات التقييم المستمر. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1- 4: ما هي قدرة التجار المحليين على االستجابة للتغيرات في الطلب؟ 

يتمثل الغرض من هذا السؤال في التعرف على قدرة التجار على توفير السلع بعد الصدمة. وهو 
الفاصلة( والسعر والمدة. ويعتمد ذلك بصورٍة  الزمنية  التسليم )الفترة  تتعلق بسرعة  يطرح أسئلًة 
المؤثرة، مثل رغبة  المسائل األخرى  أن هناك عدًدا من  السوق، غير  تكامل  أساسيٍة على درجة 

التاجر، وقدرته على التخزين، والحصول على ائتمان. 

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى الحصول على معلوماٍت حول الجوانب التالية: 
  التغيرات في حجم التجارة

  التدفقات التجارية )من الذي يقوم التجار بالشراء منه والبيع له(
  كمية السلع المهمة التي توجد حالًيا في المخزون والقدرة التخزينية المتبقية )بالمقارنة بما كانت 

عليه( ومتطلبات إصالح المخازن 
  التغيرات في وسائل وتكلفة النقل بسبب الصدمة

  التغيرات في حصول األطراف الفاعلة في السوق على الخدمات المالية واالئتمان الرسمي/ غير 
الرسمي

http://www.emma-toolkit.org
http://www.fews.net
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من الشروط المبسطة للتنافس في السوق 
وجود من 5 إلى 10 تجار جملٍة كباٍر 

على األقل في كل مدينٍة كبيرة ٍ ومن 3 
إلى 5 تجاٍر في كل قريٍة. )برنامج الغذاء 

العالمي، 2007( 

  القدرة على الحصول على رأس المال العامل 
  األسعار في مختلف نقاط سلسلة السوق

  وصول األطراف الفاعلة في السوق إلى تقنية االتصاالت المتاحة والقدرة على استخدامها 
  التغيرات في تدفق المعلومات السوقية وأثرها على االتجاه التجاري.

تقدم األداة رقم 1 - 6 إرشاداٍت حول جمع هذه المعلومات من خالل مناقشات مجموعات التركيز 
والمقابالت الفردية التي تتم مع التجار. إن التحدث بصورٍة مباشرٍة مع التجار يساعد على التعرف 

على مدى إدراكهم لقدرتهم على الوفاء بالطلب وميلهم للمخاطرة. 

برجاء مالحظة أن قسم الخدمات اللوجستية يمكن أن يمتلك معلوماٍت تتعلق بقدرة كبار التجار قبل 
الصدمة حيث يحتفظ »بملفات الموردين« ذوي الصلة. 

إن تكامل السوق مؤشٌر يتعلق بمدى قدرة األسواق على الوفاء بالطلب. وأهم شرطين لتكامل األسواق 
هما: )1( تدفق السلع بين األسواق، من مناطق الفائض إلى مناطق العجز؛ و)2( تحرك األسعار في 

المواقع المختلفة بنفس األنماط. وتوجد إرشاداٌت متعلقٌة بتقدير تكامل السوق على موقع 
www.wfp.org/content/market-analysis-tool-market-integration

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1- 5: هل تتصرف األطراف الفاعلة في السوق بصورة تنافسية؟ 

يهتم هذا السؤال بغياب التنافسية، وهو سلوٌك يؤدي بصورٍة خاصٍة إلى اإلضرار بأضعف األطراف 
الفاعلة في السلسلة، مثل المستهلكين الفقراء، وصغار المنتجين والعمال. وفي األسواق غير التنافسية، 
تقديم  إلى  باإلضافة  والمنتجين،  للمستهلكين  عادلٍة  غير  أسعاٍر  تقديم  أجل  من  التآمر  للتجار  يمكن 
أجوٍر غير عادلٍة للعمال. وحتى يتسنى فهم مستوى التنافسية في السوق، من المهم الحصول على 

المعلومات التالية: 
  عدد وحجم ومستوى تخصص التجار

  مصاعب الدخول للسوق التي تواجه األطراف الفاعلة في السوق. 

إن األداة رقم 1 - 4 )سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1 - 2( ستوفر معلوماٍت حول عدد وحجم وتخصص التجار. 
تواجه  التي  المصاعب  بتوفير معلوماٍت حول   )4 - 1 ُمحفٌز رقم  1 - 6 )سؤاٌل  األداة رقم  وتقوم 

األطراف الفاعلة في السوق عند الدخول للسوق. 

ويمثل قسم الخدمات اللوجستية مصدًرا مهًما للمعلومات المتعلقة بالتنافسية في السوق حيث أنه 
على اتصاٍل منتظٍم بالتجار بسبب أنشطتهم في مجال المشتريات والتوريد. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 1- 6: كيف يمكن للعوامل المتصلة باالقتصاد الكلي التأثير على قدرة السوق على 
االستجابة لحاالت الطوارئ؟ 

يُعنى هذا السؤال بعدة عوامل منها الظروف االقتصادية العالمية، والسياسات الحكومية، واالتجاهات 
البيئية، والقضايا االجتماعية والثقافية، والتي يرجح أن تؤثر على قدرة السوق على االستجابة لحالٍة 

طارئٍة ومرونته في مواجهة الصدمات في المستقبل. فعلى سبيل المثال:  
  قد تؤثر الظروف االقتصادية العالمية مثل اتجاهات سعر الصرف، على األسعار الوطنية وهي 

ذات أهميٍة كبيرٍة في الدول التي تعتمد على الواردات. 

http://www.wfp.org/content/market-analysis-tool-market-integration
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  يمكن للسياسات الحكومية، مثل الدعم وسياسات االستيراد/ التصدير، أن تؤثر على األسعار 
وعلى توافر السلع الضرورية.

السلع  توافر  والبيئية على  الزراعية  الظروف  التي تتضمن  البيئية  االتجاهات  تؤثر  أن  يمكن    
والخدمات، والعرض والطلب. 

  يمكن أن تؤثر القضايا االجتماعية والثقافية، بما في ذلك القواعد المطبقة اجتماعًيا واألعراف 
االجتماعي  والوضع  والعرقية،  ومسؤولياتهما،  الجنسين  أدوار  في  واالختالف  الثقافية، 

واالقتصادي، على نفاذ الفئات المستضعفة إلى السوق. 

تتوافر غالبية هذه المعلومات من خالل مصادر بياناٍت ثانويٍة. وبالرغم من ذلك فإن تحليل هذه البيانات 
وتفسيرها قد يمثل أمًرا صعًبا على العاملين الذين يفتقرون لخلفيٍة اقتصاديٍة. ولذلك وضعت قائمٌة 
مرجعيٌة للقاءات مع المستجيبين الرئيسيين )األداة رقم 1 - 7(  لتحديد ووصف العوامل التي يبدو أنها 
مهمٌة بالنسبة للوظائف االعتيادية للسوق، أي العوامل التي يبدو أنها ذات تأثيٍر قوٍي على األسعار، 

والعرض والطلب بالنسبة لنظام السوق المختار. 

وعادًة ما يتوافر لقسمي الخدمات اللوجستية والشؤون المالية إدراٌك جيٌد للعوامل المتصلة باالقتصاد 
الكلي التي تؤثر على األسواق. وقبل النزول للميدان، يجب االتصال بالقسمين واالطالع على القائمة 

المرجعية معهما. 

يمكن الحصول على معلومات حول كيفية تحليل العوامل الكلية التي تؤثر على األسواق في 
مواصفات األسواق الصادر عن برنامج األغذية العالمي وهيكل وسلوك وتحليل األداء في موقع 

شبكة نظم اإلنذار المبكر من المجاعات:
www.fews.net/docs/publications/mt%20guidance_s%20c%20p_no%202_en.pdf

http://www.fews.net/docs/publications/mt%20guidance_s%20c%20p_no%202_en.pdf
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كيفية تفسير المعلومات السوقية وعرضها 
على  كان  إذا  وما  للمعالجة،  تحتاج  التي  المشكالت  تحديد  على  التقييم  عملية  نتائج  تساعد  سوف 
الهيئة التفكير في التدخل ونطاق التدخل المحتمل )أي قطاع البرامج، والمنطقة الجغرافية، والفئات 
المستهدفة، ومدة وحجم االستجابة(. وسوف تساعد هذه النتائج في توجيه الخطوة التالية من تحليل 

االستجابة. 

يجب تجميع األسئلة المحفزة ودمجها في نتائج التقييم العام وتضمينها في التقرير المعني بالتقييم. 
ويوضح الجدول التالي المعلومات ذات الصلة بالعناصر المرتبطة بالسوق والتي يجب أن يتضمنها 

التقرير. 

المعلومات ذات الصلةعناصر السوق

قائمة بنظم السوق األساسية المختارة	 نظم السوق األساسية  
تفسير األساس المنطقي لالختيار	 

لقطة مرئية لطريقة تنظيم األسواق )خرائط لساحات األسواق ونظم السوق(	 هيكل السوق األساسي
والعوامل 	  التجار والخدمات،  السلع، وأنواع وعدد  وصف خصائص األسواق، وسالسل األسواق، وتدفق 

الخارجية

نفاذ الفئات المستهدفة
إلى األسواق

توضيح كيفية تغير النفاذ إلى األسواق من قبل الفئات المستهدفة بالمقارنة بفترة ما قبل الصدمة	 
التحديد الكمي )إن أمكن( للفجوة بين: المواد التي كانت الفئات المستهدفة تحصل عليها من السوق قبل الصدمة؛ 	 

وما الذي يمكنهم الحصول عليه بعد الصدمة؛ وما الذي يتوقع الحصول عليه في المستقبل القريب
اعتبارات تتعلق بكيفية تغير القدرة الشرائية لألفراد بعد الصدمة وكيف يتوقع أن تتطور في المستقبل القريب 	 
المادية، 	  أو  و/  االقتصادية  الموارد  على  )الحصول  السوق  إلى  بالنفاذ  المتعلقة  الرئيسية  المشكالت  تحديد 

واإلمكانات و/ أو المسائل االجتماعية( 

العرض البصري )الخرائط( لكيفية تأثر نظام السوق بالصدمة )عدد األطراف الفاعلة، والكميات واألسعار 	 قدرة التجار على التوريد
والبنية التحتية والخدمات المساعدة(

الوفاء 	  المعيشية، وبأي أسعار، وسرعة  الوفاء بطلب األسرة  تمكنهم من  التي  بالقدرات  التجار  تمتع  توقع 
بالطلب والفترة الزمنية 

تحديد المشكالت الرئيسية المتعلقة بالعرض وتوقع ما إذا كان يمكن حلها خالل اإلطار الزمني/ نطاق التدخل 	 
تحديد مدى تأثر البنية األساسية )النقل والتخزين(، والخدمات )االئتمان والمعلومات والتكنولوجيا( وكيف 	 

يقوض هذا من أداء األطراف الفاعلة في السوق 

وصف السلوكيات غير التنافسية الحالية	 تنافسية السوق

وصف العوامل الخارجية التي تؤثر على نظام السوق وكيف تدعم/ تؤثر على نظام السوق ما بعد الصدمة	 العوامل الكلية
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مكتب اإلحصاءات الوطنية: يوجد في العديد من الدول مكتٌب لإلحصاءات يوفر بياناٍت حول أسعار سلٍٍع 
ومجموعات سلٍع مختارٍة باإلضافة إلى مؤشرات أسعار توضح التطورات السعرية الكلية. وتقوم وزارة 

التجارة األمريكية بتزويد موقعها بروابطٍ خاصة بمختلف الهيئات اإلحصائية الدولية:
http://www.census.gov/aboutus/stat_int.html

شبكة اإلغاثة: للحصول على أخباٍر عامٍة وتحديثاٍت حول المواقف الطارئة )مرتبًة حسب الدولة أو 
القطاع( والخرائط ، وتقارير دراسة الوضع الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

www.reliefweb.int :وتقاريٍر مجمعٍة
شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعات: للحصول على معلوماٍت حول األمن الغذائي، ووصف مناطق 

المعيشة ومواصفات األسواق، وبيانات حول األسواق والتجارة، واألمن الغذائي، وخرائط تدفقات 
www.fews.net :التجارة

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي: للحصول على معلوماٍت إقليميٍة حول األمن الغذائي:
www.ipcinfo.org

موقع ماب- اكشن )MAP-ACTION(: للحصول على سبيل المثال على خرائٍط ومعلوماٍت فنيٍة حول 
www.mapaction.org :تدفقات التجارة

أدوات تقييم السوق 
األداة رقم 1 - 1: البيانات الثانوية 

الغرض من األداة
تقدم هذه األداة بعض اإلرشادات الخاصة بالبيانات الثانوية )أي الُمجمعة من قبل آخرين( المطلوبة 

والمصادر المحتملة لتلك البيانات. 

المعلومات الثانوية المطلوبة   
فيما يلي بعض األمثلة للمعلومات الثانوية المطلوبة:  

  تقييم األثر؛
  تقييم االحتياجات؛

  عمليات تقييم األمن الغذائي؛ 
واإلحصاءات  السكان،  إحصاءات  )مثل  المنطقة  حول  عامة  واقتصادية  اجتماعية    معلومات 

الزراعية، والتقويم الموسمي، والتكوين العرقي، والجوانب الثقافية(؛ 
  التحليل االقتصادي والبيانات )مثل مؤشر أسعار المستهلك، معدالت البطالة، ونمو إجمالي الناتج 

المحلي(؛
  الخرائط الجغرافية المطلوبة لتمارين رسم الخرائط؛ 

  قائمة بنقاط االتصال المفيدة والمستجيبين الرئيسيين المحتملين. 

مصادٌر مفيدٌة للمعلومات الثانوية
  هيئتك )إن قسمي الخدمات اللوجستية والشؤون المالية عادًة ما يدركان بشكل جيد طبيعة األسواق 

ويقومان بجمع بياناٍت حول السوق لخدمة أغراض العمل لديهما(؛ 
  المكاتب الحكومية )المستندات، واإلحصاءات الوطنية، وتقييم المحاصيل الوطنية(؛ 

  الهيئات األخرى: 
  تقاريٌر تنظيميٌة، وبرامج التنمية، وخطط الطوارئ،

  التقارير األساسية حول السوق وسبل المعيشة، باإلضافة إلى تقييم االحتياجات السابقة؛
  التقارير البحثية؛

  اجتماعاٌت تنسيقيٌة؛
  مواقع اإلنترنت.

مواقع إلكترونية مفيدة للبيانات الثانوية والمعلومات األساسية

http://WWW.FEWS.NET
http://www.ipcinfo.org
http://www.mapaction.org
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بتصرٍف من ألبو، 2010، ص.36.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: »من يقوم بماذا وأين« - دليل إدارة االتصاالت 
/http://www.unocha.org

المجموعة اللوجستية )LOG-CLUSTER(: للحصول على معلوماٍت لوجستيٍة حول العمل الميداني، 
www.logcluster.org :)وحالة الطرق، وأوقات السفر، وخرائط وقواعد بيانات للموردين )لالتصال
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(: للحصول على معلوماٍت تعطي لمحًة قطريًة عامًة، وخاصًة 
حول المياه والصرف الصحي، وقطاع الصحة، والمواد الضرورية الخاصة باألسرة. مع التركيز على 

www.unicef.org :احتياجات األطفال
برنامج األغذية العالمي: يرصد السلع األساسية وساحات األسواق في العديد من الدول. يعتبر مكتبه 

القطري مصدًرا مهًما للمعلومات السعرية. كما يقوم بإدارة قاعدة بيانات للمطبوعات ذات الصلة )تقرير 
www.wfp.org/content/market-monitor :)مراقبة السوق الصادر عن برنامج األغذية العالمي

برنامج األغذية العالمي: للحصول على معلوماٍت حول قضايا األمن الغذائي، وتقارير التحليل 
الشامل لألمن الغذائي ومواطن الضعف )CFSVA(، وتقرير بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي 

 www.wfp.org :)CFSAM(
فرع تحليل قابلية التأثر ووضع الخرائط التابع لبرنامج األغذية العالمي )WFP VAM(: يقوم بنشر 

http://vam.wfp.org تقاريٍر مفصلٍة حول األمن الغذائي
  :)FAO GIEWS( النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر التابع لمنظمة األغذية والزراعة
للحصول على بياناٍت عامٍة حول أسعار األغذية )عادًة ما تتوافر البيانات الخاصة بالعواصم والمدن 

http://www.fao.org/giews/pricetool/ )الرئيسية
منظمة األغذية والزراعة: للحصول على تقاريٍر وبياناٍت حول إنتاج الغذاء، واألمن الغذائي باإلضافة إلى 

http://faostat.fao.org و http://www.fao.org ميزانية الغذاء. انظر
ولدى منظمة األغذية والزراعة أيًضا قواعد بيانات تتضمن إحصاءاٍت زراعيٍة حول الدول في موقع 
 http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en و http://faostat.fao.org

فريق دراسة مستقبل اقتصاد الغذاء: للحصول على تقارير حول تحليل اقتصاد األسرة:
www.feg-consulting.com

موقع نهج اقتصاد األسرة اإللكتروني: للحصول على تقارير حول نهج اقتصاد األسرة وحول تكلفة الغذاء 
http://heawebsite.org/home :في مختلف البلدان

شبكة المعلومات االستخبارية اإلقليمية في مجال التجارة الزراعية )RATIN(: توفر معلوماٍت حول 
www.ratin.net :األسواق واألسعار في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي

نهج اقتصاد األسرة في دول الساحل: للحصول على تقاريٍر حول نهج اقتصاد األسرة في دول الساحل:  
http://www.hea-sahel.org

www.livelihood.org للحصول على تقاريٍر حول سبل المعيشة :Livelihoods Connect موقع
البنك الدولي: للحصول على معلوماٍت قطريٍة عامٍة في مختلف الموضوعات )على سبيل المثال: الزراعة، 

http://data.worldbank.org :)والتنمية الريفية، والعمل والحماية االجتماعية
بنوك التنمية اإلقليمية: للحصول على معلوماٍت قطريٍة عامٍة فيما يتعلق بمختلف الموضوعات

في أفريقيا: http://afdb.org؛ وفي آسيا: http://www.adb.org؛ وفي أوروبا:
http://iadb.org :؛ وفي األميركتينhttp://www.ebrd.com

المنظمة العالمية للهجرة: للحصول على تقاريٍر خاصٍة حول حركة األفراد واحتياجات اإليواء:
www.iom.int

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: للحصول على معلوماٍت حول احتياجات اإليواء 
www.unhcr.org :وحركات الالجئين والنازحين

بوابة التمويل األصغر: للحصول على موجٍز قطريٍ حول مؤسسات التمويل األصغر وخدمات االئتمان: 
www.microfinancegateway.org

شبكة توعية ودعم المشروعات الصغيرة )SEEP(: للحصول على روابط على اإلنترنت لمواقٍٍع قطريٍة 
www.seepnetwork.org :خاصٍة تتعلق بالتمويل األصغر وتطوير المشروعات

موقع التعرف على خدمات تطوير األعمال: للحصول على مكتبٍة من التقارير حول تطوير المشروعات 
www.bdsknowledge.org :وتحليل األسواق

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: للحصول على تقاريٍر مفصلٍة حول سياسات التنمية طويلة المدى 
www.undp.org :واستراتيجيات المعيشة

موسوعة ويكيبيديا لتطوير سالسل القيمة: للحصول على خبرٍة جيدٍة في مجال تطوير سالسل القيمة:   
http://microlinks.org/using-value-chain-development-wiki

http:/www.unocha.org 
http://www.logcluster.org
http://www.unicef.org
http://www.wfp.org/content/market-monitor
http://vam.wfp.org
http://fo.org/giews/pricetool/
Http://faostat.fao.org
http://www.fao.org
http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en
http://faostat.fao.org
http://www.feg-consulting.com
http://heawebsite.org/home
http://www.ratin.net
http://www.hea-sahel.org
http://www.livelihood.org
http://data.worldbank.org
http://www.adb.org
http://afdb.org
http://iadb.org
http://www.ebrd.com
http://www.iom.int
http://www.unhcr.org
www.microfinancegateway.org
http://www.seepnetwork.org
http://www.bdsknowledge.org
http://www.undep.org
http://microlinks.org/using-value-chain-development-wiki
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األداة رقم 1 - 2: نفاذ الفئات المستهدفة إلى السوق واعتمادهم عليه
الغرض من األداة 

سوف تساعد هذه األداة على:  
  تحديد ما الذي تقوم الفئات المستهدفة بشرائه لالستهالك واإلنتاج وما الذي يقومون ببيعه من 

أجل توليد الدخل؛
  إدراك األهمية النسبية لهذه السلع وفرص الدخل بالنسبة لحياتهم ومعيشتهم؛

  إدراك ما إذا كان الحصول على هذه السلع وفرص الدخل قد تأثرت بالصدمة.

كيف تستخدم األداة
تتكون األداة من قائمٍة من األسئلة التي يفضل دمجها في أدوات التقييم الحالية. ويمكن استخدامها 
أيًضا لتوجيه نقاشات مجموعات التركيز مع المستجيبين األساسيين. وفي هذه الحالة، يتطلب األمر 

فهًما أولًيا لخصائص الفئات المستهدفة ومعيشتها ويمكن تحقيق ذلك من خالل المصادر الثانوية. 

وفي حال اختيار نقاشات مجموعات التركيز، فأول خطوٍة تتبع هي اختيار المشاركين. ومن طرق 
تجميع مجموعة التركيز االتصال بالسلطات المحلية، وشرح أهدافك، والمطالبة بتشكيل مجموعٍة 
مكونٍة من ستة إلى ثماني من الرجال والنساء لديهم إدراٌك جيٌد للمجتمع ومعيشة أفراده.3 وإذا كانت 
الفئات المستهدفة تتألف من مجموعاٍت معيشيٍة مختلفٍة، فقد ترغب في تحليل كٍل على حدة حيث أنها 
قد تستخدم األسواق بصوٍر مختلفٍة. ويجب أن تضمن أن نقاشات مجموعات التركيز تجمع أشخاًصا 
بمستوى معيشي مماثل. وفي بعض السياقات، من المهم إجراء نقاشات مجموعات التركيز مع الرجال 

والنساء- كٌل على حدة.

قائمة مرجعية لنقاشات مجموعات التركيز
معلومات حول السلع التي تقوم األسرة بشرائها  

  ما هي أهم السلع التي تشتريها األسرة في األوضاع »العادية«؟ قم بترتيب أهم خمسٍة وفًقا 
ألهميتها النسبية.

  أين وممن تقوم األسر المعيشية بشراء السلع؟
  في أي شهور السنة »العادية« تقوم األسر بشراء تلك السلع؟ 

  ما هي السلع البديلة التي تتحول إليها األسر المعيشية عندما تكون السلع التي تقوم عادًة بشرائها 
غير متوفرٍة أو تباع بأسعاٍر باهظٍة؟

  كيف أثرت الصدمة األخيرة )أو المحتملة( على الحصول على تلك السلع؟ مثل ارتفاع األسعار، 
ندرة المعروض، عدم توافرها ألسباب أمنية… إلخ. قم بترتيب السلع من األقل إلى األكثر تضرًرا. 

تذكر أن السلع ذات الصلة قد تتضمن سلًعا مهمًة إلنتاج األسرة واألنشطة المدرة للدخل. ويمكن 
ألصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، على سبيل المثال، االعتماد على المدخالت الزراعية مثل 

البذور واألسمدة ومبيدات الحشائش. 

لتدرك أن السلع التي يعتقد أنها أساسيٌة في أعقاب الصدمة قد تختلف عن السلع التي يرون أنها أساسيٌة 
في األوضاع »العادية« )على سبيل المثال، في أعقاب الكوارث الطبيعية، يمكن أن تصبح مواد 

اإليواء سلًعا أساسيًة نتيجة للدمار(.

انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، صفحة 45.   3
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لكل سلعة وفرصة لتوليد الدخل نظام 
ا  السوق المحدد الخاص بها. لكن ترشيداً

لعدد نظم السوق التي سيتم تحليلها، 
يجب التحقق من إمكانية تقسيم بعضها 
لمجموعات. يمكن تقسيم نظم السوق 

لمجموعات من العناصر التالية:
عناصر تنتمي إلى نفس القطاع )مثل 	 

الغذاء والبذور والماشية ومواد 
اإليواء(؛

عناصر لها أصول مماثلة )مثالاً 	 
ا(؛ مستوردة أو منتجة محلياً

عناصر يتم تداولها من خالل نفس 	 
قنوات السوق )نفس تجار التجزئة 

المحليين، على سبيل المثال(.

معلومات حول مصادر الدخل )أي السلع الُمباعة والعمل( 
سلع ُمباعة من أجل الحصول على دخٍل

  ما هي أهم السلع التي تبيعها األسر المعيشية في األوضاع »العادية«؟ قم بترتيب أهم خمسٍة 
وفًقا ألهميتها النسبية.

  أين ولمن تقوم األسر ببيع تلك السلع؟ 
  في أي شهور السنة »العادية« تقوم األسر ببيع هذه السلع؟

  ما هي مصادر الدخل البديلة التي تتحول إليها األسر حينما ال يوجد طلب على تلك السلع أو 
عندما تنخفض أسعارها بصورٍة تجعلها ال تستحق عناء البيع أو تكون غير متاحٍة للبيع )على 

سبيل المثال، بسبب الموسمية أو خالف ذلك(؟
  كيف أثرت الصدمة األخيرة )المحتملة( على سوق تلك السلع )مثل انخفاض األسعار، وانخفاض 
عدد المشترين، وعدم الحصول على السلع ألسباب أمنية… إلخ(؟ قم بترتيبها من األقل إلى 

األكثر تضرًرا. 

العمل من أجل الحصول على دخل 
  ما هي فرص العمل األكثر مالءمًة ألفراد األسرة؟ قم بترتيب أهم خمسة وفًقا ألهميتها النسبية.

  أين ومع من يجد أفراد األسرة فرص العمل تلك؟
  في أي شهور السنة »العادية« تجد األسرة فرص العمل تلك؟ 

  ما هي فرص العمل البديلة التي يتحول إليها أفراد األسرة عندما ال تتوافر أنواع العمل المفضلة 
أو عند انخفاض الرواتب المقدمة؟ 

  كيف أثرت الصدمة األخيرة على أسواق العمل )مثل انخفاض األجور، انخفاض الطلب، وتوافر 
فرص العمل واألمن،… إلخ(؟ قم بترتيبها من األقل إلى األكثر تضرًرا. 

األداة رقم 1 - 3: اختيار نظام السوق األساسي  
الغرض من األداة  

سوف تساعد هذه األداة على:  
  تحديد وتعريف نظم السوق التي تعتبر أساسيًة بالنسبة للفئات المستهدفة؛

  اختيار نظم السوق األساسية التي سيجري تحليلها. 

كيف تستخدم األداة 
تنطوي هذه األداة على إرشاداٍت حول القيام بهذه العملية من خالل تدريٍب تشاركٍي من ثالثة خطواٍت 
مع مجموعٍة من أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يكون لديهم معرفٌة بالسياق المحلي واألسواق المحلية. 
التقييم، ومتطوعين من  بما في ذلك أعضاٍء من فريق  12 مشارًكا كحٍد أقصى،  ويجب مشاركة 
المجتمع المحلي، وموظفين من قسمي الخدمات اللوجستية والشؤون المالية، ومن المحتمل مشاركة 

مستجيبين أساسيين. 

الخطوة األولى: وضع قائمٌة بأهم نظم السوق 
سينتج عن األداة رقم 1 - 2 قائمةٌ عريضٌة من السلع وفرص حيوية لتوليد الدخل للفئات المستهدفة 
تمرين  القائمة واستكمالها من خالل  بالصدمة. يجب مراجعة هذه  والذين تضرروا بصفٍة خاصٍة 

عصٍف ذهني مع أصحاب المصلحة. 



22

توجيهات تحليل السوق
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يجب االهتمام بجودة السلع. ويجب أن ترتبط الجودة من ناحيٍة بتفضيالت األفراد ومن ناحيٍة أخرى 
بمعايير الجودة في الهيئة. ويجب مناقشة جوانب الجودة مع قسم الخدمات اللوجستية. 

الخطوة الثانية: تصنيف نظم السوق 
من أجل إعطاء الوزن الضروري لمختلف المعايير المستخدمة في تصنيف نظم السوق واختيارها 

يجب تقسيم هذه الخطوة إلى قسمين. 

الفحص األول: 
يجب فحص نظم السوق )المشار إليها في الخطوة األولى( وفًقا ألهم معيارين:  

  أهمية نظام السوق المعين بالنسبة للفئات المستهدفة
  مدى االضطراب الذي تسببت فيه الصدمة لنظام السوق المعين.  

وبالنسبة لكل نظام من نظم السوق، يجب إعطاء المعيارين درجات من 1 إلى 3 )من األقل إلى 
األعلى( مع النظر في المعلومات المتوافرة من خالل األداة رقم 1؛ 

من  عانى  وقد   )3 )الدرجة  للغاية  مهمًة  الصيد سوًقا  شباك  نظام سوق  يعتبر  المثال،  سبيل  على 
اضطراب متوسط المستوى )الدرجة 2(. ولذلك فإن النتيجة النهائية لنظام سوق شباك الصيد هي 

 .)2x3( 6

والغرض من المصفوفة التالية تيسير عملية التصنيف. 

أهمية نظام السوق

مرتفعمتوسطمنخفض
123

وق
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م ا
ظا

ب ن
طرا

ض
ا
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م

3369
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2246

ض
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1123

الفحص الثاني واالختيار النهائي 
إن نظم السوق التي تحصل على درجاٍت من 6 إلى 9 يجب أن تخضع لمزيٍد من الفحص، وفًقا 

للمعايير اإلضافية التالية:4 
  التوافق مع خصائص الهيئة )اختصاصات الهيئة وصالحياتها وقدراتها(. 

  التكامل مع خطط األطراف الفاعلة األخرى واستجابتها )تواجد وقدرات وتغطية هيئاٍت وجهاٍت 
حكوميٍة أخرى(. 

  المالءمة الموسمية لنظام السوق )قد تمنع الخصائص الموسمية القيام بالتحليل و/ أو التدخل في 
الوقت المناسب(. 

  إمكانية العمل في بيئٍة آمنٍة.

انظر أيًضا البو، 2010، ص 51.  4
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بالنسبة لكل نظاٍم من نظم السوق، يجب إعطاء كل معياٍر من المعايير األربعة آنفة الذكر درجًة من 
0 إلى 3، كما يلي: 

3 = مرتفع
2 = متوسط 

1 = منخفض 
0 = ال يوجد )عامل اإلقصاء(5

يعرض الجدول التالي مثااًل على كيف يمكن أن تبدو الدرجات النهائية.

نظام السوقمعايير نظم السوق
1

نظام السوق
2

نظام السوق
3

نظام السوق
4

نظام السوق
5

أهمية/ اضطراب السوق )6 إلى 9 
99666من الدرجة السابقة( 

12303المالءمة للهيئة

31132عناصر فاعلة أخرى

32211الموسمية

22222األمن

181614014إجمالي الدرجات 

االختيار الثالثمستبعداالختيار الثالثاالختيار الثانياالختيار األولنظم السوق المختارة

بعد إتمام الجدول، ستقوم بتصنيف نظم السوق ويجب أن تتمكن من اختيار النظم التي ستخضع 
للتحليل في عملية التقييم. 

األداة رقم 1 - 4: وضع خرائط السوق 
على  هنا  المقترح  الخرائط  نموذج وضع  ويعتمد  السوق.  نظم  لوضع خرائط  أخرى  هناك طرٌق 
النموذج المستخدم في مجموعة األدوات الخاصة بوضع الخرائط وتحليل السوق في الحاالت الطارئة 
لسياقات  العملية  اإلجراءات  في  المستخدمة  واألدوات  المفاجئة  الطارئة  للحاالت   6)EMMA(
التوقعات  وخرائط  الطوارئ،  حاالت  وخرائط  األساسية،  الخرائط  ذلك  ويتضمن  التنمية.7 

وخرائط ساحة السوق.
   

يتعين أن تكون خرائط السوق بسيطةاً وسهلة التفسير؛ ولذلك من المهم التركيز على الجوانب 
المهمة لنظام السوق أو التي يمكن أن تضطلع بدوٍر في سياق حالٍة طارئٍة معينٍة.

الخرائط األساسية 
يمكن أن تعرض نظم السوق بصورة بيانية من خالل مكونات خطية ثالثة: )1( سلسلة السوق، )2( 

البنية التحتية والخدمات الداعمة، و)3( البيئة الخارجية. 

الدرجة 0 تعتبر عامل إقصاء، أي أن نظام السوق ال يمكن أخذه في الحسبان في عملية التقييم، ألنها ال تتعلق باختصاص الهيئة، كما   5
أنها تتأثر بانعدام األمن الشديد كما تقوم أطراٌف فاعلٌة أخرى بتغطيتها.

ألبو، 2010، أدوات وضع الخرائط وتحليل السوق في الحاالت الطارئة.  6
ألبو، جريفيث »وضع خرائط السوق: إطار سياسات وممارسات تنمية المشروعات الريفية«. مؤسسة براكتيكال أكشن، 2005.  7
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المستوردون/ 
المصدرون

تجار التجزئة في سكان الحضر
الحضر

تجار
المناطق

سكان الريف

المطاحن
الكبيرة

تجار التجزئة في 
المطاحن المحليةالريف

كبار
المزارعين

صغار
المزارعين

1(  سلسلة السوق 
إن الميزة األساسية ألي من خرائط نظم السوق هي وجود »سلسلة« لمختلف األطراف الفاعلة في 
السوق الذين يقومون بتبادل وبيع وشراء السلع أثناء تنقلها من المنتج األولي إلى المستهلك النهائي. 
وتحدد سلسلة السوق األطراف الفاعلة ونشاطهم في السلسلة، والروابط بينهم، ومن يقوم بالبيع لمن 

وكيف. 

وسوف يساعد طرح األسئلة التالية على أصحاب المصلحة على وضع خريطٍة لسلسلة السوق:  

السؤال 1: ما هي األطراف الفاعلة التي تتعامل مع السلعة وماذا تفعل؟ 

قم بتسمية األطراف الفاعلة وفًقا للنشاط الذي تقوم به. ليقتصر األمر على أهم األطراف الفاعلة )حاول 
أال تتجاوز من 6 إلى 8 أطراف(. 

أمثلة لألطراف الفاعلة في السوق في سلسلة افتراضية لدقيق القمح: 
  المستوردون/ المصدرون

  المنتجون )كبار وصغار المزارعين( 
  المطاحن )مركزيٌة ومحليٌة( 
  تجار المناطق/ تجار الجملة

  تجار التجزئة )في الريف والحضر( 
  المستهلكون )في الريف والحضر(. 

السؤال 2: كيف تتحرك السلعة في سلسلة السوق؟ 

يجب أن تسمح اإلجابة على هذا السؤال بتحديد االتجاه الذي تتدفق فيه السلعة من المنتج حتى تصل 
إلى المستهلك النهائي. ويمكن للسلعة أن تسير في اتجاهات مختلفة وفي سالسل متوازية، بناًء على 

حجم وتخصص وموقع األطراف الفاعلة، وذلك من بين عوامل أخرى. 
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المستوردون/ 
المصدرون

N 3

سكان
الحضر

N 60,000

تجار التجزئة في 
الحضر

N ≈ مئات

تجار
المناطق
N 12

سكان
الريف

N 25,000

المطاحن
الكبيرة 

N 4

تجار التجزئة في 
الريف

N ≈ مئات

كبار
المزارعين 

N 200

المطاحن المحلية
N 25

صغار
المزارعين

N 10,000
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السؤال 3: كم عدد األطراف الفاعلة من كل نوع؟ 

إن اإلجابة على هذا السؤال ستطلعك على عدد األطراف الفاعلة في كل نوع في السلسلة وحجم 
المجموعة المستهدفة )المستهلكون و/ أو المنتجون(. 



26

توجيهات تحليل السوق
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

2,000 Mt
3,500 Mt1,500 Mt

8,000 Mt 10,000 Mt 8,000 Mt
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8,000 Mt

500 Mt

المستوردون/ 
المصدرون

تجار التجزئة في سكان الحضر
الحضر

تجار
المناطق

سكان الريف

المطاحن
الكبيرة

تجار التجزئة في 
الريف

كبار
المزارعين

صغارالمطاحن المحلية
المزارعين

$ 75
$ 88$ 85

$ 78 $ 83 $ 87-89

$ 86-87

$ 80

$ 84

$ 92

$ 80

المستوردون/ 
المصدرون

تجار التجزئة في سكان الحضر
الحضر

تجار
المناطق

سكان الريف

المطاحن
الكبيرة

تجار التجزئة في 
الريف

كبار
المزارعين

صغارالمطاحن المحلية
المزارعين

السؤال 4: ما هو حجم السلع في سلسلة السوق؟ 

يجب أن تسمح اإلجابة على هذا السؤال بتحديد حجم السلع التي يتعامل معها كل طرٍف من األطراف 
الفاعلة والتغييرات التي تحدث بعد حاالت الطوارئ. 

السؤال 5: كيف تتغير القيمة النقدية خالل السلسلة؟ 

يمكن عرض القيمة النقدية من خالل السعر الذي تباع به السلعة. ويمكن أن يعرض على أنه القيمة 
التي تضاف عند كل خطوٍة في السلسلة. وسوف يؤدي خصم الفارق إلى استعراض الهوامش في 

مختلف الخطوات. 

السؤال 6: ما هي أنواع العالقات والروابط القائمة؟ 

تندرج كٌل من العالقات والروابط القائمة بين األطراف الفاعلة في السوق بصفٍة عامٍة تحت ثالثة 
أنواٍع أساسيٍة:  

تنشأ »في  آنيٌة  وهي عالقاٌت  الفورية(  التعامالت  )سوق  الحاضرة  البضاعة    عالقات سوق 
الحال«، أي قيام األطراف الفاعلة بإجراء معاملٍة )بما في ذك التفاوض على السعر والحجم 

والمتطلبات األخرى( من خالل مدٍة ونطاٍق محددين. 
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البنية التحتية 
والخدمات

االئتمان المصرفي 
الرسمي 

مرافق
النقل

مرافق
التخزين

االئتمان غير 
الرسمي 

المستوردون/ 
المصدرون

تجار التجزئة في سكان الحضر
الحضر

تجار
المناطق

سكان الريف

مطاحن الدقيق 
الكبيرة 

تجار التجزئة في 
المطاحن المحليةالريف

كبار
المزارعين

صغار
المزارعين

المستوردون/ 
المصدرون

تجار التجزئة في سكان الحضر
الحضر

تجار
المناطق

سكان الريف

المطاحن
الكبيرة

تجار التجزئة في 
المطاحن المحليةالريف

كبار
المزارعين

صغار
المزارعين

 عالقة مستمرة
 عالقة سوق التعامالت الفورية

  عالقات تشبيٍك مستمرٌة وتنشأ عندما تفضل األطراف الفاعلة إجراء معامالٍت مع بعضها البعض 
مراًرا وتكراًرا وتتطلب هذه العالقات مستوًى مرتفًعا من الثقة ومستوًى معيًنا من االعتماد على 

بعضها البعض، ويمكن صبغها بصبغٍة رسميٍة من خالل إبرام عقوٍد. 
  يتجاوز التكامل األفقي نطاق تعريف »عالقة«. ويحدث هذا التكامل عندما تتشارك األطراف 
الفاعلة في نفس الملكية )القانونية( وتتعامل المؤسسة ذاتها )شركُة، جمعيُة تعاونيٌة،… إلخ( مع 

مختلف العمليات من خالل سلسلة السوق. 

2(  البنية التحتية والخدمات الداعمة  
والخدمات  التحتية  البنية  في  العناصر  أهم  بتحديد وعرض  الخرائط  أن تسمح عملية وضع  يجب 
وربطها بمستخدميها في سلسلة السوق. كما يجب أن تسمح أيًضا بفهم الدور الذي تلعبه البنية التحتية 

والخدمات في الحفاظ على كفاءة نظام السوق وإمكانية النفاذ إليه. 
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البنية التحتية 
والخدمات

االئتمان المصرفي 
الرسمي 

مرافق
النقل

مرافق
التخزين

االئتمان غير 
الرسمي 

المستوردون/ 
المصدرون

N 3

سكان
لحضر

N 60,000

تجار التجزئة في 
الحضر

N≈ مئات

تجار
المناطق
N 12

سكان
الريف

N 25,000

مطاحن الدقيق 
الكبيرة 

N 4

تجار التجزئة في 
الريف

N ≈ مئات

المطاحن المحلية
N 25

كبار
المزارعين 

N 200

صغار
المزارعين

N 10,000

األرض وحقوق 
الملكية

البيئة والموارد 
الطبيعية

قوانين التجارة 
وإنقاذها

المعايير االجتماعية 
والشبكات غير 

الرسمية

اتجاهات االستهالك 
وتفضيالت 
لمستهلكين ا

البيئة
الخارجية

3(  البيئة الخارجية 
يتعلق هذا العنصر من الخرائط بالقواعد واللوائح والمسائل واالتجاهات ذات التأثير الكبير على بيئة 

السوق حيث تعمل األطراف الفاعلة في السوق. 

يجب أن تساعد الخرائط األولية الفريَق الميداني في أن يحدد األطراف الفاعلة في السوق والمستجيبين 
الرئيسيين الذين سيتم لقاؤهم وتحديد المسائل والقضايا التي يجب التركيز عليها. وحيث أن معلومات 

السوق تُجمع ميدانًيا، سيتم تحديث الخريطة وإعادة التصميم وتحسين الجودة بصورٍة مستمرٍة. 

خرائط »الطوارئ« و»التوقعات«
تمثل الخرائط األساسية نظام السوق أثناء األوقات »العادية«/ قبل وقوع حالة الطوارئ. يجب أن 

يصاحب هذا خرائط »الطوارئ« وخرائط »التوقعات«.

تعرض »خرائط الطوارئ« بشكٍل بياني آثار الكارثة على نظام السوق. ويمكن استخدام عالماٍت 
ورموٍز لإلشارة لعناصر السوق، واألطراف الفاعلة والعالقات التي تضررت بصورٍة جزئيٍة أو في 
معظمها أو بشكٍل كامٍل. يمكن عمل قياٍس كمٍي لمدى تأثير هذا الضرر على القدرة التجارية للنظم 
السوقية من خالل التغيرات التي تحدث في عدد األطراف الفاعلة، وحجم السلع المتداولة وفي األسعار 
والربح خالل السلسلة. من المهم، مهما كانت الرموز المستخدمة في عرض التغييرات، أن يكون 

المعنى متسًقا ويوضح بصورٍة كافيٍة في مفتاح الخريطة. 
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البنية التحتية 
والخدمات

االئتمان المصرفي 
الرسمي 

مرافق
النقل

مرافق
التخزين

االئتمان غير 
الرسمي 

المستوردون/ 
المصدرون

N 3

سكان
الحضر

N 60,000

تجار التجزئة في 
الحضر

N ≈ 70 (30%  )

تجار
المناطق

N = 6 (50%  )

سكان
الريف

N 25,000

مطاحن الدقيق 
الكبيرة 

N 4

تجار التجزئة في 
الريف

N ≈ مئات

المطاحن المحلية
N 25

كبار
المزارعين 

N 200

صغار
المزارعين

N 10,000

األرض وحقوق 
الملكية

البيئة والموارد 
الطبيعية

قوانين التجارة 
وإنقاذها

المعايير االجتماعية 
والشبكات غير 

الرسمية

اتجاهات االستهالك 
وتفضيالت 
لمستهلكين ا

البيئة
الخارجية

1,200 Mt 
(40% )

3,000 Mt 

(25% 
)

0 Mt (100% 
)

1,000 Mt
1,000 Mt 
(70% )

8,000 Mt8,000 Mt

$ 100 
(20% )

$ 92$ 87-89

5,000 Mt 
(40% )

8,000 Mt

6,000 Mt

X

متضرر جزئًيا آثار العوامل الخارجية

 Xزيادة أو انخفاض نقص في الحجم أو األسعار أو األعداد متضرر كلًيا

Bo
ris
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البنية التحتية 
والخدمات

االئتمان المصرفي 
الرسمي 

مرافق
النقل

مرافق
التخزين

االئتمان غير 
الرسمي 

المستوردون/ 
المصدرون

N 3

سكان
الحضر

N 60,000

تجار التجزئة في 
الحضر

N ≈ 70 (30%  )

تجار المناطق
N = 10 (15% )

سكان
الريف

N 25,000

مطاحن الدقيق 
الكبيرة 

N 4

تجار التجزئة في 
الريف

N ≈ مئات

المطاحن المحلية
N 25

كبار
المزارعين 

N 200

صغار
المزارعين

N 10,000

األرض وحقوق 
الملكية

البيئة والموارد 
الطبيعية

قوانين التجارة 
وإنفاذها

المعايير االجتماعية 
والشبكات غير 

الرسمية

اتجاهات االستهالك 
وتفضيالت 
لمستهلكين ا

البيئة
الخارجية

1,200 Mt 
(40% )

3,000 Mt 

(25% 
)

1,500 Mt

1,000 Mt
2,500 Mt 
(28% )

8,000 Mt8,000 Mt

$ 90 
(3% )

$ 92$ 87-89

5,000 Mt 
(40% )

9,500 Mt

500 Mt 1,000 Mt

7,500 Mt 

(25% 
)

آثار العوامل الخارجية

 زيادة أو انخفاض نقص في الحجم أو األسعار أو األعداد

التعافي بصورة جزئية - لكن لم يعد إلى الوضع 
الطبيعي بعد

الزيادة مقارنًة بالوضع الطبيعي/ األطراف الفاعلة 
الجديدة

متضرر جزئًيا

X متضرر كلًيا

المساعدة الدولية 
والحكومية

تمثل »خرائط التوقعات« التغيرات المتوقع حدوثها في نظام السوق في المستقبل القريب )خالل مدٍة 
تتراوح بين شهٍر وثالثة أشهٍر على سبيل المثال(. يجب أن تفسر خرائط التوقعات توقعات األطراف 
الفاعلة في السوق فيما يتعلق بتعافي السوق، والدعم الحكومي وغير الحكومي المقرر وأثر التغيرات 
الموسمية على األسعار واإلنتاج والنفاذ إلى السوق… إلخ. ومن الصعب رسم خرائط التوقعات ألنها 
تعتمد على معلوماٍت وتوقعاٍت مسبقٍة لكنها يمكن أن توفر مؤشراٍت أساسيٍة لنوع الدعم المطلوب 
بمرور الوقت، ومتى يجب إعادة تحليل وضع السوق. يمكن تضمين هذه الخرائط في نظام متابعٍة 

وتمثل معياًرا للمتابعة لتقدير ما إذا كانت التغيرات الفعلية تتماشى مع التوقعات من عدمه. 
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خرائط ساحات األسواق 

من الطرق المفيدة األخرى إلعداد خرائط األسواق عرض تدفق سلعة من المنشأ )على سبيل المثال، 
النهائيين  المستخدمين  إلى  السلعة  ثم وصول  تباع  إلى حيث  الُمصدرة(  الدولة  أو  مكان زراعتها 
السلعية  التدفقات  إلى  اإلشارة  للمنطقة مع  استخدام خريطة جغرافية  يمكنك  المستهدفة(.  )المنطقة 
الفعلية. وهذا النوع من الخرائط يمكنك من التعرف على وتصور حركة السلع من مناطق الفائض إلى 
مناطق العجز فضاًل عن التعرف على االختالفات المحلية أو اإلقليمية فيما يتعلق باألحجام واألسعار. 

ويمكن تصنيف ساحات األسواق بناًء على متغيراٍت مختلفٍة كما هو موضح أدناه:  

دور السوق: مثل ساحات أسواق التجزئة، وساحات أسواق الجملة، وساحات أسواق التجميع. 
النوع الرئيسي لألطراف الفاعلة: مثل تجار التجزئة، وتجار الجملة، وجهات التجميع، والمنتجون.

نوع السوق فيما يتعلق بالجغرافيا: مثل ساحات األسواق المحلية، وساحات األسواق اإلقليمية، 
وساحات األسواق الوطنية، وساحات األسواق عبر الوطنية. 

حجم السوق )حجم التجارة(: صغيٌر، ومتوسٌط، وكبيٌر )مع احتمال وجود تقديراٍت لحجم التجارة(.
معوقات التجارة: يمكن اإلشارة إلى معوقات التجارة المحتملة من خالل رموٍز توضح من خالل 

مفتاح الخريطة )مثل حواجز الطرق، ومحطات تحصيل الرسوم(. 
األداء الوظيفي بعد الصدمة: غير قادرة ٍعلى العمل، تعمل جزئًيا، تعمل بصورٍة كاملٍة.

المسافات والوقت المستغرق للوصول لساحة السوق: يمكنك مالحظة المسافات والوقت الذي 
يستغرقه االنتقال من ساحة سوٍق إلى ساحٍة أخرى.

وسائل النقل المتاحة: يمكنك اإلشارة إلى وسائل النقل المتوافرة.

يوضح الرسم البياني التالي خريطة تدفقات السوق من إعداد شبكة نظم اإلنذار المبكر من المجاعات 
 .)FEWS NET(

ويمكن لتلك الخرائط أن توضح كيف يتم تزويد ساحات األسواق موضع االهتمام بالسلع األساسية 
التي تحتاجها الفئات المستهدفة. يمكن استخدامها أيًضا للداللة على توقف التدفقات بسبب الصدمة. 
ويجب أن تقوم برسم مثل هذه الخريطة بالنسبة لكٍل من السلع. وتعتبر عملية إعداد الخرائط عمليًة 

مكررًة ويجب أن تقوم بصورٍة مستمرٍة بتحسين الخرائط. 
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األداة رقم 1 - 5: نقاشات مجموعات التركيز مع الفئات المستهدفة 
الغرض من األداة 

تساعد هذه األداة على:  
  فهم ما إذا كان نفاذ الفئات المستهدفة إلى نظم األسواق المهمة قد تأثر بالصدمة وكيف حدث ذلك.

 
كيف تستخدم األداة 

ويمكن  الحالية.  التقييم  أدوات  في  تضمينها  يجب  التي  األسئلة  من  قائمٍة  على  األداة  هذه  تحتوي 
استخدامها أيًضا في توجيه نقاشات مجموعات التركيز مع المستجيبين الرئيسيين. ومن بين طرق 
تجميع مجموعة التركيز االتصال بالسلطات المحلية، وتوضيح الغرض، ومطالبة السلطات بتشكيل 
فريٍق مكوٍن من ستة إلى ثماني من الجنسين لديهم إدراٌك جيٌد لطبيعة المجتمع وسبل معيشة أفراده. 
وإذا كانت الفئات المستهدفة تتألف من مجموعاٍت مختلفٍة في سبل العيش، فقد ترغب في تحليلها 
بصورٍة منفصلٍة ألنها قد تستخدم األسواق بصوٍر مختلفٍة. وعليه يجب أن تضمن أن نقاشات مجموعة 
التركيز تجمع أشخاًصا بسبل معيشة مماثلٍة. وفي بعض السياقات، من المهم عقد مناقشات مجموعات 

التركيز مع الجنسين، كٌل على حدة. 

قائمة مرجعية لنقاشات مجموعات التركيز
تتضمن المعلومات المتعلقة باألسواق المهمة السلع الغذائية وغير الغذائية األساسية. 

1.  هل أثرت الصدمة على نفاذ األسر المعيشية إلى السوق؟ 
 إذا كان الجواب نعم، صف الكيفية: 

ما هي الكميات التي يتم الحصول عليها »عادًة« في السوق؟ وما هي الكميات التي يتم 	 
الحصول عليها اآلن؟ هل تغيرت هذه الكميات؟ ولماذا؟ وبأي مقداٍر؟ 

هل أثرت الصدمة على جودة السلع المتوافرة/ التي يتم الحصول عليها في السوق؟ كيف 	 
ولماذا؟ 

ما هي األسعار »العادية«؟ وهل تغيرت؟ كيف؟ لماذا؟ 	 

مالحظة: قم بوضع تقويٍم موسمٍي، عندما يكون هذا ممكًنا، مع تحديد األشهر التي تكون فيها األسعار 
مرتفعًة، أو متوسطًة أو منخفضًة. وسوف يساعد ذلك على إدراك إلى أي مدى كانت التغيرات نتيجًة 

للصدمة و/ أو للموسمية، فضاًل عما يمكن توقعه في المستقبل. 

2.  هل أثرت الصدمة على اعتماد األسر المعيشية على السوق أو استخدامه؟ 
ما هي النسبة التي تم الحصول عليها »بصورٍة عاديٍة« في السوق )حدد نسبًة مئويًة(؟ هل 	 

تغيرت؟ لماذا؟ 

3.  هل أثرت الصدمة على قدرة األسر المعيشية على الحصول على ما تحتاج إليه في السوق؟ 
هل كانت األسر المعيشية قادرًة »بصورٍة عاديٍة« على الحصول على الكميات التي تحتاج 	 

إليها من السوق؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا؟ وهل تغير الوضع؟ كيف؟ ولماذا؟ 

4.  هل أثرت الصدمة على حصول األسر المعيشية على االئتمان والدعم االجتماعي؟ 
هل كانت األسر المعيشية قادرًة »بصورٍة عاديٍة« على الحصول على ائتماٍن )سواٌء رسمٌي 	 

أو غير رسمٍي( وممن؟ وما هي الشروط )مثل المبالغ النقدية والمدة وسعر الفائدة(؟ هل تغير 
ذلك؟ كيف؟ ولماذا؟
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هل يمكن لألسر المعيشية أن تعتمد »بصورٍة طبيعيٍة« على الدعم االجتماعي مثل االقتراض 	 
والتحويالت… إلخ؟ هل تغير ذلك؟ كيف؟ لماذا؟ 

5.  هل أثرت الصدمة على وصول األسر الفعلي إلى السوق؟
ما هي ساحات األسواق/ جهات التوريد التي كانت األسر المعيشية »عادًة« ما تصل إليها؟ 	 

التغيير وحدد ساحات األسواق الجديدة أو  هل تغيرت؟ إذا كان الجواب نعم، وضح سبب 
الموردين الجدد. 

الصدمة 	  قبل  الموردين  األسواق/  ساحات  إلى  المعيشية  األسر  وصول  ديناميكيات  اشرح 
وبعدها )المسافة ووسائل النقل والتكلفة ومدة الرحلة وتواتر الزيارات(. 

ا للنوع االجتماعي  6.  هل أدت الصدمة إلى الحد من وصول أي مجموعٍة معينٍة في المجتمع )وفقاً
والسن والعرق والثروة… إلخ( إلى السوق؟ كيف؟ ولماذا؟ 

7.  هل أثرت الصدمة على تفضيالت األسر المعيشية وخياراتها فيما يتعلق بنوع و/ أو جودة 
السلع؟

ما هو نوع/ جودة السلع التي كانت األسر المعيشية تحصل عليها »في المعتاد« في السوق؟ 	 
هل ال زالت األسر تحصل على نفس نوع/ جودة السلع؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، اذكر كيف 

تغيرت )اذكر السلع البديلة(؟ ولماذا؟ 

معلومات حول األسواق المهمة التي تتضمن سلًعا تباع من أجل الحصول على دخٍل 

1.  هل أثرت الصدمة على نفاذ األسر المعيشية إلى السوق حيث تباع السلع؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، صف الكيفية:  

هذه 	  تغيرت  هل  اآلن؟  تباع  التي  الكميات  ما  السوق؟  في  تباع »عادًة«  التي  الكميات  ما 
الكميات؟ ولماذا؟ 

ما هي األسعار »العادية«؟ هل تغيرت؟ كيف؟ ولماذا؟ 	 

فيها  تكون  التي  األشهر  تحديد  ممكًنا، مع  هذا  يكون  تقويٍم موسمٍي، عندما  بوضع  قم  مالحظة: 
كانت  مدى  أي  إلى  إدراك  ذلك على  يساعد  منخفضٌة. وسوف  أو  متوسطٌة  أو  مرتفعٌة،  األسعار 

التغيرات نتيجًة الصدمة و/ أو الموسمية، فضاًل عما يمكن توقعه في المستقبل.  

2.  هل أثرت الصدمة على اعتماد األسر المعيشية على السوق أو استخدامه؟
ما هي نسبة دخل األسر عادًة كنتيجٍة لبيع هذه السلع في السوق؟ )حدد نسبًة مئويًة( هل تغيرت 	 

النسبة؟ لماذا؟ 

3.  هل أثرت الصدمة على قدرة األسر المعيشية على الحصول على دخٍل من خالل األسواق؟ 
هل كانت األسر قادرة »عادًة« على الحصول على دخٍل من خالل السوق؟ وإذا كانت اإلجابة 	 

بالنفي، فلماذا؟ وهل تغير الوضع؟ كيف؟ ولماذا؟ 

4.  هل أثرت الصدمة على حصول األسر المعيشية على االئتمان والدعم االجتماعي؟ 
هل كانت األسر المعيشية قادرًة »عادًة« على الحصول على ائتماٍن )سواٌء رسمٌي أو غير 	 

رسمٍي( وممن؟ وما هي الشروط )مثل المبالغ النقدية والمدة وسعر الفائدة(؟ هل تغير ذلك؟ 
كيف؟ ولماذا؟

االقتراض 	  مثل  االجتماعي  الدعم  على  المعتاد  في  تعتمد  أن  المعيشية  لألسر  يمكن  هل 
والتحويالت… إلخ؟ هل تغير ذلك؟ كيف؟ لماذا؟ 
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5.  هل أثرت الصدمة على وصول األسر المعيشية الفعلي إلى السوق؟
ما هي ساحات األسواق التي كانت األسر المعيشية »عادًة« ما تصل إليها؟ هل تغيرت؟ إذا 	 

كان الجواب نعم، وضح سبب تغيرها وحدد ساحات األسواق الجديدة. 
اشرح ديناميكيات وصول األسر إلى ساحات األسواق قبل الصدمة وبعدها )المسافة ووسائل 	 

النقل والتكلفة ومدة الرحلة وتواتر الزيارات(. 

ا للنوع االجتماعي  6.  هل أدت الصدمة إلى الحد من نفاذ أي مجموعٍة معينٍة في المجتمع )وفقاً
والسن والعرق والثروة… إلخ( إلى السوق؟ كيف؟ ولماذا؟ 

7.  هل أثرت الصدمة على نوع و/ أو جودة السلع التي تباع في السوق؟
ما هو نوع/ جودة السلع التي تباع »عادًة« في السوق؟ هل ال زال نفس نوع/ جودة السلع 	 

تباع في السوق؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، اذكر كيف تغير الوضع؟ ولماذا؟ 

معلومات حول األسواق المهمة التي تتضمن العمل من أجل الحصول على دخٍل 

1.  هل أثرت الصدمة على فرص العمل الخاصة باألسر؟ 
إذا كان الجواب نعم، صف الكيفية: 

ماذا كان حجم الطلب »العادي« على العمل )مثل عدد األيام/ األشهر( في السوق؟ ما هو 	 
حجم الطلب حالًيا؟ هل تغير؟ لماذا؟

ما مقدار األجور »العادية«؟ هل كان هناك حٌد أدنى لألجور؟ هل تغير الوضع؟ كيف؟ لماذا؟	 
ما هي طرق السداد »العادية« ومعدل تواتر السداد؟	 

فيها  تكون  التي  األشهر  تحديد  ممكًنا، مع  هذا  يكون  تقويٍم موسمٍي، عندما  بوضع  قم  مالحظة: 
كانت  مدى  أي  إلى  إدراك  ذلك على  يساعد  منخفضًة. وسوف  أو  متوسطًة  أو  مرتفعًة،  األسعار 

التغيرات نتيجًة للصدمة و/ أو للموسمية، فضاًل عما يمكن توقعه في المستقبل. 

2.  هل أثرت الصدمة على اعتماد األسر المعيشية على العمل كمصدر دخٍل؟ 
ما هي نسبة دخل األسرة الذي يتم الحصول عليه »عادًة« من خالل العمل؟ )حدد نسبًة مئويًة( 	 

هل تغيرت النسبة؟ لماذا؟

3.  هل أثرت الصدمة على حصول األسر المعيشية على االئتمان والدعم االجتماعي؟ 
هل كانت األسر قادرًة »عادًة« على الحصول على ائتمان )سواٌء رسمٌي أو غير رسمٍي( 	 

وممن؟ وما هي الشروط )مثل المبالغ النقدية والمدة وسعر الفائدة(؟ هل تغير ذلك؟ كيف؟ 
ولماذا؟

هل يمكن لألسر أن تعتمد في المعتاد على الدعم االجتماعي مثل االقتراض والتحويالت… إلخ؟ 	 
هل تغير ذلك؟ كيف؟ لماذا؟ 

4.  هل أثرت الصدمة على وصول األسر الفعلي إلى السوق؟
ما هي ساحات األسواق التي »عادًة« ما تنفذ إليها األسر المعيشية؟ هل تغير الوضع؟ إذا كان 	 

الجواب نعم، وضح سبب التغيير وحدد ساحات األسواق الجديدة. 
اشرح ديناميكيات وصول األسر المعيشية إلى ساحات األسواق قبل الصدمة وبعدها )المسافة 	 

ووسائل النقل والتكلفة ومدة الرحلة ومعدل تواتر الزيارات(. 
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5.  هل أدت الصدمة إلى الحد من نفاذ أي مجموعٍة معينٍة في المجتمع )النوع االجتماعي والسن 
والعرق والثروة… إلخ( إلى السوق؟ كيف؟ ولماذا؟ 

 
6.  هل أثرت الصدمة على حصول األسر المعيشية على فرص العمل الرسمي/ اآلمن؟ 

ما هو نوع العمل الذي يتم الحصول عليه »عادًة« في السوق؟ هل ال تزال األسر قادرًة على 	 
الحصول على نفس النوع من العمل؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، كيف تغير الوضع؟ ولماذا؟

األداة رقم 1 - 6: نقاشات مجموعات التركيز والمقابالت الفردية مع التجار
الغرض من األداة

تساعد هذه األداة على إدراك:
  كيفية تأثر التجار بالصدمة؛
  كيف يتكيفون مع الصدمة؛

  ما إذا كان لديهم القدرة على الوفاء بالطلب وكيفية القيام بذلك. 

كيف تستخدم هذه األداة 
يجب استخدام هذه األداة لتوجيه نقاشات مجموعات التركيز والمقابالت الفردية مع التجار. 

يمكن أن تكون نقاشات مجموعات التركيز وسيلًة قيمًة للتوصل إلى فهٍم عاٍم حول رؤية التجار لنظام 
السوق. من المزايا األخرى لنقاشات مجموعات التركيز هي أنها تسمح للمشاركين بمناقشة واالتفاق 
بشأن وجهة نظٍر مشتركٍة في وقٍت قصيٍر. وبالرغم من ذلك فمن المهم إدراك أنه من المرجح عدم 
انخفاض  ومدى  ببيعها،  يقومون  التي  السلع  عدد  )مثل  نشاطهم  حول  تفاصيٍل  التجار ألي  توفير 
مبيعاتهم كنتيجٍة للصدمة… إلخ( في نقاشات مجموعات التركيز. ومن المهم أيًضا إقرار صعوبة 
تنظيم نقاشات مجموعات التركيز مع التجار ألن التجار مشغولون بصورٍة دائمٍة وغالًبا ما يكونوا 

مرتبطين بموقع عملهم )محل أو منافذ بيع(. 

يجب التفكير في إجراء مناقشات مجموعات التركيز مع صغار التجار كلما أمكن. ومن المهم تجميع 
المشاركين وفًقا ألنواعهم من أجل تشكيل مجموعاٍت متناسقٍة إلى حٍد ما بحيث تضم كل مجموعٍة من 
8 إلى 10 أفراد. يجب على األقل إجراء مناقشٍة واحدٍة لمجموعة التركيز مع كل نوٍع من التجار 
في كل موٍقٍع. إذا وقع االختيار على عقد لقاءاٍت فرديٍة، يجب أن تقوم بعمل لقاءاٍت مع 3 أو 4 تجاٍر 
على األقل مع كل نوٍع من التجار في كل موٍقٍع. وعند التعامل مع كبار التجار وتجار الجملة، يوصى 
بإجراء مقابالٍت فرديٍة. في هذه الحالة، من المحتمل أن تتمكن من التحدث فقط إلي عدٍد قليٍل منهم 

)1-2( في كل موقٍع. 

وتساعد القائمة المرجعية التالية على إجراء نقاشات مجموعات التركيز و/ أو المقابالت الفردية مع 
التجار. ويتعين مراجعة األسئلة وتعديلها وفًقا للسياق. وينبغي اتخاذ تلك الخطوة خالل األيام األولى 
من التقييم بدعٍم من العاملين المحليين وأصحاب المصلحة اآلخرين. ويتعين اختبار االستبيان الذي 

وضع من خالل القائمة المرجعية األولية ميدانًيا للتحقق مما يلي:  
  أن األسئلة المنتقاة مناسبٌة ومالئمة للسياق؛

  أن الشكل واللغة المستخدمين يسهل استيعابهما من قبل الفرق الميدانية وضيوف المقابالت؛
  يمكن إجراء المقابالت خالل فترٍة زمنيٍة معقولٍة )30-35 دقيقًة(.
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قائمٌة مرجعيٌة لنقاشات مجموعات التركيز والمقابالت الفردية مع التجار 
1.  خصائص التاجر )التجار( 

صف نموذج التاجر )التجار(. 	 
ما هي السلع المتداولة؟ 	 
من هم عمالؤهم؟ من أين يأتون؟ هل يتغير العمالء وفًقا للموسم؟	 
هل التجار مسجلون؟ ما هي عناصر عملية التسجيل؟ 	 

2.  المشتريات
متى وأين وممن يقوم التجار بشراء السلع؟ ما هو منشأ السلع؟	 
كيف أثرت الصدمة على كمية السلع المشتراة؟ )ما هي الكمية التي يقوم التجار بشرائها أثناء 	 

األوقات »العادية«، وبعد الصدمة وفي الوقت الراهن؟
هل يتوقع التجار شراء كميات مختلفة في األشهر القادمة؟	 

3.  االقتراض
هل يقترض التجار المال لشراء السلع التي يبيعونها؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي الشروط 	 

)ما هي المبالغ المقترضة، وممن ومتى وما هو سعر الفائدة ووقت سداد الدين(؟
كيف أثرت الصدمة على حصول التجار على ائتمان؟	 

4.  أسعار الشراء 
في أي الشهور تكون أسعار الشراء أعلى؟ وفي أي الشهور تكون أقل؟ 	 
كيف أثرت الصدمة على أسعار شراء السلع الرئيسية؟ 	 

استفسر بشأن األسعار قبل الصدمة، إن أمكن، وبعد الصدمة وفي وقت عقد المقابلة. وبالرغم من 
ذلك، تأكد من أن األسعار تشير إلى بنوٍد ذات خصائٍص مماثلٍة فيما يتعلق بالجودة، والحجم 

والكم… إلخ. وقبل البدء في عقد المقابالت )عادًة ما يكون ذلك بعد اختبار االستبيان(، عليك تحديد 
خصائص المنتجات التي سيتم التحقق من أسعارها.

5.  المنافسة 
كم عدد التجار الذين يبيعون نفس السلعة في المنطقة؟ 	 
هل التجار كافًة من نفس الحجم؟	 
هل يمكن للمستهلكين التفاوض بشأن األسعار؟ 	 
كيف يحدد التجار أسعار السلع المباعة؟	 

6.  النقل 
النقل، 	  وسائل  )ملكية  السوق  ساحة  أو  و/  للمخزن  بضائعهم  بنقل  التجار عادًة  يقوم  كيف 

والتكاليف، والمسافة، والوقت، وموثوقية تلك الوسائل(؟
كيف أثرت الصدمة على حركة النقل والتكلفة؟	 

 
7.  القدرة التخزينية

ما هي القدرة التخزينية لدى التجار؟ 	 
متى وما هي مدة تخزين التجار للسلع؟	 
أين تخزن وبأي تكلفٍة؟	 
كيف أثرت الصدمة على القدرة التخزينية والتكلفة؟	 
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8.  حجم المبيعات
ما هو حجم المبيعات أثناء مختلف شهور السنة )في األوقات »العادية« وبعد الصدمة وفي 	 

الوقت الراهن(؟
ما الذي تتوقع حدوثه فيما يتعلق بالمبيعات في الشهور القادمة؟ 	 

9.  أسعار البيع 
كيف أثرت الصدمة على أسعار بيع السلع الرئيسية؟ )كيف كانت أسعار البيع أثناء األوقات 	 

»العادية« وبعد الصدمة وفي الوقت الراهن(؟ 
كيف يتوقع تغيير األسعار في الشهر أو الشهرين القادمين؟	 

وفيما يتعلق بأسعار الشراء، حدد الخصائص المعيارية للبنود التي ستقوم بجمع أسعارها قبل عقد 
المقابالت.

10.  االئتمان المقدم للعمالء 
هل يقوم التجار بتقديم االئتمان لعمالئهم؟	 
إذا كانت اإلجابة بالنفي، لَِم ال؟ -
إذا كان الجواب نعم، فلمن يقدم االئتمان وبموجب أي شروط؟ -
كيف أثرت الصدمة على ممارسات التجار فيما يتعلق بتقديم االئتمان للعمالء؟ 	 

11.  رأي التاجر فيما يتعلق بالوضع العام والمستقبل
كيف تكيف التجار مع الوضع؟ كيف يتكيف التجار مع الوضع الراهن؟	 
ما هي الفترة المقدرة من جانب التجار للعودة للوضع »االعتيادي«؟	 
ما الذي يمنع العودة إلى الوضع »االعتيادي«؟	 

األداة رقم 1 - 7: المقابالت مع المستجيبين الرئيسيين 
الغرض من األداة 

تساعد هذه األداة على أن تستمد ما يلي من المستجيبين الرئيسيين: 
  صورٌة شاملٌة لهيكل السوق ووظائفه؛

  إدراٌك عاٌم لكيفية تأثر السوق بالصدمة؛
  معلوماٌت حاسمٌة تتعلق بالعمل الميداني ومن الصعب الحصول عليها من مصادٍر أخرى مثل: 
ما الذي يتم حالًيا، وما هي األطراف الفاعلة التي يجب االتصال بها، وكيف يمكن الوصول إلى 

مختلف المناطق،… إلخ. 

كيف تستخدم األداة 
تتكون القائمة المرجعية التالية من قائمٍة طويلٍة من الموضوعات التي قد تود مناقشتها مع المستجيبين 
الرئيسيين. وقد يكون من المفيد مراجعة هذه القائمة المرجعية بالتشاور مع قسم الخدمات اللوجستية. 

عند مناقشة الموضوعات مع المستجيبين الرئيسيين ميدانًيا، من المهم للغاية أن تعتمد توجًها منفتًحا 
الرئيسيين  المستجيبين  المطروحة على مجال خبرة ومعرفة  واستقصائًيا. وستعتمد نوعية األسئلة 
أو موظفين في قطاع  السوق  أو مسؤولين في  المقابالت. ويمكن أن يكونوا ممثلين حكوميين  في 
الزراعة،… إلخ. وسوف يتمتع كٌل منهم بمعرفٍة جيدٍة ببعض المسائل ومن المحتمل أن تكون لديه 
معرفٌة أقل بمسائل أخرى. قبل إجراء المقابلة، يجب مراجعة القائمة المرجعية واختيار األسئلة التي 

ستقوم بطرحها، وفًقا للوضع. 
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القائمة المرجعية الخاصة بالمستجيبين الرئيسيين
  قم بوصف الصدمة وكيف أثرت على الفئات المستهدفة فضاًل عن األطراف الفاعلة ذات الحصة 

في السوق الحيوية ذات الصلة. 
  قم بوصف سبل المعيشة الرئيسية في المنطقة، مع التركيز بصفٍة خاصٍة على سبل المعيشة ذات 

العالقة بالسوق الحيوية ذات الصلة. 
  ما الذي تقوم به الحكومة الوطنية والحكومة المحلية والمجتمع المدني ومنظمات اإلغاثة أو تخطط 

للقيام به لالستجابة للصدمة؟
  ماذا عن األمن والوصول )بما في ذلك المسافة( إلى المناطق المتضررة )وخاصًة المناطق التي 

تهتم بزيارتها(؟
  ما هي األطراف الفاعلة المشاركة في نظام السوق وما هو دورها؟ وكيف تقوم مختلف األطراف 

الفاعلة بالتجارة والتفاعل؟ 
  ما هي األطراف الفاعلة التي تأثرت بالصدمة؟ وكيف؟ قم بوصف مستوى الضرر، والتغيرات 
في عدد األطراف الفاعلة، وحجم وتدفق التجارة، فضاًل عن ما تقوم به األطراف الفاعلة من 

أجل التكيف مع الوضع. 
  كيف يتم تبادل السلع )أو الخدمات( وكيف تتدفق داخل نظام السوق )فضاًل عن تدفقها داخل 

المنطقة وخارجها(؟ كيف تغير ذلك بسبب الصدمة؟ 
  ما هي األسعار السائدة وما هي التغيرات الموسمية في سنٍة »عاديٍة«؟ وكيف تغيرت األسعار 

بعد الصدمة؟
  ما هي الشهور التي يبلغ فيها الطلب ذروته والشهور التي ينخفض فيها الطلب إلى أدنى مستوى 

خالل سنٍة »عاديٍة«؟
  هل تبدو األسواق تنافسيًة؟ هل هناك عدٌد كافٍي من التجار الذين يتعاملون مع السلع والخدمات 
المختارة؟ هل يوجد تجاٌر أكثر قوًة مقارنًة بتجاٍر آخرين وقد يؤدون إلى تشويه األسعار؟ هل أدت 

الصدمة إلى وضع بعض األطراف الفاعلة في مركٍز قوٍي؟ 
  متى تحدث غالبية الحركة التجارية في ساحة السوق؟ صف التغيرات الموسمية.

  في حال التجارة في ساحة السوق، فما هي مواقع وهياكل واللوائح المنظمة لدخول السوق وعدد/ 
نماذج التجار في ساحة السوق؟ كيف تأثرت ساحات األسواق بالصدمة؟ 

  كيف تأثرت الطرق والمخازن والبنية التحتية بصفٍة عامٍة بالصدمة؟ 
  ما هي الخدمات التي تحصل عليها األطراف الفاعلة في السوق عادًة )ائتماٌن رسمٌي/ غير رسمٍي، 
وقروٍض مصرفيٍة وخدمات تمديٍد، ومعلوماٍت،… إلخ(؟ كيف تغير معدل توافر هذه الخدمات 

والحصول عليها بعد الصدمة؟ 
مساعدٌة  أو  )ائتماٌن  »العادية«  األوقات  أثناء  الحكومة  قبل  من  مقدمٍة  خدماٍت  أي  هناك    هل 
اجتماعيٌة أو سلطٌة… إلخ(؟ كيف تغير معدل توافر هذه الخدمات والحصول عليها بعد الصدمة؟
  ما هي التقنية المتوفرة )اإلنترنت، نقاط البيع، بطاقات ائتمان،… إلخ(؟ هل تمتلك األطراف 

الفاعلة القدرة على الحصول على هذه التقنيات واستخدامها؟
  ما هي تفضيالت الناس واتجاهاتهم فيما يتعلق بالسلع والخدمات واألنشطة ذات الصلة بنظام 

السوق الحيوية؟
التراخيص  ذلك  في  بما  السوق  على  سلبيٍة(  أو  إيجابيٍة  )بصورٍة  تؤثر  التي  السياسات    حدد 

والضرائب وقيود التجارة والسياسات المدعومة وسياسات االستيراد والتصدير،… إلخ. 
  ما هي العوامل الخارجية األخرى التي يمكن أن تؤثر )بصورٍة سلبيٍة أو إيجابيٍة( على األسواق؟  

هل تغيرت بعد الصدمة؟ كيف؟ 
  ما هي توقعات المستجيبين الرئيسيين بالنسبة للمستقبل؟ في اعتقادهم، ما هي الفترة المطلوبة 

للعودة للوضع »االعتيادي«؟ وما الذي يمنع العودة، في اعتقادهم، لهذا الوضع؟ 
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يتناول هذا الفصل كيفية استخدام وتضمين معلومات السوق في عملية تحليل االستجابة. يتمثل الهدف 
من العملية في تحديد أنسب االستجابات وأكثرها جدوى مع تحديد أفضل الطرق لتنفيذها. وحيث 
أن عملية تحليل االستجابة هي عمليٌة متكررٌة فإنه من المرجح أن يقوم الفريق المعني بتنفيذ تحليل 
االستجابة »بالتحرك جيئًة وذهوبًة« بين معايير الجدوى والمالءمة حتى يستقر على خياٍر )خياراٍت( 

نهائٍي لالستجابة. 

وقد يشعر بعض الممارسين بارتياٍح أكبر في التعامل مع الجدوى قبل التعامل مع المالءمة والعكس 
صحيٌح. استعن باإلرشادات بالترتيب الذي تجده أكثر بداهة لك، لكن ال تغفل التعامل مع كال الجانبين 

ألهميتهما بالنسبة لعملية تحليل االستجابة. 

وستختلف نتائج تحليل االستجابة وفًقا لنتائج وتوصيات التقييم والتي ستتحدد بدورها وفًقا لعوامٍل مثل: 
القطاع البرامجي، والمنطقة الجغرافية، والفئات المستهدفة )وسبل معيشتهم(، فضاًل عن حجم ومدة 
االستجابة المحتملة من بين عوامل أخرى. ويمكن أن يتبع تحليل االستجابة أيًضا عمليات مختلفة، 
وفًقا للمنهج الذي تعتمده الهيئة. وألغراض هذا الدليل، فإننا نقترح طرًقا لدمج المعلومات المتعلقة 

بالسوق في ثالٍث من أكثر الخطوات شيوًعا في تحليل االستجابة وهي:  
  تحديد نطاق عريض من خيارات االستجابة 

  تعريف مالءمة خيارات االستجابة
  تحليل مخاطر خيارات االستجابة وجدواها.

كيفية دمج المعلومات السوقية في تحليل 
االستجابة

ستوجه من خالل عمليٍة تشاركيٍة تهدف إلى دمج معلومات السوق في تحليل االستجابة. ويجب أن 
الخدمات  التنفيذ، وممثلي قسمي  القائمين على  الموظفين  التقييم، وبعض  العملية فريق  يشارك في 
اللوجستية والشؤون المالية، وأصحاب المصلحة اآلخرين )بما في ذلك ممثلي المجتمعات المتضررة 
والتجار المتضررين( في مناقشاٍت، وممارسات العصف الذهني. وقد وضعت ثالثة أسئلٍة محفزٍة 
لمساعدتك في هذه العملية. ويرتبط كل سؤاٍل من األسئلة المحفزة باألدوات المساعدة في اإلجابة.  

وتمثل األدوات مجرد مؤشٍر ويمكن تعديلها وفًقا للسياق والحتياجات الهيئة. 
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الجدول 2 - 1: أسئلٌة محفزٌة

عمليات/ أدواتأسئلٌة محفزةٌ

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 2- 1: كيف يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد 
على تحديد نطاق 

خيارات االستجابة 
المحتملة؟

أداة رقم 2- 1: خيارات االستجابة المحددة بقائمٍة 
طويلٍة

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 2- 2: كيف يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد 

على فحص خيارات 
االستجابة وفقاًا 

لمالءمتها؟

أداة رقم 2- 2: تحليل معايير المالءمة المتعلقة 
بالسوق.

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 2- 3: هل يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد 
على تحليل جدوى 
خيارات االستجابة؟

أداة رقم 2- 3: تحليل المخاطر المتعلقة بالسوق. 

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 2- 1: كيف يمكن لمعلومات السوق أن تساعد على تحديد نطاق خيارات االستجابة المحتملة؟

إن عملية تحديد نطاٍق من خيارات االستجابة لتحقيق هدف التدخل المحتمل يمثل عادًة الخطوة األولى 
في عملية تحليل االستجابة. ويهدف هذا السؤال المحفز إلى ضمان أن التدخالت المستندة إلى السوق 

مشمولٌة في هذا النطاق من الخيارات. 

وبصفٍة عامٍة، يوجد تمرين عصٍف ذهنٍي لتحديد نطاق خيارات االستجابة. ويجب أن تسترشد عملية 
العصف الذهني بمنطٍق يأخذ نتائج التقييم في الحسبان. وتقترح األداة 2 - 1 تطبيق عمليٍة منطقيٍة 
دعٍم  بدون  أو  بدعٍم  الصدمة،  أعقاب  في  بالطلب  الوفاء  السوق على  نظم  قدرات  فهم  تعتمد على 
خارجٍي. وسوف تؤدي هذه العملية إلى تحديد نوعين من خيارات االستجابة المتعلقة بالسوق واللذين 

من المحتمل أن يكونا متكاملين: 
  دعم الفئات المستهدفة )المستهلكين أو المنتجين أو العمال( 

  دعم نظام السوق )تحسين قدرات األطراف الفاعلة في السوق وتحسين البنية التحتية والتأثير 
على السياسات(. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 2- 2: كيف يمكن لمعلومات السوق أن تساعد على فحص خيارات االستجابة وفًقا 
لمالءمتها؟

االستجابة  لخيارات  الواسع  النطاق  تقليص  في  االستجابة  تحليل  عملية  في  التالية  الخطوة  تتمثل 
باستخدام معايير المالءمة. ويهدف هذا السؤال المحفز إلى ضمان وضع معلومات السوق، أينما كان 

ذلك مناسًبا، في الحسبان خالل تحليل المالءمة. 

إن بعض معايير المالءمة األكثر استخداًما من قبل الهيئات قائمٌة على السوق وهي:  
  فعالية التكاليف ومردودية التكاليف

  جاهزية السوق
  مخاطر التضخم وتشوهات السوق األخرى

  التأثير الثانوي على األسواق.

يقترح فريق االتحاد المعني بموجة التعافي 
المبكر )FERST( القيام بعملية »تفكيٍر 

إبداعيٍ« يهدف إلى تعزيز االستجابات 
االبتكارية والتي قد يثبت بعضها أنه مفيٌد 

في مرحلٍة الحقٍة حتى لو لم تكن ذات 
جدوى مباشرة. 

وتشير أدوات تحليل وإعداد خرائط السوق 
في حاالت الطوارئ إلى خيارات القائمة 

الطويلة لالستجابة المتعلقة بالسوق التي 
تؤكد على المزايا والعيوب ذات الصلة. 

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 
www.emma-toolkit.org :التالي

http://www.emma-toolkit.org
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تتناول األداة رقم 2 - 2 هذه المعايير وتشير إلى المعلومات ذات الصلة وكيفية استخدامها في تحليل 
المالءمة. وتقترح األداة رقم 2 - 2 استخدام نهٍج نوعٍي في هذا التحليل. وسوف تستخدم نتائج التقييم 

لفهم ما إذا كانت خيارات االستجابة المختلفة تتفق مع معايير المالءمة من عدمه. 

وبمجرد تحليل كل خيار استجابة مقابل معايير المالءمة، يجب تحديد نقاط مقابل كل خياٍر فضاًل عن 
على  بناًء  وقراراٍت  أحكاٍم  إلى  التوصل  على  التشاركية  المناهج  تساعد  أن  ويمكن  التصنيف. 
مبادئ التوافق في الرأي والشفافية والتشابه. ومن بين المناهج التشاركية المستخدمة: )1( مصفوفات 
المزايا/ تحليل   )SWAT(،)3( والمخاطر  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  تحليل   )2( التصنيف، 

أوجه القصور. يجب أن تتضمن هذه العملية معاييًرا سوقيًة معاييًرا غير سوقيٍة. وتقترح األداة رقم 
2 - 2 مصفوفًة لتحديد درجات مقابل خيارات االستجابة تأخذ في الحسبان فقط معايير المالءمة 
المتعلقة بالسوق. ويجب دمج نتائجها في تحليل المعايير غير السوقية )تفضيالت المستفيدين ومالءمة 

األهداف… إلخ(.

المتعلقة  المناقشات  في  المالية  والشؤون  اللوجستية  الخدمات  قسمي  من  ممثلين  بمشاركة  يوصى 
التكاليف  كفاءة  حول  قيمٍة  معلوماٍت  تقديم  يمكنهما  حيث  االستجابة  تحليل  عند  السوقية  بالمعايير 

وفعاليتها، ومخاطر زيادة األسعار وتشوهات السوق. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 2- 3: هل يمكن لمعلومات السوق أن تساعد على تحليل جدوى خيارات االستجابة؟

وبعد تحديد نطاق التدخالت المالئمة، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت عملية التنفيذ مجديًة لتحديد 
أنسب التدخالت. ويهدف هذا السؤال المحفز إلى ضمان أن معايير الجدوى تؤخذ بعين االعتبار في 
التحليل الذي يتضمن الجوانب السوقية. وكما ُذكر آنًفا، فإن تحليل االستجابة يمثل عمليًة متكررًة، ولذا 

نشجع على إعادة مراجعة السؤال المحفز رقم 2 - 2 )مالءمة االستجابة( إذا لزم األمر. 

تتضمن معايير الجدوى الشائعة االستخدام ما يلي:  
  والية الهيئة واستراتيجيتها

  قدرة الهيئة على تنفيذ االستجابة )بما في ذلك الوقت المطلوب إلطالق االستجابة( 
  الموازنة المتوافرة
  تحليل المخاطر. 

وهناك بعض العوامل السوقية التي يمكن أن تُعّرض تنفيذ االستجابة للخطر وتهدد أثر خياراتها. يجب 
أن يركز تحليل الجدوى على جدية عوامل الخطر تلك والتدابير المحتملة لتخفيف حدتها. وفيما يلي 

بعض المخاطر الكبرى المتعلقة بالسوق:  
  إن االستجابة المتعلقة بالسوق تؤدي إلى مخاطر مؤسسيٍة غير مقبولٍة )مثل االحتيال( 

  إن الفئات المستهدفة تحصل على سلٍٍع منخفضة الجودة، وهو ما يضر بحياة تلك الفئات و/ أو 
سبل معيشتها 

  إن االستجابة تؤدي إلى أو تفاقم من سلوكياٍت ضارٍة بالسوق )مثل غياب التنافسية( 
  إن االستجابة المتعلقة بالسوق تؤدي إلى مخاطٍر غير مقبولٍة للفئات المستهدفة وغير المستهدفة 

)مثل األمن، وسرقات( 
  تقوض االستجابة من قدرة الفئات المستهدفة وغير المستهدفة على الوفاء باحتياجاتها األساسية 

)مثل زيادة األسعار(. 
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توضح األداة رقم 2 - 3 بالتفصيل عملية تحديد المخاطر المتعلقة بالسوق وتقرر ما إذا كانت تدابير 
التخفيف سوف تقلل من خطٍر مستفحٍل إلى مستوى مقبوٍل. 

دمج نتائج تحليل االستجابة 

في نهاية عملية تحليل االستجابة، بناًء على تصنيف المالءمة والجدوى، يمكنك اختيار االستجابة أو 
مجموعة االستجابات التي ستنفذ. وسوف يقودك ذلك إلى المرحلة التالية في دورة المشروع: التصميم 

والتنفيذ والتي لم تضمن في توجيهات تحليل السوق. 
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هل يستطيع نظام السوق الوفاء 
بالطلب على السلع أو الدخل بعد 

الصدمة؟

دراسة االستجابات التي تدعم 
الفئات المستهدفة التي تعتمد 
على األداء الجيد للسوق  

هل سيتمكن نظام السوق من 
الوفاء بالطلب على السلع والدخل 

عند الحصول على بعض 
المساعدة؟ دراسة دعم نظام السوق على 

المدى القصير/ مرة واحدة

دراسة االستجابات الداعمة 
للفئات المستهدفة عند تراجع أداء 

السوق

دراسة دعم نظام السوق الهيكلي/ 
على المدى الطويل 

نعم

نعم

نعم

ال

ال ال

أدوات تحليل استجابة السوق

األداة رقم 2 - 1:  خيارات االستجابة وفًقا للقائمة الطويلة 
الغرض من األداة 

تهدف هذه األداة إلى توفير األساس المنطقي الذي تسترشد به عملية تحديد خيارات االستجابة السوقية 
المحتملة.

كيف تستخدم األداة 
تتكون هذه األداة من سلسلٍة من القرارات الموجزة )انظر الشكل البياني التالي( التي يجب استخدامها 

أثناء عملية العصف الذهني مع أصحاب المصلحة. 

من خالل اتباع األساس المنطقي المقترح، سيتمكن الفريق من فهم فئة استجابة السوق المطلوبة، بناًء 
على جودة عمل السوق و/ أو نوع الدعم الذي سيحتاج إليه. وستكون الخطوة التالية هي قيام الفريق 
بإعادة النظر في خرائط السوق التي وضعت في مرحلة التقييم لتحديد اختناقات السوق ونقاط الدخول 
المحتملة.8 وسوف يساعد ذلك على وضع قائمٍة لخيارات االستجابة المحتملة بالنسبة لكل فئٍة. وفيما 

يلي بعض أمثلة خيارات االستجابة المحتملة في كل فئةٍ من الفئات. 

تتضمن األطراف الفاعلة في السوق للعمل مع و/ أو دعم البنية التحتية والخدمات التي يعاد تأهيلها، وأي نقطة أخرى في نظام   8
السوق التي يجب أن تركز عليها االستجابة. 
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خيارات االستجابةأداء السوق/ الحاجة للدعمفئات التصنيف

تحويالٌت نقديٌة للغذاء ومواٍد أخرى	 األداء الجيد لنظام السوق الدعم للفئات المستهدفة 
تحويالٌت نقديٌة إلصالح المنازل، وبناء أماكن إيواٍء مؤقتٍة وإعادة بناء 	 

مساكٍن دائمٍة
نقٌد لإليجار	 
تحويالٌت نقديٌة غير مشروطٍة إلعادة إنشاء سبل العيش	 
قرٌض أصغر أو منٌح نقديٌة من أجل األنشطة المدرة للدخٍل	 
نقٌد مقابل العمل	 
نقٌد مقابل التدريب	 
تخفيض كمية المخزون الحيواني 	 
تحويالٌت نقديٌة للحصول على الرعاية الحيوانية واألدوية البيطرية	 
منٌح وقسائم الرعاية الصحية والمصروفات المدرسية 	 
قسائٌم للحصول على المياه	 

توزيع الغذاء ومواٍد أخرى	 تراجع أداء نظام السوق  
إصالح المنازل، وبناء مساكن مؤقتٍة ودائمٍة	 
توفير أماكن إيواٍء فوريٍة	 
توزيع البذور 	 
التزويد بالحيوانات 	 
توفير الرعاية والتطعيمات البيطرية	 
الغذاء مقابل العمل	 
الغذاء مقابل التدريب	 
توزيع مدخالت المعيشة )قوارب، وشباك صيد، ومعدات( 	 
توزيع المياه	 
تقديم الرعاية الصحية	 

دعم نظام السوق )تجار 
التجزئة، تجار الجملة، 

المصنعون،  جهات النقل، 
إلخ(  الهيئات،… 

منٌح نقديٌة/ قروٌض إلى التجار الستعادة السيولة	 دعم قصير األجل، لمرٍة واحدٍة 
منٌح نقديٌة/ قروٌض/ قسائٌم ألصحاب المخازن الستعادة القدرة التخزينية	 
منٌح وقسائٌم لجهات النقل	 
أشغاٌل عامٌة إلصالح/ إعادة بناء هياكل السوق	 
تنظيم القسائم ومعارض السلع	 
منٌح نقديٌة لدعم الصناعات التجهيزية الصغيرة والتعاونيات من أجل إعادة 	 

أمن  يضمن  حكوميٍ  إجراٍء  اتخاذ  إلى  والدعوة  التوريد؛  سلسلة  تنشيط 
األسواق والنفاذ إلى تلك األسواق.

إعادة بناء المخزون الوطني	 دعم هيكلي طويل األجل 
إصالح المخازن الوطنية واإلقليمية	 
دعم الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية	 
دعم النفاذ المالي للتسهيالت االئتمانية	 
تسهيل التعاقد اآلجل لصغار المنتجين	 
توفير تدريٍب مهنيٍ وتنويع اإلنتاج	 
تعزيز منظمات المنتجين/ تطوير استراتيجياٍت تسويقيٍة	 
تحسين الحصول على معلومات السوق؛ ودعوة الحكومة إلى تيسير القيود 	 

على االستيراد/ التصدير، وإصدار تراخيص تجارة… إلخ.
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األداة رقم 2 - 2: تحليل معايير المالءمة المتعلقة بالسوق 
الغرض من األداة 

تهدف هذه األداة إلى ما يلي:  
  توضيح أكثر معايير المالءمة السوقية شيوًعا؛

  اإلشارة إلى معلومات السوق ذات الصلة وكيفية استخدامها؛
  اقتراح عمليٍة نوعيٍة لتحديد درجاٍت لخيارات االستجابة بناًء على معايير مالءمٍة سوقيٍة.

كيف تستخدم األداة 
تتكون هذه األداة مما يلي:  

  جدوٌل تلخيصٌي يوضح أكثر معايير المالءمة السوقية شيوًعا مع اإلشارة إلى معلومات السوق 
ذات الصلة )المحصلة في مرحلة التقييم( وكيفية استخدامها في تحليل مالءمٍة نوعي. 

  مصفوفٌة لتحديد درجاٍت لخيارات االستجابة بناًء على مالءمتها )والتعليمات ذات الصلة حول 
كيفية استخدامها(. وسوف تساعد المصفوفة الفريق على دمج آرائه حول األهمية النسبية لكل 

معياٍر من المعايير وحول كيفية وفاء مختلف خيارات االستجابة بكل معياٍر من المعايير. 
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جدول: معايير المالءمة السوقية وطريقة التطبيق 

معلوماٌت السوق ذات الصلٍة وطريقة استخدامهامعاييٌر سوقيٌة

تشير كفاءة التكاليف إلى التكلفة النسبية 
لتسليم مخرجاٍت محددٍة إلى المستفيدين.

ومن المفيد مقارنة المساعدات العينية مع 
التدخالت النقدية وتلك القائمة على القسائم.

يجب أن يعتمد تقديرك على المعلومات التالية:  
التكلفة التي تتحملها الهيئة لتوزيع السلعة )السعر عند المصدر، تكاليف النقل والتخزين والتسليم( 	 
ساحة 	  إلى  والنقل  السوق  )أسعار  محلًيا  السلعة  نفس  لشراء  المستهدفة  للفئات  بالنسبة  التكلفة 

السوق( 
الفروقات في جودة السلعة التي قد تنتج عن اختالف االستجابات.	 

إذا كان التوزيع أكثر كلفًة من الشراء محلًيا، يجب أن تحدد قيمًة أعلى للنقد والقسائم عن المساعدة 
العينية.

إن فعالية التكاليف تقارن بين تكلفة تحقيق 
النتيجة المرجوة من خالل خيارات استجابٍة 

مختلفٍة.

يجب أن يعتمد تقديرك على تقييم فعالية التكاليف الخاصة بالمشروعات السابقة. 

لمختلف  المحتملة  للنتائج  نوعيٍ  تقديٍر  إلى  فستحتاج  متوفرًة  الثانوية  المعلومات  تكن هذه  لم  إذا 
خيارات االستجابة. 

إن خطر التضخم ينتج عن ضٍخ نقديٍ 
خارجيٍ في االقتصاد المحلي.

سيعتمد تقديرك على الجوانب التالية:  
التدخل أكبر، زاد خطر أن يتسبب 	  المحلي: كلما كان  بالمقارنة بحجم االقتصاد  التدخل  حجم 

التدخل من خالل التحويل النقدي في حدوث تضخٍم، وكلما زاد خطر أن تتسبب المساعدة العينية 
في حدوث انكماٍش.

تكامل السوق: توافر السلع بصورٍة جيدٍة على المستوى المحلي يقلل من مخاطر التضخم.	 
بالنسبة 	  التضخم  مخاطر  من  يقلل  جيٍد  نحٍو  على  محلًيا  السلع  توافر  إن  محلًيا:  السلع  توافر 

للتحويالت النقدية بينما يزيد خطر االنكماش بالنسبة للتوزيعات العينية.  

يمكن استخدام هذه المعلومات كمؤشراٍت، بالرغم من عدم وجود نقاٍط قاطعٍة للتنبؤ بما إذا كان 
التدخل السوقي يمكن أن يتسبب في حدوث تضخٍم. 

احتمال تشوهات السوق )سلوٌك غير 
تنافسيٍ( ينتج عن خيارات االستجابة.

يجب أن يعتمد تقديرك على المؤشرات البديلة التالية لتنافسية السوق: 
إن نظم السوق التي لديها على األقل من 5 إلى 10 من كبار التجار على مستوى البيع بالجملة في 
كل مدينٍة كبيرٍة ومن 3 إلى 5 من التجار في كل قريٍة من المرجح أن تكون ذات تنافسيٍة عاليٍة.9 

إن مالحظات السوق والمقابالت مع األطراف الفاعلة في السوق والفئات المستهدفة أثناء التقييم 
يمكن أن يساعد على إدراك ما إذا كان هناك سلوٌك غير تنافسيٍ من عدمه. ويتضمن ذلك تقديم 
أجهزة  أو  موازيٍن  توافر  وعدم  األسعار،  عرض  وعدم  للعمالء،  مختلفٍة  ألسعارٍ  التجار 

إلخ.  قياس،… 

اآلثار الثانوية )أو اآلثار المضاعفة( على 
األسواق ترتبط باآلثار اإليجابية والسلبية 

»الجانبية« لخيارات االستجابة على السوق.

يجب أن يعتمد تقديرك على تمرين العصف الذهني مع الفريق الميداني وأصحاب المصلحة 
المحليين )بما في ذلك التجار( لتحديد اآلثار اإليجابية والسلبية لخيارات االستجابة على األطراف 

الفاعلة في السوق المحلية. 

ويمكن أن تساعد تقييمات اآلثار المضاعفة للتدخالت السابقة، إن وجدت، على التنبؤ باآلثار 
الثانوية لمختلف خيارات االستجابة على السوق.

ديربا ورينك، 2007.  9
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مصفوفة تحديد الدرجات 

الوزنالمعايير
الدرجات

المبررات خيار االستجابة 
)أ(

خيار االستجابة 
)ب(

خيار االستجابة 
)ج(

كفاءة التكاليف وفعالية التكاليف 

مخاطر التضخم

احتمال حدوث تشوهاٍت بالسوق

اآلثار الثانوية على السوق

معاييٌر أخرى غير سوقية

تعليمات االستخدام:

اختيار المعايير وترجيحها: يجب أن يتفق الفريق بشأن المعايير التي ستضمن في التحليل وأهميتها أ. 
النسبية. في حال وجود معياٍر أهميٍة كبرى بالنسبة لتحقيق الهدف العام أو التوكيد المرجو من خالل 

التدخل، يجب ترجيح وزنه قبل بدء عملية تحديد الدرجات. 

ويمكن إعطاء كل معيار من المعايير وزًنا ترجيحًيا يتراوح بين 1 إلى 3، كما هو موضح أدناه.

1 = مهم للغاية

2 = مهم

3 = أقل أهميةً

 تحديد درجاٍت لخيارات االستجابة: يجب تحليل خيارات االستجابة المختلفة مقابل المعايير التي ب. 
اتفق عليها من قبل الفريق. ويجب تحديد درجاٍت من 1 إلى 5 لكل خياٍر من خيارات االستجابة 

في كل معياٍر، بناًء على كيفية )نسبة( الوفاء بمعياٍر معيٍن. 

1= الوفاء بالمعيار من 0 إلى %20

2= الوفاء بالمعيار من 20 إلى %40

3= الوفاء بالمعيار من 40 إلى %60

4= الوفاء بالمعيار من 60 إلى %80

5= الوفاء بالمعيار من 80 إلى %100

وفي حال تحديد أوزاٍن للمعايير، فيجب أن تعكس الدرجات ذلك، أي وجوب مضاعفة الدرجات 
كافًة حسب األوزان المحددة. 
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حساب إجمالي درجات المالءمة: إجمالي الدرجات الخاصة بكل خياٍر من خيارات االستجابة ج. 
يكون حاصل درجات كل معياٍر )سواٌء بوزٍن ترجيحيٍ أم ال(.

تصنيف خيارات االستجابة: يجب أن يعتمد التصنيف على إجمالي الدرجات، حيث ترتبط أعلى د. 
الدرجات بأعلى التصنيفات. 

 يجب أن يعتمد تحديد الدرجات، كلما أمكن، على تحليٍل كميٍ. إن اإلخفاق في ذلك قد يكون نتيجةاً
 للتحليل النوعي واالفتراضات. ومن أجل تجنب اختياٍر منحاٍز العتباراٍت شخصيٍة، يجب أن يكون

ا. األساس المنطقي وراء تحديد الدرجات مبرراً

وفي المصفوفة المكتملة أدناه ستجد مثااًل حول تحديد الدرجات والتصنيف: 

الوزنالمعايير
الدرجات

المبررات خيار االستجابة )أ(
الوزن x الدرجات

خيار االستجابة )ب(
الوزن x الدرجات

خيار االستجابة )ج(
الوزن x الدرجات

كفاءة التكاليف وفعالية 
33x4=123x3=93x1=3التكاليف

22x1=22x2=42x2=4مخاطر التضخم

احتمال حدوث تشوهات 
33x1=33x3=93x3=9بالسوق

11x5=51x1=11x2=2اآلثار الثانوية على السوق

2+9+4+3=118+9+4+9=523+3+2+12=22إجمالي الدرجات

األداة رقم 2 - 3: تحليل المخاطر المتعلقة بالسوق 
الغرض من األداة 

تساعد هذه األداة على:  
  تحديد المخاطر التي قد تؤثر على جدوى خيارات االستجابة؛

  تقدير جسامة المخاطر المحددة؛
  تحديد اإلجراء الذي يجب اتخاذه.

كيف تستخدم األداة 
تتألف هذه األداة من إرشاداٍت حول كيفية القيام بهذه العملية من خالل إجراٍء تشاركٍي مكوٍن من 
ثالث خطواٍت مع مجموعٍة من أصحاب المصلحة الذين يمكنهم توفير معلوماٍت حول السياق المحلي 
واألسواق المحلية. ويشارك 12 مشارًكا بحٍد أقصى ويشمل ذلك أعضاًء من فريق التقييم، ومتطوعين 
من الجمعية الوطنية، وعاملين في وظائف البرامج، وممثلين من قسمي الخدمات اللوجستية والشؤون 

المالية وربما أيًضا مستجيبين رئيسيين. 
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الخطوة األولى: تحديد المخاطر 
يجب حصر المخاطر التي قد تؤثر على خيار استجابٍة معيٍن ووصفها بوضوٍح، مع توضيح أسباب 
الخطر المحدد وآثاره المحتملة. والغرض من ذلك هو تفعيل عملية اتخاذ قرارات حول اإلجراء الذي 
يجب اتخاذه )الخطوة الثالثة( من أجل التعامل مع األسباب )للمساعدة على منع المخاطر( واآلثار 

)لتخفيف أثر المخاطر(. 

الخطوة الثانية: تقدير جسامة المخاطر
تسمح عملية تقدير جسامة المخاطر بتصنيف المخاطر واتخاذ قراٍر بشأن أيها يحتاج إلى التركيز عليه 

بصفٍة خاصٍة وإجراء تحليٍل إضافٍي قبل اعتبار االستجابة خياًرا مجدًيا. 
وتحدد جسامة المخاطر وفًقا الثنين من العوامل وهما:  

  احتمالية )ترجيح( حدوث الخطر
  أثر )تبعات( الخطر عندما يحدث. 

وتعتبر مصفوفة التصنيف أداٌة نوعيٌة يمكن أن تساعد على تقدير جسامة كل خطٍر من المخاطر:  

األثر
االحتمالية

ال يذكر
)1(

طفيف
)2(

معتدل 
)3(

شديد
)4(

خطير
)5(

غير محتمل على 
12345اإلطالق )1(

246810غير محتمل )2(

بدرجٍة  محتمل 
3691215معتدلٍة )3(

48121620محتمل )4(

510152025محتمل للغاية )5(

الجسامة )الخطورة( = درجة األثر x درجة االحتمالية

منخفض
7 - 1

متوسط 
14 - 8

مرتفع 
25 - 15

الخطوة الثالثة: تحديد اإلجراء الذي يجب اتخاذه
من أجل اتخاذ قراٍر بشأن ما يجب القيام به، تحتاج إلى إدراك ما إذا كان من الممكن التحكم في خطٍر 
معيٍن من عدمه. ومن أجل إدراك ذلك، يجب التحقق من إمكانية تنفيذ تدابيٍر احترازيٍة و/ أو تدابيٍر 
لتخفيف حدة الخطر إلى حٍد مقبوٍل، أو ما إذا كان من الممكن نقل الخطر )على سبيل المثال، من خالل 
التعاقد مع شركة تأمين أو التعاقد من الباطن مع شركاٍء آخرين يعملون عند مستوى خطٍر أقل(. وإذا 

كان ذلك غير ممكٍن، فيتعين تجنب الخطر واللجوء إلى خياراٍت أخرى مجديٍة. 

النظر في أكثر من  المخاطر. ويمكن  التخفيف بصفٍة أساسيٍة مع أسباب  تدابير  تتعامل  ويجب أن 
إجراء تخفيٍف بالنسبة لكل خطر. ويصف الجدول التالي عدًدا من المخاطر المتعلقة بالسوق وتدابير 

التخفيف المحتملة. 
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تدابير التخفيف التي يتعين النظر فيها المخاطر المتعلقة بالسوق

تؤدي االستجابة إلى مخاطٍر مؤسسيٍة غيَر مقبولٍة )مثل 
االحتيال(. 

استخدام البنوك والنظم اإللكترونية في تقليل المعامالت وتحسين تدفق المعلومات/	 
آليات الرقابة

إنشاء آليات للتغذية الراجعة واالستجابة	 
العمل عن كثب مع المجتمعات والسلطات المحلية	 

حصول الفئات المستهدفة على مواٍد منخفضة الجودة، وهو 
ما يقوض من حياة تلك الفئات و/ أو سبل معيشتها

إنشاء معايير جودٍة متوقعٍة في العقود وآليات الرقابة/ الجزاءات 	 
تشغيل برامج قسائم تتعامل مع التجار الذين يضمنون الجودة المطلوبة	 
مراقبة جودة المنتجات	 

تؤدي االستجابة أو تزيد من فداحة السلوك الضار بالسوق 
)مثل غياب التنافسية( 

إشراك األطراف الفاعلة في السوق ذات القوة السوقية األقل	 
إبرام اتفاقياٍت للحد من سلوك/ ممارسات السوق	 
مراقبة سلوك السوق واتخاذ إجراءاٍت	 

تؤدي االستجابة إلى مخاطٍر غير مقبولٍة بالنسبة للفئات 
المستهدفة وغير المستهدفة )مثل األمن، والسرقات( 

إلكترونيٌة، مصارف، شركات 	  أمًنا )تحويالٌت  بديلٍة وأكثر  آليات تحويل  تبني 
أمن… إلخ( 

تبني إجراءاٍت احترازيٍة للحد من تعرض الناس إلى المخاطر 	 
التعاون مع السلطات المحلية/ استخدام القسائم	 

تقوض االستجابة من قدرة الفئات المستهدفة وغير 
المستهدفة على الوفاء باحتياجاتهم األساسية )مثل زيادة 

األسعار( 

المزج بين التحويالت العينية والنقدية	 
تغيير 	  التحويل،  قيمة  )تعديل  الطوارئ  لحاالت  والتخطيط  األسعار  مراقبة 

الوسائل( 
إبرام اتفاقيات مع التجار حول األسعار	 
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يتناول هذا الفصل سبل استخدام معلومات السوق في مرحلة المتابعة من دورة المشروع. وتتضمن 
المتابعة جمع بيانات بصورٍة منهجيٍة عن المؤشرات التي يؤدي تحليلها إلى التعرف على كيفية سير 
المشروع، وما إذا كان قد تم التسبب في أي ضرٍر، وما هي الجوانب، إن وجدت، التي تحتاج إلى 
تعديٍل. يجب النظر في خطط المتابعة وتطويرها في مرحلة تصميم المشروع. ويجب أن تتم عملية 
جمع البيانات وتحليلها في الوقت المناسب وأن تنهض بدوٍر مهٍم في التحقق من مالءمة االستجابة. 
ومن النموذجي أن يكون البرنامج مرًنا بدرجٍة كافيٍة تضمن استجابة برامجية للنتائج، مثل تغيير 

الوسائل المستخدمة على سبيل المثال. 

تنفيذه، وأهداف  يتم  الذي  المشروع  نوع  التي سيتم رصدها على  السوقية  العوامل  اختيار  ويعتمد 
الحكومية،  السياسات  )مثل  وثيٍق  اهتماٍم  إلى  تحتاج  قد  )مخاطر(  سياقيٍة  عوامٍل  وأي  التدخالت، 
ومعدالت الضريبة… إلخ(. ومن بين أكثر هذه العوامل شيوعًا ما يلي: األسعار والسلع )توافرها 
وكمياتها وجودتها(، وتلك التي تتعلق بمشاركة التجار )مثل عدد التجار النشطين على سبيل المثال(. 
كان  إذا  ما  بإدراك  الصلة  ذات  السوقية  المؤشرات  أكثر  األسعار ألنها  الدليل على  هذا  وسيركز 

المشروع يحقق األهداف المتوقعة بدون التسبب في إحداث أضراٍر. 

وعند التخطيط لتطبيق نظام مراقبة األسعار، يجب أن تبدأ دائًما باالتصال بقسمي الخدمات اللوجستية 
والشؤون المالية ألن كال القسمين يمتلكان بالفعل نظًما مطبقًة لمراقبة األسعار. 

ويوصي هذا الفصل باستخدام أسواق »الرصد«. ويشار إليها على أنها أسواق »مؤشرات« ألنها 
تمثل )بسبب تماثلها في الحجم والوظيفة والبيئة العاملة( عدًدا أكبر من األسواق في المنطقة، ويفترض 
أن التغيرات التي تقع في سوق الرصد سوف تنعكس على نطاٍق واسٍع في أسواق أخرى من نفس 
النوع. ولذلك، فإنه يمكن للفريق، من خالل متابعة أسواق الرصد، الحصول على فكرٍة عما يحدث 
في عدٍد كبيٍر من األسواق. وبالرغم من ذلك يرجى مالحظة أن المراقبة العرضية والمقررة لألسواق 
انحرافاٍت  أي  بتحديد  السماح  الرصد؛ )ب(  أسواق  )أ( ضمان سالمة  أجل:  األخرى مطلوبٌة من 
جوهريٍة في سوٍق معينٍة؛ )ج( تعزيز الشعور »بشمولية البرامج«؛ )د( دراسة الممارسة البرامجية 

الجيدة وخاصًة في السوق وفي التدخالت النقدية، من أجل الحد من مخاطر السلوك االحتيالي. 

عملية تدريجية لرصد بيانات األسعار10
ستقوم باالسترشاد خالل عملية رصد بيانات األسعار بثالثة أسئلٍة محفزٍة مرتبطٍة بأدواٍت تساعد 
على اإلجابة. ولقد وضعت أسئلٌة محفزٌة لتوفر نهًجا مبسًطا لجمع وتحليل وتفسير بيانات األسعار، 
وفي النهاية تمكنك من اتخاذ قراٍر بشأن طريقة االستجابة )عند وجود تغيراٍت ضخمٍة في األسعار(. 

وتعرض األدوات والتعليمات المفصلة الستخدامها في نهاية هذا الفصل. 

10   إن العملية التدريجية لرصد بيانات األسعار الواردة هنا بتصرف من لينتز، 2010 أ.
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الجدول 3 - 1: األسئلة المحفزة الخاصة برصد بيانات األسعار 

عملية/ أدوات أسئلٌة محفزةٌ

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 3- 1:  ما هي األسعار التي 
تحتاج إلى رصٍد 

وكيفية القيام بذلك؟

أداة رقم 3- 1: قائمٌة مرجعيٌة للبيانات الثانوية
أداة رقم 3- 2: قائمٌة مرجعيٌة للمراقبين الميدانيين

أداة رقم 3- 3: تنظيم بيانات األسعار األولية

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 3- 2: هل تغيرت األسعار 
بصورٍة كبيرٍة 

ولماذا؟

أداة رقم 3- 4: تحليل تغيرات األسعار

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 3- 3: كيفية االستجابة 
للتغيرات الضخمة 

في األسعار؟

أداة رقم 3- 5: االستجابة للتغيرات في األسعار

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3- 1:  ما هي األسعار التي تحتاج لرصٍد وكيفية القيام بذلك؟ 

من أجل تحديد األسعار التي يجب رصدها تحتاج لمعرفة ما يلي، بناًء على التقديرات السابقة وتحليل 
السوق:  

ما هي السلع ذات الصلة بالمشروع والتي تزيد احتماالت شراؤها و/ بيعها من قبل الفئات المستهدفة؟ 
عند تحديد السلعة يجب أن تفكر في العوامل التي يمكن أن تؤثر على السعر في السوق، مثل النوع/ 

الصنف، والجودة، والحالة، واللون/ المقاس، والمنشأ، والحجم، والتعبئة والعالمة التجارية. 

من أين تقوم الفئات المستهدفة بشراء و/ أو بيع هذه السلع؟ يمكنك تحديد أسواق »الرصد« حيث 
يمكن مراقبة األسعار. ويجب أن تفكر في خمسة أسواق »رصد« على األقل حيث يقوم اثنان أو 
ثالثة من المجتمعات النائية أو اثنان أو ثالثة مجتمعاٍت أقل بعًدا من النفاذ إليها. ويمكنك أيًضا مراقبة 

األسعار، إن كان ذلك ممكًنا، في أسواق المدن الرئيسية حيث تشترى السلع. 

من هم التجار الذين يقومون ببيع/ شراء هذه السلع؟ يجب أن تستهدف مراقبة األسعار سبعًة أو 
ثمانيًة من التجار )خمسة تجار تجزئة واثنين أو ثالثة من تجار الجملة( في كل سوق رصد. ومن أجل 
ضمان االتساق والتشابه يجب مراقبة األسعار لدى نفس التجار على مدار فترٍة زمنيٍة. ويوصى بأن 
تبدأ بعددٍ أكبر من التجار بسبب احتمال تغيب البعض أو تركه للسوق. وإذا كان مشروعك يتضمن 

مزارعين يبيعون منتجاتهم، يجب أن تراقب أسعار باب المزرعة أيًضا.11 

من أجل مراقبة األسعار، يمكنك استخدام البيانات الثانوية و/ أو األولية. 

البيانات الثانوية يمكن أن تساعد على توفير الوقت والموارد. ويعتمد القرار باستخدام البيانات الثانوية 
كجزٍء من عملية المراقبة على توافرها، ومالءمتها ألهدافك، وإمكانية المقارنة مع بياناتك األولية.
التوافر: تقوم الهيئات الدولية، وكٌل من وزارتي التجارة والزراعة، ومكاتب اإلحصاءات الوطنية 
بجمع بيانات األسعار بصورٍة منتظمٍة. كما تقوم بعض الهيئات بنشر المعلومات على اإلنترنت 

)انظر األداة رقم 1 - 1(، غير أن البيانات قد ال تكون محدثة. وفي مثل هذه الحاالت، 

11   أسعار باب المزرعة هي األسعار التي يحصل عليها المنتجون عند بيع منتجاتهم بالقرب من موقع اإلنتاج.
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وحينما ال تكون البيانات متوفرًة على اإلنترنت، ستحتاج لزيارة مكاتب تلك الجهات للنفاذ إلى 
قواعد بياناتها. 

المالءمة: من غير المحتمل أن تشير األسعار التي تجمعها الحكومة أو الهيئات اإلحصائية إلى 
نفس السلع واألسواق المتضمنة في مشروعك. ويمكن اعتبار بيانات األسعار الثانوية ذات صلٍة 
األسواق  في  وتباع  في مشروعك  المتضمنة  لتلك  كافيٍة  متماثلٍة بصورٍة  سلٍع  إلى  أشارت  إذا 

الرئيسية. 
المقارنة: إذا كانت البيانات الثانوية متوافرًة وذات صلٍة، وتفكر في استخدامها، يجب أن تضمن 
إمكانية المقارنة بين البيانات الثانوية والرئيسية. ويعني ذلك أنك يجب أن تعدل من المنهجية 
بقدر اإلمكان مع  التي تخطط الستخدامها، وجعلها متسقًة  الرئيسية  البيانات  المستخدمة لجمع 

منهجية جمع البيانات الثانوية. 

تقترح األداة رقم 3 - 1 قائمًة مرجعيًة يمكن أن تساعدك على اتخاذ قراٍر بشأن ما إذا كنت ستقوم 
باستخدام البيانات الثانوية من عدمه. 

البيانات األولية هي المعلومات التي تُجمع بصورٍة مباشرٍة ميدانًيا. ويعتمد تحليلك وتفسيرك وقرارك 
المتعلق بما إذا كنت ستقوم بتعديل المشروع من عدمه بدرجٍة كبيرٍة على محتوى هذه المعلومات 

 . ةاً منتظمةاً ومتسقاً البيانات األولية منهجيًة  يعتمد جمع  أن  ودقتها. ويجب 
االنتظام: عادًة ما تُجمع بيانات األسعار شهرًيا. وبالرغم من ذلك، عندما تكون األسعار متقلبًة 
بصورٍة كبيرٍة، يمكن أن تجد أنه من المفيد أن تقوم بجمع المعلومات بوتيرٍة أكبر، أسبوعًيا على 
سبيل المثال. ومن المهم مراقبة األسعار بصورٍة متسقٍة في نفس اليوم كل أسبوع، وفي نفس 
الوقت من اليوم، بالنسبة لبعض السلع. ويميل تجار السلع سريعة التلف إلى تخفيض األسعار 

في نهاية اليوم. 
االتساق: ويمكن أن يختلف سعر السلعة وفًقا لنوعها/ صنفها وجودتها وحالتها ولونها/ ومقاسها، 
ومنشأها وحجمها/ كميتها،12 والتعبئة والعالمة التجارية. وتنطبق بعض هذه العناصر أيًضا على 
الخدمات. ومن المهم أن تقوم بجمع األسعار إلعداد قائمٍة بالمواد مع تحديد خصائَص محددٍة بدقٍة 
ويمكن مالحظتها بسهولٍة في كل سوٍق تقوم برصده. وهناك عاملٌ آخٌر يتدخل في اتساق بيانات 
األسعار وهو عملية »التفاوض على السعر«. ويعتبر التفاوض على السعر إجراًء شائًعا يتطلب 

من التجار تقديم أسعارهم »المتوسطة«.

وتقترح األداة رقم 3 - 2 قائمتين مرجعيتين تساعدان في جمع بيانات األسعار األولية بصورٍة منتظمٍة 
ومتسقٍة. 

الجدولية من  تنظيمها. وتعتبر لوحات إكسل  إلى  بيانات األسعار وقبل تحليلها، تحتاج  وبعد جمع 
أبسط األدوات المستخدمة في هذا المجال وأكثرها شيوًعا. فهي تسمح بعمل رسوماتٍ بيانيٍة بسيطٍة 
والقيام بالحسابات األساسية. وتقترح األداة رقم 3 - 3 كيفية تنظيم بيانات األسعار األولية باستخدام 

جداول إكسل. 

12  يجب تحديد وحدات القياس في البداية. ويمكن لتجار التجزئة بيع منتجاتهم بـ»الكوب« أو »الجريكان« أو وفًقا ألي وحداٍت محليٍة 
أخرى. ويمكن أن تقرر تحويلها إلى كيلوجرامات أو أي وحداٍت معترٍف بها عالمًيا. يجب أن تكون على استعداد لشراء المنتج 

والقياس مستخدًما ميزانك، إذا كان ضرورًيا. 
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سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3- 2: هل تغيرت األسعار بصورٍة كبيرٍة وما سبب ذلك؟ 

من أجل اإلجابة على هذا السؤال ستعتمد على بيانات األسعار الثانوية التي قمت بمراجعتها وبيانات 
األسعار األولية التي قمت بجمعها. وإذا تعرضت لتغيراٍت كبرى في سلسلة األسعار عبر فترٍة زمنيٍة 
و/ أو في مختلف األسواق فإن أول شيء تقوم به هو تحديد مدى ضخامة التغير في األسعار. وإذا 
كان الفرق في السعر من شهٍر للشهر الذي يليه يبلغ 30% يجب أن تفحص األسباب المحتملة لذلك. 
وقد تكون تلك األسباب متعلقًة بمشروعك أو بمسائٍل أعم مثل التضخم أو الموسمية أو األنماط 

الشائعة عبر األسواق. 

وتقترح األداة رقم 3 - 4 سبل تحليل بيانات األسعار بطريقٍة تساعدك في إدراك ما إذا كانت تغيرات 
فإذا كانت  أعم.  أو ترتبط بمسائٍل  تتعلق بصورٍة مباشرٍة بمشروعك  بتحديدها  التي قمت  األسعار 
مرتبطة بصورٍة مباشرٍة بمشروعك، تقترح األداة سبل إجراء المزيد من التقصي لألسباب المحتملة 
لتغير السعر من خالل عقد مقابالٍت لمراجعة الموقف مع المستجيبين الرئيسيين. ومن المهم التوصل 
إلى فهٍم واضٍح لطبيعة وأسباب التغير في السعر بحيث يمكنك اتخاذ قراراٍت مطلعٍة بشأن ما إذا كنت 

ستقوم باستجابٍة من عدمه وكيفية القيام بذلك. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 3- 3: كيفية االستجابة للتغيرات في األسعار؟ 

يعتمد قرار االستجابة من عدمه على قدرتك على تعديل المشروع وفًقا لذلك. ومن الممارسات الجيدة 
تفضيالت  السلع،  توافر  )مثل  التنفيذ  المحتملة في سياق  بالتغيرات  متعلقٍة  تضمين خطط طوارٍئ 
المستفيدين، واألهم من ذلك الزيادة أو االنخفاض في األسعار( لتكون بمثابة جزٌء من مرحلة تصميم 
المشروع. إن وجود خطة طوارئ يُْمكن من اتخاذ إجراءاٍت فوريٍة ومالئمٍة ألن المنظمة ستكون 
مستعدًة وستكون لديها الموازنة الالزمة. وحتى عندما يتعلق تغير السعر بأسباٍب ال يمكن التنبؤ بها، 

فإن القدرة على الرجوع إلى خطط طوارٍئ مناسبٍة سيؤثر على القدرة على االستجابة. 

وبوجٍه عاٍم، تتضمن االستجابة لتغير األسعار ما يلي:  
  التعديالت المنتظمة لقيمة السلع المنقولة

  تغيير طرائق النقل
  االتفاق مع التجار

  دعم السوق والخدمات والبنية التحتية. 

وإذا كنت تخطط أو تستعد لتغييرات في طريقة النقل، يجب أن تقوم دائًما بذلك بالتعاون الوثيق مع 
قسم الخدمات اللوجستية، حيث يقوم بإدارة الخطوط ذات الصلة وهو أكثر األقسام مشاركًة في التنفيذ 
الفعلي للتغيير. وتأكد من أنك تقوم باالتصال بقسم الخدمات اللوجستية في مرحلٍة مبكرٍة قدر اإلمكان 

ألن تغيير الطرائق قد يتطلب بعض الوقت. 

وتوفر األداة رقم 3 - 5 معلوماٍت مفيدًة حول مالءمة كل استجابٍة من االستجابات تلك وكيفية التخطيط 
لها وتنفيذها. 
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أدوات مراقبة السوق

األداة رقم 3 - 1: قائمٌة مرجعيٌة خاصٌة بالبيانات الثانوية 
الغرض من األداة 

تساعد هذه األداة على:  
  تحديد مصادر بيانات األسعار الثانوية المحتملة؛

  إدراك ما إذا كانت بيانات األسعار الثانوية المتوافرة ذات صلٍة بأهدافك من عدمه؛ 
  اتخاذ قراراٍت حول استخدام البيانات الثانوية من عدمه. 

كيف تستخدم األداة
البيانات  اتخاذ قراٍر بشأن استخدام  قبل  قائمٍة مرجعيٍة يجب االطالع عليها  تتكون هذه األداة من 
الثانوية من عدمه في عملية الرصد. وسوف تساعدك القائمةٌ المرجعيٌة على تحديد توافر ومالءمة 

وإمكانية مقارنة البيانات الثانوية. 

القائمة المرجعية
التوافر 

هل تقوم الحكومة الوطنية )من خالل بعض الوزارات أو مكاتب اإلحصاء الوطنية( بجمع بيانات . 1
األسعار بصورٍة منتظمٍة؟ إذا كان األمر كذلك، هل هذه المعلومات متوافرٌة على اإلنترنت؟ إذا 

كانت اإلجابة بالنفي، يمكنك زيارة مكاتب تلك الجهات للنفاذ إلى قواعد بياناتها. 
هل تقوم أي هيئٍة دوليٍة بجمع بياناٍت حول األسعار في الدولة موضع االهتمام كجزٍء من أنشطة . 2

اإلنذار المبكر أو نظم مراقبة األسعار العالمية؟ إذا كان األمر كذلك، هل تتوافر هذه المعلومات 
على اإلنترنت؟ 

وفيما يلي بعض المصادر على اإلنترنت التي تتضمن بيانات األسعار العالمية )انظر أيًضا األداة 
رقم 1 - 1(:  

موقع تستضيفه الحكومة النرويجية ويقوم بإعداد قوائٍم بمواقع الجهات اإلحصائية المعنية 	 
http://www.dam.gov.bd/jsp/advancedSearchReport.jsp :باألسعار

يقوم برنامج الغذاء العالمي بجمع أسعار األغذية األساسية ويمكنك العثور على معلوماٍت 	 
العالمي:  األغذية  برنامج  عن  الصادرة  السوق  مراقب  ونشرة  الُقطرية  مكاتبه  من 
http://www.wfp.org/content/market-monitor وهي قاعدة بيانات على اإلنترنت 
تغطي األسواق الرئيسية والسلع الغذائية الرئيسية على مستوى تجارة التجزئة وتجارة الجملة. 

 	)FEWS NET( تتوافر نشرات أسعار السوق الخاصة بشبكة نظم اإلنذار المبكر في المجاعات
  http://www.fews.net/Pages/markettrade.aspx?loc=3&l=en :على موقع

 	www.ratin.net :)RATIN( شبكة االستخبارات اإلقليمية للتجارة الزراعية في شرق أفريقيا

المالءمة 
هل تشير بيانات األسعار الثانوية إلى السلع التي تتشابه بصورٍة كافيٍة مع تلك التي تهمك؟ انظر . 3

في العوامل كافًة التي تؤثر في األسعار. من الممكن أن يتغير سعر السلعة حسب نوعها/ صنفها، 
وجودتها، وحالتها، ولونها/ مقاسها، ومنشأها، وحجمها، والتعبئة والعالمة التجارية،… إلخ. كما 

تنطبق بعض هذه العوامل أيًضا على الخدمات. 

http://www.dam.gov.bd/jsp/advancedSearchReport.jsp
http://www.wfp.org/content/market-monitor
http://www.fews.net/Pages/ markettrade.aspx?loc=3&l=en
http://www.ratin.net/
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يهم . 4 الذي  بالسوق  ما  نوًعا  مرتبطة  األسواق  هذه  هل  األسعار؟  تلك  تُجمع  األسواق  أي  من 
مشروعك؟ 

المقارنة
عندما تقوم الحكومة الوطنية بجمع البيانات المتعلقة باألسعار فمن المحتمل أن تحتاج إلى عقد مقابلٍة 
مع شخٍص مسؤوٍل/ مشارٍك في جمع البيانات المتعلقة باألسعار من أجل فهم المنهجية المستخدمة 
واتخاذ قراٍر حول مدى مالءمة بيانات األسعار الثانوية لتحليلك. وفي حال توافر بيانات األسعار عبر 
اإلنترنت، فمن المحتمل أن تجد أيًضا معلوماٍت حول منهجية جمع المعلومات على اإلنترنت. وعلى 

أّي حاٍل، فإن أهم التفاصيل المتعلقة بالمنهجية والتي يجب التحقق منها هي:  

من أي نموذٍج من التجار )تجار جملة، تجار تجزئة، مزارعين( تُجمع األسعار؟ . 5

ما هو عدد التجار الذين ُجمعت األسعار منهم في كل سوٍق؟ . 6

هل تشير البيانات إلى أسعار الشراء أو البيع؟ . 7

ما هي األحجام/ الكميات التي ُجمعت األسعار حولها؟. 8

ما هو معدل التواتر ووقت جمع األسعار من كل سوٍق )شهرًيا، أسبوعًيا، يومًيا(؟ . 9

وسوف تساعدك اإلجابة على هذه األسئلة في اتخاذ قراٍر بشأن ما إذا كانت بيانات األسعار الثانوية 
مالئمًة وتناسب أغراض الرصد. كما ستعطيك أيًضا مؤشًرا حول سبل تعديل منهجية جمع المعلومات 
من أجل ضمان االتساق والمقارنة مع البيانات الحالية. تذكر أنه من خالل استخدام البيانات الثانوية 

سوف توفر كثيًرا من الوقت والموارد. 

األداة رقم 3 - 2: قوائٌم مرجعيٌة للمراقبين الميدانيين 
الغرض من األداة 

إن هذه األداة ستساعدك على التخطيط وجمع بيانات األسعار بصورٍة منتظمٍة ومتسقٍة.

كيف تستخدم األداة
تتكون هذه األداة من قائمتين مرجعيتين. القائمة المرجعية األولى يجب أن تستخدم قبل النزول إلى 

الميدان، أما الثانية فتستخدم قبل مغادرة الميدان. 

القائمة المرجعية األولى  - قبل النزول إلى الميدان
 

تتناول األسئلة التالية أكثر المسائل شيوًعا والتي يجب مناقشتها عند التخطيط والقيام بجمع بيانات 
األسعار.

حدد الصفات الخاصة بالسلع التي ستقوم برصدها. حدد أكبر كٍم من التفاصيل قدر اإلمكان، . 1
حيث أن األسعار قد تتغير حسب نوع السلعة/ وصنفها، وجودتها، وحالتها، ولونها/ مقاسها، 
ومنشأها، وحجمها، والتعبئة والعالمة التجارية،… إلخ. قم باختيار السلعة التي من المرجح أن 

يقوم المستفيدون بشرائها. 
اجمع األسعار من نفس قائمة البنود في كل جولة رصٍد. أ. 
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قم باختيار أسواٍق في منطقة تجمع الفئات المستهدفة. يجب أن تفكر في خمسة أسواق »رصد« . 2
يقوم اثنان أو ثالثة من المجتمعات النائية واثنان أو ثالثة من المجتمعات األقل بعًدا من النفاذ إليها. 

قم بمراقبة األسعار في نفس األسواق في كل جولة رصٍد.أ. 

حدد عدد سبعة أو ثمانية من التجار على األقل )خمسة من تجار التجزئة واثنين أو ثالثة من . 3
تجار الجملة( في كل سوق »رصٍد«. ويوصى بأن تبدأ بعدٍد أكبر من التجار بسبب احتمال تغيب 
البعض أو تركه للسوق. وإذا كان مشروعك يتضمن مزارعين يبيعون منتجاتهم، فيجب أن تراقب 

أسعار باب المزرعة أيًضا. 
في المجتمعات الصغيرة أو النائية، قد يوجد عدٌد قليٌل من كل نموذٍج من التجار وقد ال يوجد أ. 

تجار جملٍة على اإلطالق. قم بعقد مقابالٍت مع المتواجد منهم.
قم بمراقبة األسعار لنفس التجار في كل جولة رصٍد. ب. 

 
الجملة . 4 تجارة  بين  فروٌق  توجد  وقد  حولها.  األسعار  تُجمع  التي  واألحجام  القياس  وحدة  حدد 

والتجزئة غير أنها يجب أن تكون واضحًة ومتسقًة. 

حدد أيام األسبوع أو الشهر الذي تعمل فيه أسواقك المستهدفة. . 5

حدد معدل تواتر عملية جمع بيانات األسعار. وفي حالة التقلبات الشديدة في األسعار، قم بجمع . 6
األسعار أسبوعًيا. 

قم بجمع األسعار في وقٍت محدٍد من اليوم. تجنب أكثر األوقات ازدحاًما، عندما يكون التجار أقل . 7
رغبًة في تعطيل نشاطهم واإلجابة على أسئلٍة. 

إذا كان التاجر عادًة ما يتفاوض على السعر مع البائعين، اطلب من التاجر أن يقدم لك سعر البيع . 8
»المتوسط«. 

القائمة المرجعية الثانية- قبل مغادرة الميدان 

تحقق من اإلجابات الناقصة أو غير الواضحة أو الغامضة وحاول استيضاحها من التجار قبل . 1
المغادرة. 

تحقق من وجود اتساٍق:  . 2
قم بتحويل األسعار المجمعة إلى نفس السعر حسب الوحدة.أ. 
األسباب ب.  من  تحقق  األخرى،  األسعار  من  بكثيٍر  أقل  أو  بكثيٍر  أعلى  السعر  يكون  عندما 

المحتملة:  
أواًل، تحقق من أن عملية التحويل قد تم إجراؤها بصورةٍ صحيحٍة.. 1
ثانًيا، ارجع إلى التاجر الذي أبلغك بالسعر المختلف وكرر السؤال. تأكد من أن التاجر . 2

يدرك أنك تسأل عن أسعار التجزئة/ الجملة، الشراء/ البيع. 

األداة رقم 3 - 3: تنظيم بيانات األسعار األولية 
الغرض من األداة 

تساعدك هذه األداة على تنظيم بيانات األسعار المجمعة ميدانًيا، مما يضمن اتساقها.
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كيف تستخدم األداة
تتكون هذه األداة من قائمٍة مرجعيٍة تستخدم عند إدخال بيانات األسعار في قاعدة البيانات.

القائمة المرجعية الخاصة بإدخال البيانات 
قيد األسعار في اللوحات الجدولية المناسبة. قم بوضع جداوٍل منفصلٍة تتعلق بما يلي: . 1

مختلف السلع )حسب النوع/ الصنف، والجودة، والحالة، واللون/ المقاس، والمنشأ، والحجم، 	 
والتعبئة والتغليف، والعالمة التجارية،… إلخ(؛ 

النماذج المختلفة من التجار )تجار التجزئة أو تجار الجملة(؛ 	 
مختلف أحجام المبيعات،… إلخ.	 

الجدول 3 - 2:  مثال على جداول إكسل الخاصة بقاعدة بيانات السعر )األسعار وهمية( 

السلعة: أرز؛ النوع: 7 تونار )جيد الطحن(؛ الجودة: درجة أولى؛ المنشأ: محلي؛ وحدة البيع: كيلوجرام

5 كانون الثاني/ يناير التاريخ 
2010

5 شباط / فبراير 
2010

6 آ ذار/ مارس 
2010

4 نيسان/ أبريل 
5 أيار/ مايو 20102010

البيزو الفليبيني/ كجمالبيزو الفليبيني/ كجمالبيزو الفليبيني/ كجمالبيزو الفليبيني/ كجمالبيزو الفليبيني/ كجموحدة السعر

1 
وق

لس
ا

3232333636تجزئة 1
3232323535تجزئة 2
3333333635تجزئة 3
3232333635تجزئة 4
3232323535تجزئة 5

2 
وق

لس
ا

3131323535تجزئة 1
3131323535تجزئة 2
3232323535تجزئة 3
3030313435تجزئة 4
3131323535تجزئة 5

3 
وق

لس
ا

3238414136تجزئة 1
3238414135تجزئة 2
39404136 33تجزئة 3
38404135 32تجزئة 4
38414136 32تجزئة 5

4 
وق

لس
ا

3030323535تجزئة 1
3030313434تجزئة 2
3131323434تجزئة 3
3030313434تجزئة 4
3131313435تجزئة 5

5 
وق

لس
ا

3131323535تجزئة 1
3232333636تجزئة 2
3232323636تجزئة 3
3232333636تجزئة 4
3332333636تجزئة 5
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25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

جم
/ ك

ني
يبي

لفل
و ا

يز
الب

ر: 
سع

ال

1 - مايو -2010                   1 -أبريل- 2010                  1- مارس- 2010                  1- فبراير- 2010                  1 -  يناير- 2010

5 كانون الثاني/
يناير  2010

5 شباط / فبراير 
2010

5 آ ذار/ مارس 
2010

5 نيسان/ أبريل 
2010

5 أيار/ مايو 
2010

31.532.733.836.335.2 متوسط جميع األسواق —

32.232.232.635.635.2  متوسط السوق 1 — 

31.031.031.834.835.0متوسط السوق 2 —

32.038.240.641.035.6متوسط السوق 3 —

30.430.431.434.234.4متوسط السوق 4 —

32.031.832.635.835.8متوسط السوق 5 —

نفس . 2 إلى  تشير  أن األسعار  تأكد من  البيانات  قاعدة  البيانات في  إدخال  االتساق. عند  ضمان 
وحدات القياس. 

تحقق من األخطاء في الحسابات. إذا كان هناك سعٌر أعلى بكثيٍر أو أقل بكثيٍر عن األسعار . 3
األخرى، فمن المحتمل أنك قد ارتكبت خطأً. وفي هذه الحالة:  

تحقق مرًة أخرى من أن السعر قد تم تحويلُه بصورٍة صحيحٍة إلى وحدة القياس.	 
في حال تحويل السعر إلى وحدة القياس بصورةٍ صحيحٍة، فتأكد من صحة السعر المذكور، ومن 	 

الممكن أن تقوم بذلك من خالل سؤال مستجيٍب رئيسي من السوق.
إذا كان السعر صحيًحا، فيوصى بأن تتحدث مع التجار للتعرف على السبب.	 

حدد السعر المتوسط بالنسبة لكل سلعٍة في األسواق على مدى فترٍة زمنيٍة.. 4

شكل بياني رقم 3 - 1: مثال لطريقة عرض األسعار في األسواق على مدى فترٍة زمنيٍة من خالل 
رسٍم بيانٍي.
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األداة رقم 3 - 4: تحليل التغيرات في األسعار 
الغرض من األداة 

إن هذه األداة تساعد على تحديد أسباب حدوث أي تغيٍر كبيٍر في السعر الذي تحدده عند مراقبة 
األسعار.

كيف تستخدم األداة 
األسباب  تحديد  أجل  من  األسعار  بيانات  تحليل  في  تستخدم  مرجعيٍة  قائمٍة  من  األداة  هذه  تتكون 

المحتملة لتغير األسعار. وهي تتناول أكثر األسباب شيوًعا لتغير األسعار وهي: 
التضخم	 
الموسمية	 
األنماط الشائعة في األسواق	 
تأثير المشروع.	 

قائمة مرجعية لتحديد األسباب المحتملة لتغير األسعار 
إذا قمت بتحديد فروقاٍت في السعر بنسبة 30 % من شهٍر للشهر الذي يليه، يجب التحقق من األسباب 

المحتملة. 

التضخم 
في حال ارتفاع السعر، تحقق من ما إذا كانت الزيادة تتعلق بالسلعة )السلع( التي تقوم برصدها أم 

أنها ترتبط بالتضخم العام.

يمكنك استخدام مؤشر أسعار المستهلك13 كمقياٍس للتضخم.
حدد سلسلة البيانات الخاصة بمؤشر سعر المستهلك. 	 
حدد سلسلة بيانات السعر الخاصة بالسلعة )السلع( التي تقوم برصدها.	 
قم بمقارنة الرسمين البيانيين.	 
إذا كان الرسمان البيانيان يتبعان نفس النمط )الخاص بالسلعة 1(، فمن المحتمل أن سبب  -

تغير األسعار الذي الحظته هو التضخم العام. 

إن أكثر الطرق شيوًعا في حساب معدل التضخم هي استخدام مؤشرات األسعار. ومن أكثر المؤشرات شيوًعا مؤشر سعر   13
المستهلك. وهو يقيس سعر مجموعة )سلة( من السلع والخدمات الخاصة بالمستهلك العادي خالل فترٍة زمنيٍة معينٍة. وسوف تجد 

بيانات تتعلق بمؤشر سعر المستهلك بالنسبة لغالبية الدول في قاعدة بيانات البنك الدولي وهي
 http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG.

ويمكن العثور على معلوماٍت محدثٍة في مكتب اإلحصاء الوطني الخاص بالقُطر.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

مؤشر سعر المستهلك  السلعة 1 

األسعار المتوسطة في 2012 بالنسبة للسلعة 1: 
يعكس نمط السعر نمط مؤشر سعر المستهلك. 

ويعكس التغير في األسعار التضخم العام.

مؤشر سعر المستهلك 2012: القيمة األولية 
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مؤشر سعر المستهلك 2012: القيمة األولية 
110، النهائية 129. تضخم السعر المسجل بين 

آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2012

األسعار المتوسطة في 2012 بالنسبة للسلعة 2: 
يعكس نمط السعر نمط مؤشر سعر المستهلك. 

ويعكس التغير في األسعار التضخم العام.
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وإذا اتبعوا أنماًطا مختلفًة )مثلما حدث مع السلعة 2( فاألمر يتطلب المزيد من االستقصاء  -
صلٍة  ذات  تكون  وقد  بالسلعة  متعلقٍة  صدمٍة  إلى  السبب  يرجع  وقد  السبب.  إلدراك 

بالمشروع. 

الموسمية 
تأكد مما إذا كان التغير في السعر يتعلق فقط بالسلعة )السلع( التي تقوم برصدها أو يمكن ربطه 

بالموسمية. 

يمكنك استخدام سلسلة األسعار التاريخية بالنسبة للسلعة )السلع( التي تقوم برصدها. وقد تتوافر في 
مصادر البيانات الثانوية )ارجع إلى األداة رقم 3 - 1(. ويمكنك بداًل من ذلك استخدام التقويمات 

الموسمية التي وضعت أثناء عمليات تقييم السوق. 
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 x سلسلة األسعار التاريخية بالنسبة للسلعة
(معلومات ثانوية ): الذروة الموسمية بين 

حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس

بيانات السعر 2011 بالنسبة للسلعة X في منطقة 
المشروع 2 (البيانات األولية): ارتفاع األسعار في 

شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل  تعكس األنماط الموسمية – 
من المحتمل أن تكون نتيجة ً لعوامٍل أخرى
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بيانات السعر 2011 بالنسبة للسلعة x في 
منطقة المشروع 1 (البيانات األولية): إن  
ارتفاع األسعار بين شهري حزيران/ يونيو 

وآب/ أغسطس يعكس األنماط الموسمية 

 x سلسلة األسعار التاريخية بالنسبة للسلعة
(معلومات ثانوية ): الذروة الموسمية بين 

حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس

وفي حال استخدام سلسلة أسعاٍر تاريخيٍة:  
حدد سلسلة بيانات األسعار التاريخية.	 
حدد سلسلة بيانات السعر بالنسبة للسلعة التي تقوم برصدها.	 
قارن بين الرسمين البيانيين.	 
إذا كان الرسمان البيانيان يتبعان نفس النمط )الخاص بمنطقة المشروع1( فمن المحتمل  -

أن يكون سبب تغير األسعار الذي الحظته هو الموسمية. 

إذا اتبعت أنماًطا مختلفًة )بالنسبة لمنطقة المشروع 2( فيجب أن تقوم بإجراء المزيد من االستقصاء 
إلدراك السبب. ويحتمل أن يكون السبب متعلًقا بصدمٍة غير متوقعٍة وقد يكون مرتبًطا بالمشروع. 
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متوسط كافة األسواق 3

الزيادة في السعر في السوق 
4 ال تتبع نفس األنماط كما 

هو الحال في األسواق 
األخرى.

األسعار في مختلف األسواق تتبع 
نفس النمط المتوسط.

األنماط عبر األسواق 
التحقق من ما إذا كان التغير في األسعار يتعلق بالسلعة )السلع( التي ترصدها أو يمكن ربطها بأنماط 

تغير األسعار في مختلف األسواق. 

يمكنك استخدام بيانات األسعار بالنسبة للسلعة التي تقوم برصدها في مختلف ساحات األسواق.
حدد بيانات األسعار على مدى فترٍة زمنيٍة بالنسبة لكل سوٍق في نفس الرسم البياني.	 
قم بمقارنة الخطوط الخاصة بمختلف األسواق.	 
إذا كانت تتبع نفس النمط، فمن المحتمل أن يكون التغير في األسعار التي تقوم برصدها  -

قد نجم عن نمٍط شائٍع في األسواق وأن المشكلة عامٌة.
إذا كانت تتبع أنماًطا مختلفًة، فيمكنك أن تجري المزيد من االستقصاء إلدراك السبب.  -

ومن المحتمل أن يكون السبب محلًيا وقد يتعلق بالمشروع.  

أثر المشروع 
إذا وجدت أن التغير في األسعار المرصودة قد يتعلق بالمشروع، فيجب أن تقوم باالستقصاء حول 
طبيعة )الطلب، العرض، تنافسية السوق،… إلخ( وأسباب المشكلة. ومن أجل القيام بذلك، يوصى 

بأن تقوم بعقد مقابالٍت مع المستجيبين الرئيسيين من أجل التحقق من البيانات. 

اختيار المستجيبين الرئيسيين 
حدد السوق )األسواق( التي تحدث بها تغيراٌت في األسعار. 	 
إذا حدثت في موقع سوٍق واحٍد فقم بعقد مقابالٍت مع التجار المحليين. -
إذا كانت تحدث في كافة األسواق فقم بعقد مقابالٍت مع تجار الجملة ومسؤولين في السوق  -

أو مسؤولين حكوميين.
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قائمٌة مرجعيٌة للمقابالت 
ارجع إلى أداة تقييم األسواق رقم 1 - 5 ) مقابالٌت مع التجار(، مع التركيز على الطريقة التي قد 	 

يكون قد تأثر بها المشروع:  
تكاليف التجار )النقل والتخزين والتسرب(؛  -
توافر السلع؛ -
أحجام التجار؛ -
هيكل السوق )عدد التجار العاملين، نوع المنتجات وجودتها،… إلخ(؛  -
مستوى الطلب؛ -
البنية التحتية، والخدمات والعوامل الخارجية. -

األداة رقم 3 - 5: االستجابة للتغيرات في األسعار 
الغرض من األداة 

إن هذه األداة تساعد على فهم الخطوات الضرورية لالستجابة الفورية والفعالة لتغيرات األسعار.

كيف تستخدم األداة
تتناول هذه األداة االستجابات األكثر شيوًعا فيما يتعلق بالتغيرات في األسعار، مع تقديم معلوماٍت 

مفيدٍة حول مالءمتها والخطوات التي تنطوي عليها. 

ا فيما يتعلق بالتغيرات في األسعار االستجابات األكثر شيوعاً
تعديالٌت منتظمٌة في قيمة النقل  	 

إن هذا النهج مناسٌب عندما تصل األسعار إلى مستوياٍت يكون المستفيدون عندها غير قادرين 
على الحصول على استحقاقاتهم. ويتطلب هذا الخيار النظر في الخطوات التالية في تصميم 

المشروع: 
حدد عدد المرات التي ستتخذ فيها قراراٍت بشأن مراجعة قيمة النقل )شهرًيا، أو بصورة  -

ربع سنويٍة،… إلخ(. 
حدد مستوًى محدًدا للسعر بالنسبة للسلع الرئيسية التي قد تؤدي إلى تعديل قيمة النقل.  -
ضع خطًة لمراقبة األسعار بصورٍة منتظمٍة وقم بإبالغ صانعي القرار بالتغيرات على  -

الفور.
توفير موارد موازنة طوارئ للسماح بتعديالت قيمة النقل. -
أبلغ المستفيدين باألساس المنطقي وراء التعديالت المحتملة. -
قم بتوعية المجتمع مع الحصول على موافقته عند النظر في تقليل قيمة النقل، في حالة  -

هبوط األسعار.
أبلغ السلطات المحلية والهيئات األخرى باألساس المنطقي خلف التعديالت المحتملة بُغية  -

تجنب وجود نُهٍج متعارضٍة مع أطراٍف أخرى فاعلٍة تعمل في نفس المجال. 

تغيير طريقة النقل 	 
يجب النظر في هذا الخيار عندما تصل مستويات األسعار إلى مستوٍى يصبح عنده تعديل 
قيم النقل غير فاعلٍة ويمكن أن يضر بغير المستفيدين )عدم التوافر، االرتفاع الشديد في 
األسعار،… إلخ(. ويتطلب تغيير أساليب االستجابة وجود قدراٍت لوجستيٍة وإداريٍة ضخمٍة 

وعليه يتطلب هذا النظر في الخطوات التالية في تصميم المشروع:  
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حدد معدل تواتر عملية اتخاذ قراراٍت بشأن تغيير الطريقة المعتمدة في مشروعك )ربع  -
سنويٍة، نصف سنويٍة، أو سنويٍة،… إلخ(. 

الطرائق  - تغيير  يجرى  الحدود  لتلك  تجاوزها  حال  وفي  لألسعار،  معينًة  حدوًدا  ضع 
المستخدمة.  

ضع خطًة لمراقبة األسعار بصورٍة منتظمٍة وقم بإبالغ صانعي القرار بالتغيرات على  -
الفور.

قم ببناء والحفاظ على القدرات والكفاءات البشرية من أجل تمكين عملية تغيير الطريقة  -
المستخدمة إذا لزم األمر/ عندما يكون ذلك ضرورًيا. 

اللوجستية  - الخدمات  فقم باالتصال بقسم  العيني،  التوزيع  إلى  إذا كنت تخطط لالنتقال 
الترتيبات  بعمل  وسيقومون  ذلك  جدوى  من  بالتحقق  يقومون  وسوف  بذلك.  وأبلغهم 
الخاصة بتلك االحتمالية مثل إعداد مخزوٍن للطوارئ في المخازن المحلية أو الدخول في 
اتفاقيات مع الحكومات الوطنية/ المحلية والقطاع الخاص من أجل تيسير عملية الحصول 

على الموارد من المخزون العام أو الخاص. 
قم بإبالغ المستفيدين باألساس المنطقي وراء تغييرات طرائق النقل المحتملة.  -
قم بإبالغ السلطات المحلية والهيئات األخرى باألساس المنطقي وراء التغييرات المحتملة  -

في طرائق النقل. 

االتفاقيات مع التجار 	 
يوصى بتطبيق هذا النهج حينما تكون األسعار متذبذبًة إلى حٍد كبيٍر. وهو أكثر جدوى مع 
المشروعات التي تعتمد على القسائم حيث يمكن تقدير نوع السلع وكمياتها وكذلك يتم تقليل 
األسعار  تثبيت  بهدف  التجار  مع  اتفاقيات  إبرام  ويمكن  اختياُرهم.  يتم  الذين  التجار  عدد 
يعتمد  إلخ(. وسوف  الزمن )شهر، ربع سنة،…  لفترٍة من  معيٍن  أقل من حٍد  أو خفضها 
هذا الخيار على مستوى تذبذب األسعار. ويمكن أن تتضمن هذه االتفاقيات إرسال أمواٍل 
مقدًما للتجار لشراء مخزوٍن عندما تكون األسعار منخفضًة نسبًيا. ويمكن إبرامها في بداية 

المشروع أو عندما تنشأ مشكلة تذبذب األسعار. 

دعم السوق والخدمات والبنية التحتية	 
حينما تكون زيادة األسعار محليًة )مقصورًة على منطقة مشروعك( وغير متوقعٍة )لم تحدد 
في التخطيط لحاالت الطوارئ(، فمن المحتمل أن تتعلق األسباب بالمشروع. وفي هذه الحالة، 
من المهم للغاية فهم طبيعة زيادة األسعار وأسبابها. ويمكن أن تتضمن مشكالت تتعلق بالنفاذ 
الفعلي لألسواق، أو عدم توافر السيولة لدى التجار، أو عدم كفاية القدرات التخزينية،… إلخ. 
وعليك أن تدرك إذا كان من الممكن إدارة هذه المشكالت من خالل تقديم بعض الدعم 
للسوق، و/ أو الخدمات والبنية التحتية ذات الصلة. وسوف يتطلب ذلك إجراء إعادة تقييٍم 

سرٍيٍع للسوق، وقد يتطلب األمر تقديم دعٍم متخصٍص. 
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يتناول هذا الفصل كيفية استخدام معلومات السوق عند تقويم أثر المشروعات على األسواق. وعليه 
التي تتضمن األسواق بصورٍة مباشرٍة أو غير مباشرٍة بما  التدخالت  الدليل يرتبط بكافة  فإن هذا 
في ذلك التدخالت العينية، أو تدخالت دعم السوق، أو االستجابات النقدية أو من خالل القسائم، أو 
األنشطة المدرة للدخل، أو األنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات. وأي مشروع، بما في ذلك المشروعات 
التي ال ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالسوق، قد تؤدي إلى آثاٍر غير مباشرٍة على االقتصاد المحلي. ويمكن 
أن تكون اآلثار غير المباشرة أو المضاعفة مقصودًة )مذكورًة في أهداف المشروع( أو غير مقصودٍة 
)خارج نطاق أهداف المشروع(، وقد تدعم أو تضعف األهداف العامة للبرامج. وتعتبر تلك اآلثار 
آثاًرا إيجابيًة عندما تؤدي إلى االستثمار في مدخالٍت منتجٍة )تولد الدخل على المدى القصير( أو في 

أصوٍل منتجٍة )تؤدي إلى تنميٍة على المدى األطول(.

وتعتبر أهداُف البرنامج أساسيٌة بالنسبة لهذه العملية ألنها تحدد األثر المتوقع أو النتيجة المتوقعة 
توافر  مدى  تقييم  إلى  يقود  قد  المثال،  سبيل  على  للبرنامج،  التغذوي  الهدف  إن  التدخل.  لعمليات 
مجموعات أغذيٍة معينٍة في السوق مثل عدد التجار الذين يبيعون مواًدا معينًة، ومعدل تواتر عملية 
البيع، والجوانب المتعلقة بالجودة، واألرقام المتصلة بحجم األعمال/ مبيعات هذه مواًدا، ومستهلكو 

مواٍد معينٍة،… إلخ. 

كيفية دمج معلومات السوق في التقويم
 

يمكن القيام بعمليات التقويم أثناء أو بعد فترة تنفيذ المشروع وعادًة ما تتضمن تقييًما منهجًيا وموضوعًيا 
للبرنامج، واستراتيجية االستجابة، وأحياًنا قدرات الهيئة. ويتم مراجعة المالءمة واإلنجاز والكفاءة 
والفعالية واألثر واستدامة أهداف المشروع، وعادًة ما توضع توصياٍت لبرامج المستقبل. وقد يكون 
لمعلومات السوق دوٌر مهٌم في تحديد هذه الجوانب. ولذلك، يجب دمجها في التقويم الشامل للمشروع. 

اآلثار  امتداد  إدراك سبل  في  السوق  كيفية مساهمة معلومات  التوجيهات على  تركز هذه  وسوف 
في  تظل  مدًى  أي  وإلى  السوق  في  أخرى  فاعلًة  أطراًفا  لتشمل  المستهدفة  الفئات  من  المضاعفة 
االقتصاد المحلي. ويؤدي تحليل اآلثار المضاعفة إلى مد نطاق التقويم ليتجاوز األثر على المستفيدين 

المباشرين. 

عملية تدريجية لتقييم اآلثار المضاعفة على االقتصاد المحلي14

إن النهَج المقترح هنا هو نهٌج نوعٌي ويتوافق مع المنهجية المستخدمة في المراحل األخرى من دورة 
المشروع. 

بأدواٍت يمكن  المحفزٍة  التقويم. وترتبط األسئلة  وهناك أربعة أسئلٍة محفزٍة سترشدك خالل عملية 
استخدامها من أجل القيام بصورٍة مباشرٍة بجمع وتحليل معلومات السوق ذات الصلة أو تستخدم كقوائٍم 

14   يمكن إجراء نفس النوع من التحليل بالنسبة للتوزيعات العينية. وفي هذه الحالة، يجب التركيز على آثار مشتريات الهيئة 
وتوزيعاتها على المنتجين المحليين واألطراف الفاعلة األخرى في السوق. 
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مرجعيٍة لضمان دمجها في عملية التقويم الشامل للمشروع. وتعرض األدوات والتعليمات المفصلة 
الستخدامها في نهاية الفصل. 

الجدول 4 - 1: أسئلةاً محفزةاً لتقييم اآلثار المضاعفة على االقتصاد المحلي

أدواتأسئلٌة محفزةٌ

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 4- 1: ما هي نظم السوق 
التي تأثرت أكثر من 
غيرها بالمشروع؟ 

األداة رقم 4 - 1: قائمٌة مرجعيٌة للمقابالت مع 
المستفيدين

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 4- 2: ما هي األطراف الفاعلة 
التي تأثرت بالمشروع؟ 

األداة رقم 1-4: إعداد خرائط السوق 

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 4- 3: ما هو أثر المشروع 
على المستفيدين 

األساسيين ووصولهم 
للسوق؟ 

األداة رقم 4 - 2: قائمٌة مرجعيٌة لنقاشات 
مجموعات التركيز مع المستفيدين وغير 

المستفيدين

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 4- 4: ما هو األثر العام 
للمشروع على التجار؟

األداة رقم 4 - 3: قائمٌة مرجعيٌة لنقاشات 
مجموعات التركيز ومقابالٌت مع التجار

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 4- 1:  ما هي نظم السوق التي تأثرت أكثر من غيرها بالمشروع؟

تدور اإلجابة على هذا السؤال حول مسائل مثل النفقات والدخل واالستثمار الذي يتحقق من خالل 
المشروع. ويوصى بأن تقوم بإشراك موظفيك في المناقشات التي تؤدي إلى تعريف ما يلي:  

  نظم السوق التي أنفق عليها المستفيدون )واستثمروا فيها( معظم النقد/ الدخل. هل هذه هي نفس 
نظم السوق التي توقعت االستثمار فيها من جانبهم؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا؟ هل يختلف 

األمر حسب النوع االجتماعي/ السن/ العرق/ سبل العيش؟ 
  نظم السوق حينما تكون سلعها و/ أو خدماتها محلية المنشأ.

  نظم السوق حينما تمثل النفقات المرتبطة بالمشروع نسًبة مرتفًعة نسبًيا. 
  نظم السوق ذات السالسل األكثر تعقيًدا )وتتضمن عدًدا أكبر من األطراف الفاعلة المحلية(. 

ويجب أن تتوافر المعلومات من خالل عملية المراقبة ما بعد عملية التوزيع. وبخالف ذلك، فإن 
األداة رقم 4 - 1: توفر قائمًة مرجعيًة لجمع هذه المعلومات بصورٍة مباشرٍة من خالل عقد مقابالٍت 

مع المستفيدين من المشروع. 

بناًء على تلك المعلومات، سوف تتمكن من تحديد نظم السوق األكثر استخداًما مقارنًة بغيرها في 
المشروع وبذلك فمن المحتمل أن تكون هي األكثر تأثًرا بسبب المشروع. رغم ذلك، هناك بعض 
نظم السوق األقل وضوًحا والمستخدمة من قبل الفئات المستهدفة والتي ال تعتبر مهمًة أثناء مرحلة 
تصميم البرنامج. ويجب أن يركز تقييمك على نوعي األسواق، ألن التأثير على هذه األسواق األقل 
وضوًحا قد يكون مهًما وخاصًة إذا كانت أقل تنافسيًة، أو ترتبط بالنوع االجتماعي/ العرق/ سبل 

العيش/ السن/ أفضليات الحماية. 
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ويقدم الجدول التالي مثااًل فعلًيا حول طريقة اختيار نظم السوق لتقييم برنامج النقد والقسائم في قطاع 
غزة.15 

تقييم اآلثار المضاعفة لمشروع النقد - القسائم في عملية 
قطاع غزة 

اختيار نظم السوق 

توصلت عملية المتابعة فيما بعد التوزيع إلى أن 31 % من قيمة القسائم قد أنفقت على منتجات 
األلبان، و21 % على الزيوت النباتية، و14 % على البيض، و13 % على األرز، و10 % على 

الحبوب الغذائية.
 

وقد اختيرت منتجات األلبان والبيض كنظم سوق »موضع التركيز« ليس فقط ألنها مثلت نسبًة 
مئويًة مرتفعًة من قيمة القسائم المستبدلة لكن أيًضا بسبب أن المنتجات كانت تنتج محلًيا بصفٍة 

أساسيٍة كما كان يتاجر فيها عدٌد كبيٌر من األطراف المحلية الفاعلة.
 

وكان لنظم السوق الخاصة بالزيت النباتي واألرز والحبوب الغذائية، من ناحيٍة أخرى، أثٌر محدوٌد 
على االقتصاد المحلي، ألنها تضمنت عدًدا قلياًل من التجار، وكان معظمهم من المستوردين، كما 

كانت الكميات المتداولة من خالل نطاق المشروع ال تذكر بالمقارنة بإجمالي األحجام.

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 4 - 2:  ما هي األطراف الفاعلة التي تأثرت بالمشروع؟ 

يهدف هذا السؤال إلى تحديد األطراف االقتصادية الفاعلة التي تأثرت بصورٍة مباشرٍة أو غير مباشرٍة 
بالمشروع في منطقة تدخٍل معينٍة. إن خرائط نظم السوق هي أدواٌت ممتازٌة لتحقيق هذا الغرض. فهي 

تسمح بالتوصل إلدراٍك جيٍد لسلسلة السوق المحلية بالنسبة للسلع أو الخدمات المختارة. 

وإذا كنت تعمل في نفس نظام السوق الذي جرى تحليله في خطة الطوارئ أو في عملية التقييم، 
فيمكنك الرجوع إلى الخرائط األساسية وخرائط الطوارئ القائمة؛ وإال فيجب عليك وضع خرائٍط 

جديدٍة. وتقدم أداة التقييم رقم 1 - 4 إرشاداٍت حول كيفية القيام بذلك. 

15   كريتي 2010.
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إن التدفق النقدي الناجم عن مشروع القسائم يتحرك في االتجاه المضاد لسلسلة السوق:  
•  أنفق المستفيدون من المشروع قسائًما نقديًة لشراء سلٍع من محالت تجارة التجزئة )المستوى 

األول من النفقات(. 
•  قام أصحاب المتاجر بزيادة شراء منتجات األلبان من المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة. 
المنتجة  كما قاموا باستثمار الدخل اإلضافي المدر من خالل المشروع في تحسين األصول 

وتوظيف عمالٍة جديدٍة )المستوى الثاني من النفقات(. 
•  قامت مصانع األلبان بشراء اللبن من مربي الماشية المحليين )المستوى الثالث من النفقات(.

واستناًدا لهذه المعلومات، تقرر أن األطراف الفاعلة التي استفادت من التدفق النقدي الذي أدره 
المشروع يجب أن تكون موضع تركيز عملية التقويم. وبالرغم من ذلك، يجب أن يتضمن التحليل 
أيًضا بعض مناقشات لمجموعات التركيز مع التجار الذين كان من الواضح أنهم لم يستفيدوا من 

المشروع، من أجل التحقق مما إذا كانوا قد تأثروا بصورٍة سلبيٍة. 

إن تحليل سبل تدفق النفقات واالستثمارات في سلسلة السوق يساعد على تحديد األطراف الفاعلة 
في السوق المتأثرة سلًبا أو إيجاًبا بالمشروع، وبذلك تتمكن من اتخاذ قراٍر بشأن األطراف الفاعلة 
التي يجب أن تركز عليها عملية التقويم. ومن خالل القيام بذلك، يجب النظر في النوع االجتماعي 
والعرق فيما يتصل بالطرف الفاعل في السوق. ومن النموذجي مشاركُة مستشاٍر مختٍص بشؤون 

النوع االجتماعي في عملية التحليل. 

ويوضح اإلطار التالي خريطَة سوٍق تبين آثار مشروع النقد - القسائم في قطاع غزة على قطاع 
منتجات األلبان المحلي، ويوضح كيف ساعد تحليل التدفق النقدي للمشروع على تحديد األطراف 

الفاعلة في السوق التي يجب التركيز عليها.

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 4 - 3: ما هو أثر المشروع على المستفيدين األساسيين ووصولهم للسوق؟ 

يهدف هذا السؤال إلى تحديد كيف غير المشروع من عملية نفاذ المستفيدين إلى السوق والتغيرات 
األخرى المتوقعة في المستقبل القريب. كما يتعلق أيًضا بالمستفيدين الذين استخدموا الدخل اإلضافي 



74

توجيهات تحليل السوق
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

النوع  في  النظِر  إلى  الحاجة  تبرز  التالية،  األسئلة  مراجعة  المشروع. وعند  أدره  الذي  الملموس 
االجتماعي، والعرق، وسبل العيش، والبيئة بصورٍة تضيف أهميًة ومزيًدا من التعلم والفهم لعملية 

التقييم. 

ولإلجابة على هذا السؤال، تحتاج لمعرفة ما يلي:  
  كيف استطاع المستفيدون إدارة الدخل الذي أدره المشروع؟ 

  ما هي ساحات األسواق والتجار الذين قام المستفيدون بزيارتهم خالل فترة المشروع؟ 
  كيف تغيرت األسعار أثناء المشروع؟

  كيف تغيرت السوق بالمقارنة بالوضع قبل المشروع؟ 
  ما مدى استدامة أثر المشروع؟

  كيف أثر المشروع على مجتمع المستفيدين؟ 

لقد ُوضعت األداة رقم 4 - 2 من أجل تيسير عملية جمع المعلومات السالفة البيان من خالل نقاشات 
مجموعات التركيز مع المستفيدين. ويوصى أيًضا بإجراء عدٍد قليٍل من نقاشات مجموعات التركيز 

مع غير المستفيدين، من أجل إدراك كيفية تأثير المشروع عليهم.

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 4- 4: ما هو األثر العام للمشروع على التجار؟ 

إن هذا السؤال يساعد على فهم تأثير التدفق النقدي الذي أدره المشروع على التجار المحليين، سواٌء 
االجتماعي  النوع  في  لتنظر  التالية،  األسئلة  في  التفكير  وعند  سلبيٍة.  أو بصورٍة  إيجابيٍة  بصورٍة 
والعرق ونوع التاجر )بما في ذلك الخدمات التي يقدمها التاجر(. ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال 

تحتاج لمعرفة ما يلي:  
  من هم التجار الذين استفادوا من المشروع ومن التجار الذين تأثروا/ تضرروا بصورٍة سلبيٍة؟ 

  كم من الدخل المحقق من خالل المشروع استثمره التجار في شراء مدخالٍت وأصوٍل منتجٍة؟ هل 
هذه األصول محليٌة أم أنها خارج نطاِق البرنامج؟ 

  إلى أي مدًى تم تحويل الدخل الذي أدره المشروع إلى أطراٍف فاعلٍة أخرى في السلسلة؟ 
  إلى أي مدى تحرك الدخل الذي أدره المشروع في اتجاه القطاعات األخرى وخارج االقتصاد 

المحلي؟ 
  كيف قام المشروع بتغيير طريقة استخدام التجار والحصول على خدمات االتصاالت والمعلومات 

والتكنولوجيا والبنية التحتية المادية والتراخيص،… إلخ؟

وحتى يتسنى جمع هذه المعلومات يوصى بعقد مقابالٍت مع نماذٍج مختلفٍة من التجار. ويساعد التحدث 
المباشر مع التجار على فهم تصورهم لكيفية تأثير المشروع على أعمالهم وعلى نظام السوق بأكمله. 

وتقدم األداة رقم 4 - 3 قائمًة مرجعيًة لمناقشات مجموعات التركيز ومقابالٍت فرديٍة مع التجار. 
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أدوات تقويم السوق

األداة رقم 4 - 1: قائٌمة مرجعيٌة بالمقابالت مع المستفيدين
الغرض من األداة 

تساعد هذه األداة على جمع المعلومات التالية من الفئات المستهدفة:  
  نظم السوق التي أنفق عليها المستفيدون )قاموا باستثمار( معظم النقد/ الدخل. 
  نظم السوق التي تعتمد بصورٍة أساسيٍة على سلع و/ أو خدماٍت محلية المنشأ.

  نظم السوق التي تمثل النفقات المرتبطة بالمشروع نسبًة مرتفًعة نسبًيا. 
  نظم السوق ذات السالسل األكثر تعقيًدا والتي تتضمن عدًدا أكبر من األطراف الفاعلة المحلية. 

كيف تستخدم األداة
تشتمل هذه األداة على قائمٍة مرجعيٍة تتضمن أسئلًة تغطي معلوماٍت أساسيٍة ينبغي جمعها. ويجب 
عليك استخدامها مع إدخال التعديالت الضرورية عند إعداد االستبيان لعقد مقابالٍت مع عينٍة من 
المستفيدين من المشروع. ويجب أن تمثل هذه العينة 5 % على األقل من إجمالي عدد المستفيدين. 
تذكر أن تضع في الحسبان النوع االجتماعي والعرق وسبل العيش عند تمثيل المجموعات في العينة. 

القائمة المرجعية 
سلٌع وخدماٌت مشتراٌة باستخدام تحويالٍت أو دخٍل من العمل )النقد مقابل العمل( 

  ما هي السلع والخدمات التي قامت األسُر المعيشيُة بشرائها/ االستثمار فيها؟ هل تغيرت حسب 
النوع االجتماعي أو العرق أو سبل العيش الخاصة بالمجموعة؟

  كم أنفقت األسُر المعيشيُة على السلع أو الخدمات األساسية؟ 
  ممن قامت األسر )ما هي األطراف الفاعلة في السوق( بشراء السلع أو الخدمات؟ 

  ما هو منشأ المنتجات التي قامت األسر بشرائها؟

السلُع أو الخدماُت المباعُة للحصول على دخٍل
  ما هي السلع والخدمات التي قامت األسُر المعيشيُة ببيعها؟ 
  كم كسبت األسر من كل سلعٍة أو خدمٍة أساسيٍة تم بيعها؟ 

  لمن )ألي طرٍف فاعٍل في السوق( قامت األسر ببيع السلِع أو الخدماِت؟ هل اختلف ذلك حسب 
النوع االجتماعي والعرق وسبل المعيشة الخاصة بالمجموعة؟ 

  ما هي جهة المقصد )محليٌة أم ال( للسلع والخدمات المباعة؟ 

السلُع أو الخدمات المشتراُة من قبل المشروع
  ما هي السلع والخدمات التي قدمها المشروع؟ 

  ما هو الحجم النسبي للسلِع أو الخدماِت التي قام المشروع بشرائها في نظام السوق ذي الصلة؟ 
  ممن )من أي طرف فاعل في السوق( قام المشروع بشراء السلِع أو الخدمات المقدمِة؟ 

  ما هو منشأ السلع/ الخدمات المقدمة؟
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األداة رقم 4 - 2 قائمٌة مرجعيٌة لنقاشات مجموعات التركيز مع 
المستفيدين وغير المستفيدين

الغرض من األداة 
نفاذ »المستفيدين« و»غير  تساعد هذه األداة على جمع معلومات ذات صلٍة بأثِر المشروع على 

المستفيدين« إلى السوق.

كيف تستخدم األداة 
تشتمل هذه األداة على قائمٍة مرجعيٍة تتضمن المعلومات األساسية التي يجب جمعها من المستفيدين 
وغير المستفيدين من أجل التعرف على تأثير المشروع على عملية النفاذ للسوق. ويجب أن تقوم 
باستخدام األداة مع إدخال التعديالت الضرورية عند إعداد مناقشات مجموعات التركيز من أجل 

جمع تلك المعلومات. 

من  أشخاٍص  ثمانية  إلى  ستة  من  مكونٍة  مجموعاٍت  مع  التركيز  مجموعات  مناقشات  بتنظيم  قم 
في  المشاركون  يكون  أن  يفضل  والتناغم،  التجانس  تحقيق  أجل  ومن  المشروع.  في  المشاركين 
ولنفس  المعيشية  المجموعة  لنفس  ينتمون  مشاركين  التركيز  مجموعات  مناقشات  من  مناقشٍة  كل 
النوع االجتماعي والعرق، إن كان ذلك ضرورًيا. وإذا لزم األمر، اطلب المساعدَة من المراقبين 
والمستجيبين الرئيسيين لتحديد هؤالء المشاركين وجمعهم. هناك بعض المسائل الحساسة التي تتعلق 
بالحماية والنوع االجتماعي والتي قد تتطلب مناقشات مجموعات تركيز أصغر أو مناقشاٍت فرديًة 

مباشرًة.

يجب عقد مناقشات مجموعات التركيز في هيئة مناقشاٍت مفتوحٍة تهدف إلى التوصل إلدراٍك لكيفية 
استخدام الموارد التي وفرها المشروع. وال يجب أن تمتد مناقشات مجموعات التركيز ألكثر من 

45 دقيقٍة. 

القائمة المرجعية 
كيف قمت بإدارة الدخل الذي أدره المشروع؟

  ما الذي قمت بشرائه من السوق؟ 
  هل كنت قادًرا على تلبية احتياجاتك من السوق؟ 

  هل تمكنت من االستثمار في أصوٍل منتجٍة؟
  هل تمكنت من زيادة مدخراتك؟ 

  ما النفقات األخرى التي تمكنت من تغطيتها بفضل هذا الدخل؟ 
  هل كنت ستقوم بشيٍء مختلٍف إذا كان الدخل مختلًفا؟ 

أين قمت بشراء/ بيع السلع؟
  هل تقوم عادًة بالنفاذ إلى ساحات األسواق تلك؟ 

  إذا كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا قمت بتغيير ساحة السوق؟ 
  هل تغيرت قدرتك على النفاذ إلى ساحات األسواق )فيما يتعلق بالمسافة، والتكلفة، والنفاذ الفعلي، 

ومسائل األمن والحماية، والعرق، والنوع االجتماعي( بسبب المشروع؟ 
  كيف قمت باختيار التاجر الذي تشتري منه؟

  هل اخترت تاجًرا مختلًفا عن التاجر الذي تقوم عادًة بالشراء منه؟ إذا كان الجواب نعم، فلماذا؟ 

كيف تغيرت أسعار السلع؟
  كيف وجدت األسعار مقارنًة باألسعار قبل المشروع أو في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي؟ 

  إذا كانت األسعار مختلفًة، فما األسباب وراء ذلك؟
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من وجهة نظرك، كيف تغير السوق مقارنةاً بالفترة السابقة على المشروع؟ 
  هل تغير عدد و/ أو حجم التجار المحليين؟ 

  هل كانوا يقومون بتقديم منتجاٍت مختلفٍة )النوع/ الجودة(؟
  هل كانوا يعرضون األسعار بصورٍة عاديٍة؟ 

  هل غير المشروع من قدرتك على التفاوض على األسعار والحصول على قرٍض؟

ما مدى استدامة أثر المشروع؟ 
  كيف غير المشروع من طريقتك في توليد الدخل والوفاء باحتياجاتك؟ 

  كيف ستتمكن من الحفاظ على دخلك والوفاء باحتياجاتك عندما ينتهي المشروع؟
  هل تعتقد أن المشروع قد خلق أي فرٍص أو مخاطٍر متعلقٍة بذلك؟

كيف تظن أن المشروع قد أثر على مجتمعك؟
  هل عاد الدخل الذي أدره المشروع بالنفع على أشخاٍص آخرين في المجتمع؟ 

  هل تعتقد أن المشروع أثر بشكٍل سلبي على أحٍد )انظر في المسائل المتعلقة بالحماية، واألمن، 
والنوع االجتماعي، والعرق(؟ هل يمكنك أن تحدد الشخص المتضرر وكيف حدث ذلك؟

األداة رقم 4 - 3: قائمة مرجعية لمناقشات مجموعات التركيز 
ومقابالٍت مع التجار 

الغرض من األداة 
إن هذه األداة تساعد على جمع المعلومات ذات الصلة حول أثر المشروع على التجار. 

كيف تستخدم األداة 
التي ينبغي الحصول عليها من  المعلومات األساسية  تشتمل هذه األداة على قائمٍة مرجعيٍة تغطي 
التجار.  المشروع على  أدره  الذي  النقدي  التدفق  أثر  إدراك كيف  أجل  التجار من  نماذج  مختلف 
ويجب أن تستخدم األداة، مع إدخال التعديالت الضرورية، عند إعداد مناقشات مجموعات التركيز 

والمقابالت الفردية لجمع تلك المعلومات من التجار. 

وتسمح مناقشات مجموعات التركيز للمشاركين بمناقشة واالتفاق على وجهة نظٍر مشتركٍة في وقٍت 
قصيٍر. ورغم ذلك، من المهم اعتبار أنه من المرجح أال يقوم التجار بإعطاء تفاصيٍل تتعلق بعملهم 
)عدد السلع التي يبيعونها، مدى تراجع مبيعاتهم كنتيجٍة للصدمة،… إلخ( في مناقشات مجموعات 
التركيز. ومن المهم أيًضا إدراك أن مناقشات مجموعات التركيز مع التجار قد يكون من الصعب 

تنظيمها النشغالهم الدائم وغالًبا ما يكونون مرتبطين بموقع العمل )المحل، والمنافذ(. 

تكوين  أجل  من  المختلفة  للنماذج  وفًقا  التجار  بتقسيم  قم  التركيز،  مجموعات  مناقشات  عقد  عند 
مجموعاٍت متجانسٍة بحيث تضم كٌل منها ما بين أربعة إلى ستة مشاركين. يجب أن تقوم بعقد على 
األقل مناقشٍة واحدٍة لمجموعة التركيز مع كل نموذج من التجار. وإذا وقع االختيار على المقابالت 
الفردية، فيجب أن تعقد مقابالٍت مع ثالثٍة أو أربعٍة تجاٍر من كل نوعية. وعند التعامل مع كبار التجار 
وتجار الجملة، يُوصى بإجراء مقابالٍت فرديٍة. وفي هذه الحالة، من المحتمل أن تكون قادًرا على 
التحدث إلى اثنين فقط من تلك األطراف الفاعلة. وتذكر أن تنظر في تمثيل النوع االجتماعي والتمثيل 

العرقي في مناقشات مجموعات التركيز وفي األسئلة التالية. 
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ويمكن أن تساعدك القائمة المرجعية التالية على عقد مناقشات مجموعات التركيز و/ أو مقابالٍت 
فرديٍة مع التجار. وسوف تحتاج األسئلة لمراجعٍة وتعديٍل حسب السياق ويجب أن تقوم بالبحث عن 

المزيد من المعلومات حول النوع االجتماعي والعرق والحماية إذا وكلما لزم األمر. 
  

القائمة المرجعية 
  ما هي السلع التي وفرها التجار المحليون للمشاركين في المشروع؟ 

  من أين قام التجار بشراء تلك السلع؟ 
  ما هي نسبة زيادة/ تراجع أعمال التجار المحليين فيما يتعلق بعدد العمالء و/ أو حجمهم؟

  هل تغير نوع/ صنف البضائع المتداولة أو الخدمات المقدمة؟
  هل قام التجار بإنفاق/ استثمار الدخل اإلضافي )الناجم عن المشروع(؟ 

  هل تغيرت أنواع وجودة السلع/ الخدمات المقدمة؟ 
  كيف تغير مستوى التوظيف والمرتبات المدفوعة للموظفين بسبب المشروع؟ 

  كيف تغيرت أسعار بيع السلع والخدمات؟ 
  هل أثر المشروع على عدد التجار في نظام السوق؟ 

  هل زاد عدد ونماذج التجار؟ 
  هل قام أي تاجٍر بتقليل نشاطه أو التوقف عن العمل بسبب المشروع؟ 

  هل اكتسب تاجٌر أو مجموعٌة من التجار قوًة في السوق بالمقارنة باآلخرين؟ هل أدى هذا التغيير 
إلى تسويِة أو زيادِة الخالفات القائمة؟ 

  هل أثر المشروع على سلوك البيع/ الشراء لدى التجار؟ )الشفافية بشأن األسعار، واالئتمان،… إلخ(؟ 
التخزينية،  والقدرات  )الطرق،  والخدمات  التحتية  البنية  تحسين  إلى  المشروع  أدى  هل    

واالتصاالت… إلخ(؟ 
  هل يسر المشروع من عملية حصول التجار على تراخيص التجارة والخدمات المالية؟ 
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دورة  من  الطوارئ  لحاالت  التخطيط  في مرحلة  السوق  معلومات  دمج  كيفية  الفصل  هذا  يتناول 
المشروع. ويهدف التخطيط لحاالت الطوارئ إلى ضمان القيام بالترتيبات بصورٍة مبكرٍة من أجل 
السماح باستجابٍة فاعلٍة وفي الوقت المناسب للصدمات المحتملة والمتوقعة )بما في ذلك الصدمات 
التي قد تنتج عن تنفيذ المشروع(. ولذا يجب أن تكون هذه المرحلة أفضل مرحلٍة من مراحل دورة 

المشروع. 

وترتبط مختلف خطوات عملية التخطيط لحاالت الطوارئ بمختلف مراحل دورة المشروع. ولهذا 
السبب تعرض في الفصل األخير من هذا الدليل اإلرشادي. وعندما تقوم باالطالع عليها ستتوفر لك 

الفرصة إلعادة النظر في دورة المشروع بأكملها.  

وتتضمن عملية التخطيط الخطوات التالية:  
تحليل السياق: يتناول الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، ونوع الصدمات . 1

المحتملة وأثرها المحتمل وقدرة األفراد على التحمل والصمود.
أو . 2 زلزال  أو  جفاف  أو  )فيضان  الذي سيوضع  السيناريو  نوع  اختيار  السيناريوهات:  وضع 

صراع،… إلخ( ونطاقه )منطقة جغرافية، والسكان، والفترة الزمنية موضع االهتمام(. 
تحليل الوضع وتطوير السيناريوهات: وضع خط أساٍس يمكن مقارنة السيناريو الذي يقع عليه . 3

االختيار وآثاره المحتملة مقابله. 
تحليل االستجابة: تحديد االستجابات المحتملة وتحليل جدواها ومالءمتها. . 4
الجاهزية: تنفيذ ترتيباٍت تسمح بالقيام باستجابٍة فوريٍة وفعالٍة في حالة تحقق أحد السيناريوهات . 5

المختارة. 

ووضع  السياق  تحليل  وأثناء  العملية.  هذه  طوال  صلٍة  ذات  معلوماٍت  السوق  معلومات  وتعتبر 
السيناريوهات تسمح معلومات السوق بإدراك المسائل المتعلقة باالقتصاد الكلي والتي يمكن أن تمثل 
أساس الصدمات المتعلقة باألزمة االقتصادية أو إخفاقات السوق. وتتوافر المعلومات الالزمة لهذا 

الغرض بصفٍة عامٍة من خالل البيانات الثانوية. 

وسوف يركز هذا الفصل على كيفية دمج معلومات السوق في الخطوات الثالث األخيرة في عملية 
التخطيط لحاالت الطوارئ وهي تحليل الوضع وتطوير السيناريوهات وتحليل االستجابة والجاهزية. 

كيفية دمج المعلومات السوقية في عملية 
التخطيط لحاالت الطوارئ 

سوف نسترشد خالل هذه العملية بثالثة أسئلٍة محفزٍة مرتبطٍة بأدواٍت ستساعد على اإلجابة. وسوف تتم 
إحالتك أحياًنا إلى أسئلٍة محفزٍة وأدواٍت في الفصول السابقة. وبخالف ذلك، تقدم األدوات والتعليمات 

المفصلة الستخدامها في نهاية الفصل. 
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الجدول 5 - 1:  األسئلة المحفزة واألدوات المتعلقة بالسوق والخاصة بالتخطيط لحاالت الطوارئ

أدواتأسئلٌة محفزةٌ

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 5 - 1:  ما هي معلومات السوق 
التي تعتبر معلوماٍت 

مهمةاً عند تطوير خط 
األساس والتنبؤ باآلثار 

المحتملة لسيناريو 
مختاٍر؟

األداة رقم 5- 1:  اختيار السوق األساسية
األداة رقم 5- 2:  وضع الخرائط األساسية
األداة رقم 5- 3:  قائٌمة مرجعيٌة بمقابالٍت 

مع فئاٍت مستهدفٍة وتجار 
ومستجيبين رئيسيين

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 5- 2: كيف يمكن لمعلومات 
السوق أن تساعد على 

تحديد االستجابات 
المحتملة؟ 

استخدم األدوات التالية من الفصل الثاني: 
األداة رقم 2- 1:  خيارات قائمٍة طويلٍة من 

االستجابات 
األداة رقم 2- 2:  تحليل مخاطر السوق 

األداة رقم 2- 3:  تحليل معايير المالءمة 
المتعلقة بالسوق

سؤالٌ ُمحفٌز رقم 5 - 3: ما هي تدابير الجاهزية 
المتعلقة بالسوق 

والتي يجب تطبيقها؟ 

األداة رقم 5- 4:  اختيار الشركاء
األداة رقم 5- 5:  نموذج العقد

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 5 - 1: ما هي معلومات السوق التي تعتبر معلوماٍت مهمًة عند وضع خط األساس 
والتنبؤ باآلثار المحتملة لسيناريو مختاٍر؟

يجب دمج معلومات السوق في عملية تحليل وضع عاٍم تغطي االحتياجات األساسية، واألمن الغذائي، 
وسبل المعيشة، والمأوى، وتفضيالت األسر المعيشية، وسياسات الحكومة… إلخ. ويجب أن يتمخض 
تحليل معلومات السوق المتوافرة عن فهٍم واضٍح وشامٍل لألوضاع الحالية أو »الطبيعية« لألسواق 

والتي تعتبر حاسمًة بالنسبة للسيناريو المختار. 

وفيما يلي معلومات السوق ذات الصلة:  
  ما هي نظم السوق المهمة؟ 

  كيف تنظم؟ 
  كيف يمكن أن تستجيب للسيناريو المختار؟

وهذه باألساس هي المعلومات المشار إليها في الفصل األول: التقييم. ولذلك فإن التوجيهات واألدوات 
المقدمة هنا سوف تمثل صورًة معدلًة لما ُعرض في الفصل األول. 

وقبل المضي قدًما في جمع معلومات السوق وتحليلها يجب أن تبحث أواًل عما إذا كانت هناك بياناٌت 
ثانويٌة متوفرٌة )راجع األداة رقم 1 - 1(، وخاصًة التقارير المتعلقة بالفعاليات السابقة التي تشبه 

السيناريو المختار. 

األداة 5 - 1:  توضح العملية وتقترح معاييًرا الختيار األسواق المهمة  بالنسبة للسيناريو المختار.
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األداة 5 - 2: توضح كيفية إعداد خرائط السوق األساسية. وتمثل تلك الخرائط بشكٍل بيانٍي األطراف 
الفاعلة في السوق في إحدى السالسل وتفاعلها مع بعضها البعض. كما توضح الخرائط أيًضا سبل 

دعم هذه السلسلة السوقية من خالل البنية التحتية والخدمات، وكيف تتأثر بالبيئة الخارجية. 

األداة 5 - 3: تقدم القوائم المرجعية التي يمكن أن تستخدم في مناقشات مجموعات التركيز والمقابالت 
التي تعقد مع الفئات المستهدفة، والتجار والمستجيبين الرئيسيين. 

ويجب أن تسمح المعلومات التي يتم جمعها سواٌء من مصادَر ثانويٍة أو بصورٍة مباشرٍة من أصحاب 
المصلحة بعمل افتراضاٍت حول كيفية تأثير السيناريو المختار على السوق. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 5- 2:  كيف يمكن لمعلومات السوق أن تساعد على تحديد االستجابات المحتملة؟

عادًة ما تعتبر عملية تحديد نطاٍق واسٍع من االستجابات المحتملة الخطوَة األولى في عملية تحليل 
االستجابة. ويجب أن ترتبط االستجابات المحتملة بأهداف تدخٍل محتمٍل كما هو محدد في السيناريو. 
وتضمن معلومات السوق أن التدخالت التي تعتمد على السوق تقع ضمن نطاق االستجابات المحتملة. 

أما الخطوة التالية في عملية تحليل االستجابة فهي تضيق هذا النطاق الواسع من خيارات االستجابة 
باستخدام معايير المالءمة والجدوى والتي يجب أن تتضمن اآلثار السلبية المحتملة على السوق. 

ومن أجل القيام بهذه العملية، يمكنك اتباع التوجيهات واستخدام األدوات الواردة في الفصل الثاني: 
تحليل االستجابة، مع إدراك أنك ستتعامل في غالب األحيان مع افتراضاٍت. 

األداة رقم 2 - 1: تقترح أساًسا منطقًيا لالسترشاد به في تحديد خيارات االستجابة المحتملة المتعلقة 
بالسوق. 

األداة رقم 2 - 2: تساعد على تحديد المخاطر التي قد تؤثر على جدوى خيارات االستجابة وتحدد 
اإلجراء الذي يجب اتخاذه. 

األداة رقم 2 - 3: توضح معايير المالءمة األكثر شيوًعا المتعلقة بالسوق وتشير إلى معلومات السوق 
ذات الصلة وكيفية استخدامها من أجل انتقاء خيارات االستجابة المناسبة. 

سؤاٌل ُمحفٌز رقم 5 - 3: ما هي تدابير الجاهزية المتعلقة بالسوق التي يجب تطبيقها؟

يجب أن تسمح تدابير الجاهزية باالستعداد لالستجابة في الوقت المناسب وبصورٍة فعالٍة في حالة 
تحقق أحد السيناريوهات المختارة. وهذا يعني تطبيق كافة الترتيبات المحتملة مقدًما، وهو أمٌر يتضمن 

بصفٍة عامٍة الخطوات التالية:  

استجابٍة  حشد  على  الهيئة  قدرة  تعزيز  إلى  الشركاء  مع  مسبقٍة  بترتيباٍت  القيام  يؤدي  أن  يمكن 
في الوقت المناسب وعلى نطاٍق واسٍع لمواجهة موقٍف طارٍئ. ويمكن للشركاء أن يكونوا أطراًفا 
فاعلًة في السوق )تجار التجزئة، جمعيات المنتجين(، وجهات تقديم الخدمات )مصارف، شركات 
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اتصاالت(، وهيئاٍت مؤثرًة ) جهات حكومية، مؤسسات(. وتهدف الشراكة مع جهات تقديم الخدمات 
إلى تيسير التحويل المباشر للموارد، وتوفير المعدات والبرمجيات، والصيانة لقاعدة بيانات المشروع، 

وتوفير الخدمات األمنية للمبالغ النقدية قيد التحصيل،… إلخ. 

األداة رقم 5 - 4: تقدم بعض المؤشرات المتعلقة بكيفية تحديد الشركاء واختيارهم:  
  قد تعتبر عملية وضع قائمٍة بالشركاء المحتملين مع معلوماٍت تتعلق بالتغطية الجغرافية، والقدرات، 

ونوع الخدمة المقدمة، والوضع القانوني، والمساءلة نقطة بدايٍة جيدٍة. 
  إطالق طلبات تلقي العروض للتعرف على الخصائص، والحلول التقنية، و تكلفة الخدمات. 

  تحديد معايير اختيار الشركاء. 

األداة رقم 5 - 5: تقدم توجيهاٍت حول العناصر األساسية التي يجب تضمينها في االتفاقيات المسبقة 
مع الشركاء:  

  إبرام اتفاقيات مسبقة مع الشركاء تحدد نوع وتكلفة الخدمات باإلضافة إلى التزامات كل طرٍف 
من األطراف. ويمكن إبرام اتفاقياٍت مسبقٍة مع: تجار التجزئة، وجمعيات المنتجين، والمصارف، 

وشركات االتصاالت، والحكومات الوطنية والمحلية، والهيئات األخرى. 

الحكومة  مع  اتفاقياٍت  إبرام  أو  المحلية  المستودعات  في  الطارئة  بالحاالت  خاٍص  مخزوٍن  إعداد 
الوطنية/ المحلية و/ أو القطاع الخاص من أجل التمكن من الحصول على مخزونهم عند الضرورة. 

مراجعة اإلجراءات التشغيلية الموحدة قبل القيام بأي استجابٍة متعلقٍة بالسوق من أجل دمج أدواٍر 
ومسؤولياٍت جديدٍة للبرنامج ولوظائف الدعم.

األدوار  بتلك  االضطالع  على  والتدريب  الوعي  رفع  على  يركز  حيث  العاملين،  قدراٍت  بناء 
بالنُهج  الشركاء  لدى  والعاملين  الداخليين  العاملين  لتعريف  التدريب  تنظيم  يجب  والمسؤوليات. 

واألدوات الجديدة المتعلقة بالسوق.  

وضع موازنة لموارد حاالت الطوارئ ما يسمح  باالستجابات المحتملة.

التبادل  معدالت  أو  األسعار  مثل  بالسوق،  المتعلقة  المبكر  اإلنذار  لمؤشرات  متابعة  خطة  وضع 
التجاري، للتمكن من االستجابة بصورٍة فوريٍة عند تردي األوضاع. 

إن األسعار يمكن أن تساعد على فهم ما إذا كان التغير في األسعار يؤثر على حصول األسر الضعيفة 
على استحقاقاتها. الفصل الثالث:  مراقبة األسعار يقدم أدواٍت مفيدًة ذات صلة. 

  األدوات أرقام 3 - 1 و3 - 2 و3 - 3: يمكن أن تحدد األسعار التي تحتاج لرصٍد وتحدد طريقة 
مراقبة تلك األسعار. 

  األداة رقم 3 - 4: يمكن أن تساعد على فهم ما إذا كانت األسعار قد تغيرت بشكٍل كبيٍر وسبب 
حدوث ذلك.

  األداة رقم 3 - 5: يمكن أن تساعد على تحديد كيفية االستجابة للتغير في األسعار.

إن معدالت التبادل التجاري يمكن أن تساعدك على التنبؤ بما إذا كان نفاذ األفراد إلى األسواق وقدرتهم 
الشرائية تتراجع من عدمه. تقوم معدالت التبادل التجاري بمقارنة أسعار البنود األساسية المشتراة 
)مثل األغذية الرئيسية( بدخل األسرة على مدى فترٍة زمنيٍة. إذا ارتفعت أسعار األغذية الرئيسية 
بصورٍة ال تتناسب مع الدخل، فإن هذا يعني أن األسر لديها موارد تقل عن الموارد الالزمة للوفاء 
باحتياجاتها. وباإلضافة إلى مقارنة السلعة المرجعية بالدخل يمكن كذلك مقارنتها أيًضا بالمحاصيل 
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النقدية أو الماشية وفًقا لسبل المعيشة ذات الصلة. ويجب أن يؤدي تحليل األنماط التاريخية المتعلقة 
بالسياق إلى تحديد األنماط الموسمية والحدود التي يجب اتخاذ إجراء في حال تجاوزها. 

 يمكنك الحصول على مزيٍد من المعلومات حول معدالت التبادل التجاري من خالل توجيهات موقع
شبكة اإلنذار المبكر من المجاعات رقم 5: تحليل معدالت التبادل التجاري واألمن الغذائي

)www.fews.net/docs/publications(  

www.fews.net/docs/publications


85

الفصل الخامس – التخطيط لحاالت الطوارئ
توجيهات تحليل السوق

أهمية نظام السوق

مرتفعمتوسطمنخفض

123

مل
حت

الم
ر 

ألث
 وا

لية
تما

الح
ا

فع
رت

م

3369

سط
تو

م

2246

ض
خف

من

1123

أدوات التخطيط لحاالت الطوارئ

األداة رقم 5 - 1: اختيار األسواق األساسية
الغرض من األداة 

إن هذه األداة سوف تساعد على: 
  تحديد األسواق المهمة في السيناريو المختار 

  اختيار السوق الذي يتم تحليله في عملية تطوير السيناريوهات.

كيف تستخدم األداة 
إن هذه األداة صورًة معدلًة لألداة رقم 1 - 2: اختيار نظام السوق الحيوي، الواردة في الفصل األول: 

التقييم.  ويجب مراجعتها للحصول على مزيٍد من التفاصيل. 

أصحاب  من  مجموعٍة  مع  تشاركيٍة  عمليٍة  من خالل  األساسية  السوق  اختيار  بعملية  القيام  يجب 
المصلحة بحيث يتم الحصول على معلوماٍت حول السياق المحلي واألسواق المحلية. ويجب مشاركة 
الداعمة، ومتطوعين من  البرنامج والوظائف  العاملين من  بما في ذلك  كحٍد أقصى،  12 مشارًكا 

المجتمع الوطني، مع احتمال مشاركة مستجيبين رئيسيين. 

يمكن أن يساعد القيام بعملية عصٍف ذهنٍي مبدئٍي الفريق على إعداد قائمٍة بالسلع والخدمات وفرص 
تحقيق الدخل التي تعتبر حيويًة بالنسبة للفئات المستهدفة والتي تضررت بصفٍة خاصٍة بسبب صدماٍت 

في السابق. 

ويجب أن يعتمد اختيار األسواق التي يجري تحليلها في عملية تطوير السيناريوهات على معيارين 
وهما:  

  أهمية بعض نظم السوق بالنسبة للفئات المستهدفة
  االحتمالية واألثر المحتمل للسيناريو المختار في كل سوٍق من األسواق.

ومن أجل إعطاء الوزن الضروري لمختلف المعايير، يمكن تخصيص درجاٍت من 1 إلى 3 )من 
األقل إلى األعلى( لكل معياٍر من المعايير ويمكن استخدام مصفوفٍة لتسهيل عملية التصنيف. 
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وهناك عوامٌل أخرى يمكن النظر إليها عند اختيار األسواق األساسية وهي: 
  التوافق مع خصائص الهيئة/ الجهة )والية الجهة، وصالحياتها، وقدراتها(؛

  التكامل مع السياسات والبرامج الحكومية )التواجد والقدرات والتغطية( 

األداة رقم 5 - 2: إعداد خرائط السوق األساسية 
الغرض:

إن هذه األداة تساعد على:  
  تطوير خرائط السوق األساسية؛ 

  تقليل الزمن المطلوب للقيام بتحليل السوق واتخاذ قراراٍت تتعلق باالستجابة في أعقاب أي صدمٍة؛
  التنبؤ بآثار صدمٍة محتملٍة على نظم السوق الحيوية في سيناريٍو معيٍن. 

كيفية تطوير خريطة سوٍق أساسيٍة
إن هذه األداة صورٌة معدلٌة لألداة رقم 1 - 4: إعداد خرائط السوق من الفصل األول: التقييم، مع 

التركيز على تطوير الخرائط األساسية.  

ويمكن أن تعرض هذه الخرائط بشكٍل بيانٍي من خالل ثالثة عناصٍر طولية: )1( سلسلة السوق، )2(  
البنية التحتية والخدمات الداعمة، )3( البيئة الخارجية. 

سلسلة السوق ( 1
إن السمة الرئيسية في أي خريطٍة لنظام السوق هي وجود »سلسلٍة« من مختلف األطراف الفاعلة في 
السوق لتبادل وشراء وبيع السلع أثناء انتقالها من الُمنتج األولي إلى المستهلك النهائي.  وتحدد سلسلة 
السوق األطراف الفاعلة وأعمالهم في السلسلة والروابط الموجودة بينها ومن يقوم بالبيع ولمن وكيف. 

البنية التحتية والخدمات الداعمة  ( 2
يجب أن تسمح عملية وضع الخرائط بتحديد وتمثيل العناصر األكثر أهميًة من البنية التحتية والخدمات 
الداعمة وربطها بمستخدميها في داخل سلسلة السوق. وسوف يمكنك هذا من إدراك دور البنية التحتية 

والخدمات في الحفاظ على كفاءة نظام السوق وسبل اإلتاحة. 

البيئة الخارجية ( 3
يتعلق هذا المكون من مكونات وضع الخرائط بالقواعد واللوائح والمسائل واالتجاهات ذات التأثير 

المهم على بيئة السوق حيث تعمل األطراف الفاعلة في السوق. 
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يئة
الب
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ة ا
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ية 

بن

 تجار من مواقع
أخرى

المستهلكون

محالت البقالة
المستوردون التجار المحليون

تجار تجزئة
األرز

 منافذ بيع الهيئة
الوطنية للغذاء

 الهيئة الوطنية
للغذاء

مزارعي األرزالمطاحن الكبرى

سلسلة السوق الخاصة باألرز في بلديتي كومبوستيال ونيو باتان في الفلبين

الخرائط  تقوم  الطوارئ.  لحاالت  التخطيط  في  أيًضا  مفيدةً  تكون  أن  يمكن  التوقعات«  »خرائط 
تأخذ  أن  السوق. ويجب  المتوقع حدوثها في نظام  الصدمة والتي من  بعد  فيما  التغييرات  بعرض 
خرائط التوقعات في الحسبان المعلومات المتعلقة بتوقعات األطراف الفاعلة في السوق والتي تتعلق 
بقدرة السوق على التعافي، والخطط الحكومية وغير الحكومية المتعلقة باالستجابة للصدمة، واآلثار 
الموسمية المحتملة على األسعار واإلنتاج والنفاذ… إلخ. ومن الصعب رسم تلك الخرائط ألنها تعتمد 
على معلوماٍت وتوقعاٍت مسبقٍة، غير أنها يمكن أن تقدم مؤشراٍت تتعلق بنوع الدعم الضروري على 

مدى فترٍة زمنيٍة. 

وللحصول على مزيٍد من التفاصيل حول كيفية تطوير الخرائط األساسية وخرائط التوقعات برجاء 
الرجوع إلى األداة رقم 1 - 4.

األداة رقم 5 - 3: الخطوط األساسية: قوائٌم مرجعيٌة للمقابالت مع 
الفئات المستهدفة والتجار والمستجيبين الرئيسيين

الغرض من األداة 
إن هذه األداة ستساعد على فهم:  

  الطلب في السوق وموسمية الطلب؛ وكيف تعتمد الفئات موضع االهتمام على السوق؛ والفجوة 
بين احتياجاتها وبين ما يمكن الحصول عليه في السوق؛ 

  إمكانات تلبية جانب العرض في السوق وقدرات التجار على التوسع في العرض )مدى سرعتهم 
في القيام بذلك، وبأي سعٍر، والمدة(؛ 

  هيكل السوق، والتنافسية، وأداء وظائف السوق. 
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كيف تستخدم األداة 
يجب استخدام هذه األداة بحيث تسترشد بها مناقشات مجموعات التركيز والمقابالت الفردية مع الفئات 

المستهدفة والتجار والمستجيبين الرئيسيين. 

ومن أجل تجميع مجموعاٍت ممثلٍة للفئات المستهدفة، ينبغي أن تقوم باالتصال سواء بالسلطات المحلية 
أو بالمستجيبين الرئيسيين، وتوضيح هدفك، ومطالبتهم بتجميع مجموعاٍت مكونٍة من 6 إلى 8 من 
الجنسين ممن لديهم معرفٌة جيدٌة بالمجتمع وسبل العيش.16 وإذا كانت الفئات المستهدفة تتكون من 
مجموعاٍت ذات سبل معيشٍة مختلفٍة فربما ترغب في القيام بتحليلها بصورٍة منفصلٍة حيث قد تستخدم 
السوق بطرٍق مختلفٍة. باإلضافة إلى ذلك، عليك أن تكون على بينٍة بديناميكيات النوع االجتماعي 

والعرق، وإذا تطلب األمر، قم بتنظيم مناقشاٍت منفصلٍة لمجموعات التركيز. 

ويمكن إجراء مقابالٍت فرادى مع التجار أو من خالل مناقشات مجموعات التركيز. وإذا وقع االختيار 
على المقابالت الفردية، فيجب أن تجري مقابالٍت مع 3 أو 4 تجاٍر على األقل من كل نموذج من 
التجار في كل منطقٍة. وعند التعامل مع كبار التجاٍر وتجار الجملة، يوصى بإجراء مقابالٍت فرديٍة. 
وفي هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتمكن فقط من التحدث إلى عدٍد قليٍل )1 أو 2( من تلك األطراف 
التركيز، فيجب أن تقوم  الفاعلة في كل موقٍع. إذا وقع االختيار على إجراء مناقشات مجموعات 
بتشكيل فرٍق متجانسٍة تقسم وفًقا لنوع التجار، على أن تتضمن كل مجموعٍة عدًدا يتراوح بين 8 إلى 
10 مشاركين. وينبغي تنظيم على األقل مناقشٍة واحدٍة لمجموعات التركيز مع كل نموذٍج من نماذج 

التجار في كل موٍقٍع. 

مسؤولين  أو  السوق  في  مسؤولين  أو  حكوميين  ممثلين  الرئيسيون  المستجيبون  يكون  أن  يمكن 
ومعلوماٍت  الموضوعات  بعض  عن  جيدًة  معلوماٍت  منهم  كٌل  يمتلك  وسوف  إلخ.  زراعيين… 
أقل بالنسبة لبعض الموضوعات األخرى. وقبل إجراء كل مقابلٍة، يجب أن تقوم بمراجعة القائمة 
المرجعية مع اختيار األسئلة التي ستقوم بطرحها وفًقا للموقف. ومن المهم أن تقوم باعتماد اتجاٍه 
منفتٍح واستقصائٍي مع أخذ الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي والحماية واألمن والعرق في الحسبان.  
وسوف تعتمد األسئلة المطروحة على مجال الخبرة والمعرفة لدى المستجيب الرئيسي خالل المقابلة. 

قائمٌة مرجعيٌة للفئات المستهدفة 
النفاذ إلى السوق واالعتماد عليه  

  ما هي كميات السلع األساسية التي يتم الحصول عليها أو بيعها في السوق؟ وما هو حجم الطلب 
على العمالة )مثل، عدد األيام/ الشهور( في السوق؟

  ماذا عن جودة السلع التي تحصل عليها األسر المعيشية أو تباع في السوق؟ 
  ما هي أسعار الشراء أو البيع الخاصة بالسلع الرئيسية؟ وما هي األجور »المعتادة«؟ هل يوجد 

حٌد أدنى لألجور؟
  ما هي نسبة السلع الرئيسية التي يتم الحصول عليها في السوق؟ )حدد النسبة المئوية( 

  ما هي نسبة دخل األسر المعيشية الذي يأتي عادًة من خالل بيع هذه السلع في السوق أو من خالل 
العمل؟ )حدد النسبة المئوية( 

  هل تتمكن األسر من الحصول على الكميات التي تحتاج إليها أو تولد الدخل الالزم من السوق؟ 
إذا كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا؟ 

  ما هي أساليب السداد »العادية« وما هى وتيرة السداد؟  
  هل تستطيع األسر المعيشية الحصول على ائتماٍن )سواء رسمٌي أو غير رسمي( وممن؟ وما هي 

الشروط )المبالغ النقدية، والفترة الزمنية، وسعر الفائدة(؟
  هل تستطيع األسر االعتماد على أساليب الدعم االجتماعي مثل االقتراض والحواالت،… إلخ؟ 

16   انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، ص 45.
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النفاذ الفعلي للسوق 
  ما هي ساحات األسواق/ الموردون/ أماكن العمل التي تصل األسر المعيشية إليها؟ 

  وضح ديناميكيات وصول األسر إلى ساحات األسواق/ الموردين/ أماكن العمل )المسافة، ووسيلة 
النقل، والتكلفة ومدة الرحلة، ووتيرة الزيارات(.

  هل قامت أي فئٍة اجتماعيٍة )حسب النوع االجتماعي أو السن أو العرق،… إلخ( بتقليص عملية 
النفاذ إلى السوق )بما في ذلك فرص العمل(؟ ولماذا؟ 

التفضيالت 
  ما هي تفضيالت األسر المعيشية واختياراتها المتعلقة بنوع و/ أو جودة السلع؟ 

قائمٌة مرجعيٌة للتجار 
خصائص التاجر )التجار( 

  قم بوصف نموذج التاجر )التجار(. 
  ما هي السلع/ الخدمات المتداولة من قبل التجار؟ 

  من هم عمالؤهم؟ ومن أين يأتون؟ هل يختلف العمالء باختالف المواسم؟ 

ممارسات التوريد 
  متى وأين وممن يقوم التجار بشراء السلع؟ ما هو منشأ السلع؟

  ما حجم مشتريات التجار في الوقت الراهن/ أثناء األوقات »العادية«؟ 
  هل يقوم التجار باالقتراض لشراء السلع التي يقومون ببيعها؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي 

الشروط )كم، وممن يقترضون، ومتى، وما هو سعر الفائدة، وما هو وقت رد القرض؟(.
  في أي الشهور ترتفع أسعار التوريد؟ وفي أي الشهور تنخفض؟

مستوى المنافسة
  كم عدد التجار الذين يبيعون نفس السلع في المنطقة؟ 

  هل كافة التجار لهم نفس الحجم؟ 
  هل يمكن للمستهلكين التفاوض بشأن األسعار؟ 

  كيف يقوم التجار بتحديد أسعار السلع التي يبيعونها؟ 

ممارسات البيع 
  ما هو حجم المبيعات أثناء مختلف شهور السنة )في األوقات »العادية«(؟

  ما هي أسعار بيع السلع الرئيسية؟
  هل يقوم التجار بتمديد االئتمان لزبائنهم؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا؟ وإذا كان الجواب نعم، 

فمتى وإلى من وبموجب أي شروٍط؟ 

الوصول إلى البنية التحتية/ الخدمات 
  كيف يقوم التجار عادًة بنقل السلع إلى المخازن و/ أو إلى السوق )ملكية وسائل النقل، والتكلفة، 

والمسافة، والوقت، وإمكانية االعتماد عليها(؟ 
  ما هي السعة التخزينية لدى التجار؟

  متى يقوم التجار بتخزين السلع وحتى متى؟ 
  أين يقومون بتخزين السلع وما هي التكلفة؟  

  ما هي أنواع التكنولوجيا التي يستخدمها التجار/ وهل هي مألوفٌة بالنسبة لهم؟ 
  هل يقوم التجار بالوصول إلى المصارف الرسمية أو غير الرسمية؟
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قائمٌة مرجعيٌة للمستجيبين الرئيسيين 
  ما هي السلع والخدمات الحيوية لسبل معيشة غالبية الشرائح األكثر ضعًفا؟

  كيف يقومون عادًة بالحصول على هذه السلع والخدمات؟
  إلى أي مدى يعتمدون على السوق للحصول عليها؟ 

  من هم األطراف الفاعلة األكثر صلًة بالسوق؟ كيف تتفاعل فيما بينها؟ 
  هل يتمكن التجار من الوفاء بالطلب العادي؟ هل هناك أي تغيراٍت موسميٍة؟

  هل يتمكن التجار من الوفاء بالزيادة في الطلب؟ بأي تكلفٍة؟ 
التنافس وتحد من مخاطر تشوه    هل يوجد عدٌد كاٍف من المشترين والبائعين بصورة تضمن 

األسعار؟ 
  ما هي مستويات األسعار العادية؟ وكيف تتذبذب؟

  ما هي البنية التحتية والخدمات المهمة للسوق حتى يعمل بشكٍل جيٍد؟ 
  ما هي العوامل الخارجية التي تؤثر على السوق؟ 

األداة رقم 5 - 4: اختيار الشركاء
الغرض من األداة 

إن هذه األداة ستساعد على: 
  تحديد الخدمة التي يمكن للشركاء المحتملين تقديمها

  تحديد الخطوات الضرورية الختيار الشركاء
  تحديد معايير االختيار.

ما هي الخدمات التي يمكن للشركاء تقديمها؟
يمكن للشركاء توفير أنواٍع مختلفٍة من الخدمات من بينها:  

  التوزيع المباشر للمساعدات النقدية والعينية
  سداد القسائم المستردة
  البرمجيات واألجهزة

  صيانة قاعدة بيانات المشروع
  خدمات المبالغ النقدية قيد التحصيل،… إلخ.

كيف تحدد الشركاء/ مقدمي الخدمات؟
عمليات التقييم القطاعية. تتمثل الخطوة األولى في إجراء عمليات تقييمٍ قطاعيٍة )للقطاع المالي، 
تكنولوجيا معلومات واتصاالت، والقطاع األمني( لتحديد: نوع مقدمي الخدمات فضاًل عن الخدمات 

المتوافرة، والمعايير والسياسات التي تنظم القطاع، والتغطية، والقدرات، والمساءلة والموثوقية. 

وتتمثل الخطوة الثانية في وضع قائمٍة بالشركاء المحتملين الذين يمكنهم تقديم الخدمة. ويجب أن يكون 
التقدم للحصول على القائمة طوعًيا ويتطلب المعلومات التالية:  
  معلومات وتفاصيل حول نوع الخدمات و/ أو السلع المقدمة

  أسماء أصحاب و/ أو مجلس إدارة الشركة
  التغطية/ قائمٌة بمواقع الفروع

  األفراد والموارد والقدرات
  الكشوف المالية المدققة و/ أو الحسابات المصرفية الخاصة بمقدمي الخدمات المالية

  المرجعيات والخبرات الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.

دعوٌة لتقديم العروض. في بعض الحاالت، قد يستحق األمر إبرام اتفاقياٍت مسبقٍة مع جهات تقديم 
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الخدمة تحسًبا ألي صدمٍة. ويجب القيام بالدعوة لتقديم العروض بين الشركاء المحتملين الوطنيين 
والمحليين. ويجب أن تتوافر في الدعوة لتقديم العروض مواصفاٌت واضحٌة حول: 

  هدف البرنامج
  الكمية والنوعية التي ستقدم وعدد المستفيدين الذين يجب الوصول إليهم/ مساعدتهم

  نوع الخدمة المطلوبة، مثل متطلبات الصرف والتسليم
  الموقع )المواقع( التي يجب تقديم الخدمة من خاللها ووتيرة التقديم/ اإلطار الزمني 

  األدوار والمسؤوليات. 

يجب أن يقوم المتقدمون بالعروض بتضمين عروضهم ما يلي: 
  نوع وجودة الخدمة التي سيقومون بتقديمها

  الحلول التقنية التي ستعرض
  التكاليف والموارد المطلوبة لتقديم الخدمة

  خطٌة مفصلٌة وقابلُة للتطبيق خاصة ببدء التداول
  خبراٌت سابقٌة ومراجع.

بقطاعاتهم. على  لمعاييٍر خاصٍة  وفًقا  واختيارهم  المحتملين  الشركاء  تقييم  يجب  االختيار.  معايير 
سبيل المثال:  

مقدمو الخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
  شبكة الخدمات، والنطاق، واإلتاحة، وقابلية االتصال

  الخبرة 
  القدرات اإلدارية وقدرات إعداد التقارير 

  القيمة مقابل التكلفة 
  المخاطر 
  التكلفة. 

التجار: 
  القرب المكاني )الوصول إلى المستفيدين( 

  القدرات المالية )الحصول على التمويل أو التمويل الذاتي( 
  التنافس في األسعار 

  معايير التخزين والمناولة
  معدات الوزن والقياس الدقيق
  االتصال )أجهزة نقاط البيع(. 

األداة رقم 5 - 5: الشركاء المتعاقدون
الغرض من األداة 

إن هذه األداة تساعد على صياغة والتفاوض بشأن اتفاقياٍت مسبقٍة مع مقدمي الخدمات المالية والتجار. 

كيف تستخدم األداة 
توفر هذه األداة اثنين من القوائم المرجعية التي تتعلق بالجوانب األساسية التي يجب دراستها عند 
التفاوض بشأن اتفاقيٍة مسبقٍة مع مقدمي الخدمات المالية والتجار. ويجب أن تساعد القائمة المرجعية 
على تطوير اتفاقياٍت مسبقة غير أنها ليست جامعًة مانعًة ألن االتفاقيات تختلف باختالف الحاالت. 
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قائمٌة مرجعيٌة باالتفاقيات المسبقة مع مقدمي الخدمات المالية:
  التزامات الشركاء

  التزامات الهيئة المتعاقدة 
  المعامالت و/ أو تكاليف الشراء 

  التحويل النقدي والسداد ومتطلبات إعداد التقارير 
  آلية )آليات( التسليم

  شروٌط قابلٌة للتطبيق 
  توريد السلع المتفق عليها

  بنوٌد وشروٌط عامٌة.

قائمٌة مرجعيٌة باالتفاقيات المسبقة مع التجار:
  الفترة المشمولة باالتفاق المسبق 

  أدوار ومسؤوليات األطراف ذات الصلة
  السلع التي يمكن تبادلها والقيود المفروضة على ما يمكن بيعه أو تبادله من خالل القسائم 

  نوع بطاقة الهوية المطلوبة لتحديد المستفيدين
  وصف آليات التوزيع

  نوعية وكمية السلع التي يجب توفيرها - وطريقة تحديد األسعار
  الرسوم المحددة مقابل تقديم الخدمة

  وصف آليات التغذية الراجعة الخاصة بالمستفيدين
  وصف سبل متابعة العملية

  الجدول الزمني المحتمل للتوزيع واإلطار الزمني الخاص بالسداد. 
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