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 نظرة عامة

، تهدف لجنة اإلنقاذ الدوليّة إلى مساعدة تسهيل االستخدام المنظم لمعلومات السوق استيعاب تحليل السوق اإلنسانيتحسين من خالل مشروع  

وهي تقوم بذلك عن طريق محاولة معالجة بعض العقبات األساسية التي تعترض . الخاصة بالبرمجة اإلنسانية داخل مختلف القطاعات

دركات وممارسات تقييمات السوق مثل التعهدات كثيفة الموارد والتي تتطلب وقتًا كثيًرا؛ ونقص م استخالص معلومات السوق، وبالتحديد،

السوق  لالملكية واإلدارة المحلية لتقييمات السوق؛ وعدم كفاية االهتمام باألسواق في سياقات ما قبل األزمة، وقِصر المعرفة والمقدرة في تحلي

يتكون الجزء الرئيسي من المبادرة من مجموعة من  .خارج نطاق قطاع األمن الغذائي وسبل العيشبين الممارسين على المستوى الميداني و

، وميرسي كوربس بغرض تحديد، وتجربة، وتقييم الممارسات التي (CRS)األنشطة التي تُمارس بالتعاون مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

يستعرض األسئلة األكثر شيوًعا المرتبطة  11الجدول . )ستيعاب البيانات الناتجةيمكن أن تزيد من االستخدام المنتظم لتحليل السوق، وا

 .(بالبرنامج والتي تحتاج إلى معلومات السوق أثناء معالجة السياقات اإلنسانية

 

 : أسئلة البرمجة اإلنسانية األكثر شيوًعا التي تحتاج إلى معلومات السوق1الجدول 

 األسئلة البرمجية الرئيسية مرحلة البرمجة 

 التقييم

  هل يمتلك السوق القدرة على تقديم جزء أو كل المساعدة المطلوبة )على سبيل المثال، من خالل كيفية قائمة
 على النقدية(؟

 ما العوامل األخرى التي قد تحدد مالءمة تقديم االستجابة من خالل السوق؟ 

 يزيد من جدوى ومالءمة أي استجابة قائمة على السوق؟ ما نوع الدعم الذي يمكن أن 

 تصميم المشروع

  ما القيمة المالئمة لتحويالت النقدية؟ )بالنسبة إلى برامج التحويالت النقدية((CTP) 

  ما التكرار المالئم لتوصيل التحويالت النقدية؟ )بالنسبة إلى برامج التحويالت النقدية((CTP) 

  ما آلية الدفع التي ينبغي استخدامها إليصال النقدية إلى األشخاص المتضررين من األزمة؟ )أموال عبر
 (CTP))الجّوال، نقدية في ظروف، إلخ( )بالنسبة إلى برامج التحويالت النقدية 

 التنفيذ

 يالت النقدية رامج التحوهل يجب تغيير قيمة، وتكرار، و/أو آلية دفع التحويالت النقدية، وكيف؟ )بالنسبة إلى ب
((CTP) 

 ؟هل يجب تغيير كيفية )كيفيات( المساعدة الحالية، وإذا كان األمر كذلك، فكيف 

 ما نوع الدعم الذي يمكن أن يزيد من جدوى ومالءمة أي استجابة قائمة على السوق؟ 

 

اإلنساني على البرمجة، واستخالص عوامل عامة، ، أُجريت مراجعة للوقوف على أمثلة لتأثير تحليل السوق 2017في أوائل عام 

بعد ذلك، تم اختيار العديد من هذه الممارسات للتجربة في  2وممارسات خاصة تدعم استيعاب معلومات السوق المستخلصة من هذه األمثلة.

لكاثوليكية ا )باستضافة خدمات اإلغاثة اثالث دولة: أوغندا )باستضافة ميرسي كوربس(، والنيجر )باستضافة لجنة اإلنقاذ الدولّية(، ونيجيري

(CRS).رّكزت كل تجربة على ممارسة واحدة أساسية، بينما تضمن كل تجربة في النيجر وأوغندا اثنتين من الممارسات الثانوية أيًضا .) 

 

يز التعاون بين الفاعلين في ( تعز2)؛ و( دمج المؤشرات غير المتعلقة بالسعر في جهود مراقبة السعر1)الممارسات األساسية الُمجربة 

أشهر في كل  6إلى  3على مدار فترة من  2017. ُجربت في عام قطاع التنمية والمساعدات اإلنسانية لجمع وتفسير معلومات السوق

لممارسة ا دولة. تم إطالق كل تجربة مع زيارة شخصية لعضو من فريق المستشارين الذي ُتديره لجنة اإلنقاذ الدولّية، والذي تولى تقديم

)الممارسات( التي ينبغي تجربتها وعمل مع موظفي الدولة من أجل تطوير خطوة تنفيذ مفّصلة وأدوات الدعم. واصل المستشارون دعم 

، أجريت زيارة تقييمية 2017فرق الدولة عن ُبعد من خالل الجزء المتبقي من المشاريع التجريبية، مع تنفيذ الممارسات. في أواخر عام 

مواقع المشاريع التجريبية لتقييم المدى الذي ساهمت به هذه الممارسات المطّبقة الستيعاب معلومات السوق في اتخاذ القرارات  إلى كل

 3البرنامجية، وأيًضا فاعلية الممارسات، وعوامل منع، وتمكين عملية استيعابها.

 

                                                           
 .2018)تأليف، إميلي سلوان(، مايو  ،إطار عمل معلومات السوق الُمراجعمنسوخ من منشورات لجنة اإلنقاذ الدولّية،  1
الممارسات التي تيسر استخدام معلومات السوق في البرامج  تحليل السوق خارج النطاق النظري:يتم عرض نتائج هذا البحث في نموذج قصير ضمن  2

، تقرير أفضل الممارسات تحسين استيعاب تحليل السوق اإلنساني:؛ بالحجم الكامل 2018)تأليف إميلي سلوان(، مارس  ،المتعلقة بالجانب اإلنساني

 .2018)تأليف هيلين جويالرد وليلى محيي الدين ولورين فايس(، يناير 
لنهائي ألفضل الممارسات التقييم ا تحسين االستفادة من تحليل السوق"على التقرير الكامل الناتج عن هذه الزيارات التقييمية، ُيرجى مراجعة  لالّطالع 3

 .2018" )تأليف هيلين جويالر، ورينتشن جايكواد(، مايو المجّربة

https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://rescue.box.com/s/xilherpvxso8k7d8y0e78ftiv8c9up5x
https://rescue.box.com/s/xilherpvxso8k7d8y0e78ftiv8c9up5x
https://rescue.box.com/s/xilherpvxso8k7d8y0e78ftiv8c9up5x
https://rescue.box.com/s/dcfenzht3f1wzdjhfd3p7lcux06huely
https://rescue.box.com/s/dcfenzht3f1wzdjhfd3p7lcux06huely
https://rescue.box.com/s/dcfenzht3f1wzdjhfd3p7lcux06huely
https://rescue.box.com/s/3uzeumwvc9b7muxoroac6jf0xt3bvvg0
https://rescue.box.com/s/3uzeumwvc9b7muxoroac6jf0xt3bvvg0
https://rescue.box.com/s/3uzeumwvc9b7muxoroac6jf0xt3bvvg0
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م أي من برامج البلد التجريبية خالل الوقت الذي أجري فيه التقيي إن المعلومات المرتبطة بالسوق التي تم جمعها لم تؤثر بشكل صريح على

وذلك يرجع إلى سببين رئيسيين: لقد تم تنفيذ الممارسات بوتيرة أبطأ من المقررة في األصل؛ وأن الفرص الخاصة التي ترتبط باستخدام 

التجريبية. ورغم ذلك، فإن كالً من الممارستين األساسيتين  المعلومات في مقترحات البرامج الجديدة لم تقّدم نفسها ضمن اإلطارات الزمنية

اللتين تم تجريبهما أظهرتا حجم الوعد الكبير بدعم استخدام معلومات السوق في البرمجة، وأن يجري ذلك على نطاق واسع من خالل 

 إمكاناتها لتعزيز أي بيئة ستمّكن عملية التنفيذ.

 

لرئيسيتين وكيف تمت تجربة كل منهما، إضافة إلى التعليم األساسي، والتوصيات المتعلقة باستنساخ ُيقدم هذا الملخص وصًفا للممارستين ا

الممارسات في أي مكان آخر. ويعرض بعد ذلك التصورات العامة حول التعلم عبر كل هذه المشاريع التجريبية الثالثة. ُيوجه هذا الملخص 

التأكد من أن معلومات السوق تؤخذ في االعتبار عن البرمجة، ويخاطب على نحو أعم، أي إلى المساهمين في المجال اإلنساني المهتمين ب

 شخص مهتم بكيفية تعزيز االستجابات ألي شكل من أشكال المعلومات السياقية بين الفاعلين في المجال اإلنساني على المستوى الميداني.

 

 مراقبة السوق بعيًدا مرقبة السعر

 وصف الممارسة

ممارسة السوق المعتادة جمع بيانات عن أسعار السلع األساسية وأحياًنا عن وفرتها أيًضا. يتم من خالل هذه الممارسة دمج المؤشرات تتطلب 
األخرى، غير المرتبطة بالسعر، في أنظمة مراقبة السوق لمساعدة الفريق على تشكيل فهم أكثر شموالً عن األسواق التي تخدم المناطق 

 ها، وعن التغييرات التي تحدث على مدار الوقت، وأسباب حدوث ذلك، متى أمكن.التي ينشطون في

 
 ُتعد مراقبة السوق، بطرق عديدة، نقطة إدخال مناسبة لمعالجة الكثير من العوائق التي تعترض إجراء تحليل سوق مفيد ومتسق. فبينما تميل

اقبة السوق تحتاج إلى مجهودات خفيفة نسبًيا ومن ثّم، فهي تشكل عبًئا تقييمات السوق إلى استهالك موارد كثيفة إلى حد ما، نجد أن مر

نية كجزء من ابسيًطا نسبًيا على الفرق الميدانية. إضافة إلى ذلك، ُتعد مراقبة السوق شيًئا مألوًفا للغاية وشيًئا تقوم به الكثير من الفرق الميد

لها. ونظًرا ألنها تتطلب تكرار الزيارات لألسواق المحلية، والتفاعل المتكرر بين أنشطتها المنتظمة؛ ومن هذا المنطلق، يوجد تأييد ملموس 

الموظفين الميدانيين، والفاعلين المحليين في السوق، فإن مراقبة السوق تقّدم فرصة واضحة لبناء معرفة ووعي أفراد طاقم الموظفين 

ة التي تقدم في األساس لمح –ق مقارنة بما توفره تقييمات السوق باألسواق ومساعدتهم على تطوير فهم مستمر وشامل التجاهات السو

 في العادة. ويحتمل أن تتمّكن هذه الممارسة من –سريعة عن عمل السوق في لحظة معينة 

 .بناء قدرة الموظفين على جمع، وتفسير، وتطبيق معلومات السوق بدون دعم فني خارجي 

 المستمرة تقديم أساس لتعديالت مستنيرة أكثر للبرامج 

 .تقليل أو احتمال التخلص من الحاجة إلى إجراء تقييمات سوق قائمة بذاتها في المستقبل 

 

 لقد كانت هذه هي الممارسة الرئيسية التي تم استكشافها في المشاريع التجريبية التي أُجريت في النيجر ونيجيريا، والتي حدثت في منطقة

توالي. في كال السياقين، كانت الوكاالت المضيفة تدعم بنشاط المشردين المعرضين للخطر، "ديفا"، وواليات "يوبي" و"بورنو" على ال

وفرت من خاللها قسائم إلكترونية للمواد الغذائية. لقد كانت كلتا المؤسستين  4وتستضيف األسر المعيشية المجتمعية عبر برامج موّسعة

 وى التأكد من أن قيمة القسائم التي يجري توزيعها مالئمة.تجمعان بالفعل بيانات األسعار في مناطق البرنامج، بدع

 

 كما تم تصورها من قِبل فريق المستشارين، يتطلب تنفيذ الممارسة الخطوات األساسية التالية:

 مراجعة وتعديل أدوات وعمليات مراقبة السوق الحالية، وتضمين المؤشرات المحددة غير المتعلقة باألسعار .1

 المنتظمة/التحليل باستخدام نماذج تجميع البيانات وأدوات التحليلالمراقبة  .2

 عند االقتضاء، تعديل أنشطة المشروع الحالية و/أو تصميم برامج جديدة بناًء على تحليل بيانات مراقبة السوق .3

                                                           
 شهًرا 12طول المدة  4
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ا الفرق في كل من النيجر ونيجيري ُتعد عملية تحديد المؤشرات غير المرتبطة بالسوق عامالً أساسًيا بديهًيا في هذه الممارسة. لقد مرت

(. خالل هذه العملية، حدد فريق النيجر 1بعملية مشابهة من أجل إنجاز ذلك أثناء ورشة العمل التي يقودها أحد المستشارين )راجع الشكل 

 .2ستة مؤشرات رئيسية غير مرتبطة باألسعار، وحدد فريق نيجيريا سبعة؛ تم تقديم مجموعة منها في الجدول 

 5: عملية تحديد مؤشرات مراقبة السوق غير المرتبطة باألسعار1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحديد مؤشرات مراقبة السوق غير المرتبطة باألسعار المتوصل إليها في النيجر ونيجيريا2الجدول 
 أساس منطقي للتحديد المؤشر 

 النيجر

اع في ُتبمصدر المواد الغذائية الرئيسية التي 
السوق )محلية، إقليمية )داخل النيجر(، 

 مستوردة(

 مراقبة قابلية تضرر مناطق جغرافية معينة فيما يخص اإلنتاج الزراعي

جودة السلع التي يبيعها بائعون تم التعاقد 
 معهم

مراقبة البائعين الذين تم التعاقد معهم )للتأكد من أن البائعين يوفرون سلًعا بجودة 
 الشروط(مستوفية 

تكلفة الوصول إلى األسواق بالنسبة إلى 
 األسر المعيشية المستفيدة

 مراقبة أهمية التحويالت النقدية، وقيمة المساعدة المقدمة؛ وتثليث مراقبة األسعار

 نيجيريا

وصول اإلمدادات )شاحنات التوصيل( عند 
 الحاجة

 .ويمكن أن تؤثر على األسعاريمكن أن تتأثر موثوقية سلسلة اإلمداد بالموقف األمني، 

نوع وعدد التجار )بالنسبة إلى الخدمات 
 والسلع موضع االهتمام( في األسواق.

مقياس المنافسة في السوق، والتغييرات في أنواع التجار، والشركات التجارية الناشئة 
 تأمالت حول البيئة العامة للنشاط التجاري وجدوى النقدية. -

)الحجم*األسعار( المبيعات سابًقا واآلن قيمة 
 عند البائعين

 المقياس الكمي للتأثيرات السلبية للبرمجة القائمة على النقدية

 
تم دمج المؤشرات غير المرتبطة باألسعار التي تم تحديدها في أنظمة مراقبة السوق الحالية في كل من النيجر ونيجيريا. وتم نسج معظم 

األسئلة المرتبطة بالمؤشرات في استطالعات البائعين، رغم أن تلك التي تتطلب مدخالت المستفيدين تم دمجها في استطالعات مراقبة 

ة. في النيجر، تم إدخال تعديالت إضافية على أنشطة مراقبة سعر البلد، مع تراجع عدد أسعار السلع التي ينبغي مراقبتها إلى التوزيع السابق

والذي يهدف إلى  – CommCare –حوالي الثلثين، وتم تحويل نماذج جمع البيانات إلى نظام إدارة وجمع بيانات جديد قائم على الجّوال 

ت أكثر كفاءة. وتم بعد ذلك استكمال جولة واحدة من جمع البيانات باستخدام المؤشرات الجديدة في كل بلد. ورغم دعم تحليل وجمع بيانا

 البدء المتأخر للمشروع التجريبي في نيجيريا، إال أنه تم استكمال جولة واحدة من تحليل البيانات، بينما لم يحدث ذلك في النيجر.

 

                                                           
 . )غير منشور(2017مأخوذة عن "تقرير رحلة نيجيريا" )تأليف ليلي محيي الدين(، أكتوبر  5

طّور المشاركون )الذين يعملون في مجموعتين(  (: طرح أفكار المؤشرات المحتملة التي ستكون مفيدة في البرامج الحالية والمستقبلية.1النشاط )

مؤشرات بعد  9مؤشًرا من مؤشرات مراقبة السوق. تمت مشاركة القائمة مع جميع المشاركين وبعد ذلك، تم اختصارها إلى  21قائمة مطّولة بـ 

 الطلب من المشاركين التصويت على المؤشرات التي رأوا أنها كانت مناسبة لبرامجهم.

ضمن مجموعتين، قام المشاركون بإدراج المعايير الخمسة التي يمكن استخدامها إلعطاء  : تحديد معايير التصنيف، والدرجات المرتبطة.(2النشاط )

بحضور جميع المشاركين وعقب مراجعة المعيار، تم التوصل إلى توافق فيما يتعلق بالمعايير المحدد،  أولوية للمؤشرات المحددة باستخدام جدول

 ها التي يجب احترامها، نتج عن التالي:وأوزان

 4قابلية تطبيق المؤشر: مدى سهولته في جمع البيانات: الدرجة المرجحة:  .1

 5صلة البيانات بالبرمجة: على المدى البعيد والقصير: الدرجة المرجحة:  .2
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منقسمين إلى مجموعتين، تم الطلب من المشاركين االضطالع بتدريب تصنيف للمؤشرات  (: تصنيف المؤشرات لتطوير قائمة مختصرة.3)النشاط 

 المحددة. كان لزاًما عليهم مراعاة المعايير وإعطاء كل مؤشر من المؤشرات نتيجة بناًء على مدى تلبية المؤشر للمعايير.
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 النتائج األساسية

 ساهم دمج المؤشرات غير المرتبطة باألسعار في أنظمة مراقبة السوق بال شك في إفراز تقدير أفضل وفهم ناه، وفًقا لما تمني

بين موظفي برنامج البلد المشاركين ولحماسة الموظفين الميدانيين تجاه تنفيذ أنشطة مراقبة  أوثق للبيانات المرتبطة بالسوق

 السوق.

 

  ستكون قوية بما يكفي إلعطاء شعور بقدرة السوق على دعم التي كانوا يجمعونها  السوقبيانات في النيجر، رأى الفريق أن

 ألغراض تطوير المقترحات المستقبلية. ومع ذلك، لم يحدث برامج النقدية أو القسائم بدالً من تقييم السوق المنفصل، والمستقل

 ذلك في الواقع أثناء فترة المشروع التجريبي.

 

 لمؤشرات غير المرتبطة باألسعار في برامج البلدين، والمفاهيم حول كيفية استخدام بيانات مراقبة السوق، لقد كانت مجموعات ا

متباينة تماًما، واستخالص نتيجة مهمة إلى حد ما تتعلق بالتشابه الواضح بين السياقين. وهذا يعني أن التفاصيل البسيطة نسبًيا 

ة، إضافة إلى وجهات نظر األفراد المشتركين في تحديد المؤشرات غير المرتبطة حول السياقات الجغرافية السياسية والبرمجي

ربما وباألسعار، هي العوامل المحركة خلف ما هي المؤشرات غير المرتبطة باألسعار التي تعتبر األكثر مناسبة في سياق محدد، 

 في هذا الوقت. تبطة باألسعار تتم مراقبتهاليس من الواقع أو المفيد اقتراح مجموعة قياسية من مؤشرات السوق غير المر

 

  عملية مراجعة وتعديل أنظمة رغم عدم ارتباطها مباشرة بدمج المؤشرات غير المرتبطة باألسعار في أنظمة مراقبة السوق، فإن

ي ظام األساسفي حد ذاتها. ففي النيجر، القى نظام مراقبة األسعار المبسط، والن مراقبة السوق الحالية كان لها قيمة ضخمة

المحسن لنموذج جمع البيانات عبر الجوال تقديًرا كبيًرا من قِبل الفريق، وتولد شعور بمدى فاعليته الكبيرة وقدرته على توفير 

غطية هذه . تمت تأثبت صعوبته عكس ما كان متوقًعا على النظام األساسي الجديدتحليل وتفسير البيانات الوقت. ومع ذلك، فإن 

 ة أثناء ورشة العمل المبدئية، وكافح الفريق من أجل تنفيذها في الشهور التالية معتمدين على الدعم عن ُبعد فقط.الخطوات بسرع

 

  ،تم ربط األخطاء في تحليل وجمع البيانات بغياب المساهمين األساسيين عن ورشة العمل في كل من المشروعين التجريبيين

يود األمنية والمتعلقة بالميزانية تعني أن المسؤولين عن اإلحصاءات الموكل إليهم جمع . في النيجر، كانت القاالفتتاحية المبدئية

البيانات فعلًيا غير قادرين على المشاركة في ورشة العمل. ففي حين مررت إليهم بعض المعلومات التي تمت تغطيتها أثناء 

ات المتعلقة بجمع البيانات أو أهمية جمعها، ونتيجة ذلك، ورشة العمل، إال أنهم لم يعوا بشكل كامل األسباب المنطقية، والتوقع

أبلغ الفريق عن وجود بعض المشكالت في جودة البيانات. في هذه األثناء، في نيجيريا، أقيمت ورشة العمل بمشاركة متدنية 

قوع جمعها. وهذا أدى إلى وللغاية من موظفي المراقبة والتقييم والذين وقعت عليهم بعد ذلك مسؤولية تحليل البيانات التي تم 

 بعض األخطاء في التحليل والتأخيرات التالية.

 

  ،كل ، مع نتيجة مفادها أن المراقبة لم ُتنفذ بشأثبتت توقعات المانحين الخاصة بتكرار مراقبة السوق تأثيرها الشديدفي النيجر

 وتطويعه.روتيني كما ينبغي الكتشاف االتجاهات ذات المغزى إلثراء تصميم البرنامج 

 

  في النيجر، واجه فريق االستطالع في البداية بعض المقاومة من البائعين الذين شككوا إلى حد ما في دوافع القائمين على

عملية يتعلم فيها كل من الموظفين إلى مراقبة السوق االستطالع وشعروا بضرورة تعويضهم عن وقتهم. ولهذا تحّولت 

ق االستطالع تدابير من أجل تقليل العبء الملقى على المشاركين في االستبيان )على سبيل ، مع أخذ فرالميدانيين والبائعين

المثال، عن طريق تغيير أنواع البائعين الذين ينبغي إجراء مقابلة معهم في كل مرة وبالحرص على أن تكون االستبيانات مختصرة 

نسانية بطريقة أفضل لألسواق المحلية وأفراد البائعين وذلك قدر اإلمكان( وإيجاد طريق لتوصيل القيمة المحتملة للبرامج اإل

 لتأمين مشاركتهم في عملية إجراء المقابالت.
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 توصيات محاكاة أفضل الممارسات

 ي . ولهذا، فأولى الخطوات األساسية فينبغي بناء مراقبة سوق "موّسعة" بعيًدا عن مراقبة السوق التي تقوم بها الفرق بالفعل

مراجعة أدوات وأنظمة مراقبة السوق الحالية وإيجاد طرق لمعالجة أي أوجه قصور كبيرة، مثل جمع األسعار لقوائم العملية هي 

و/أو طرق جمع البيانات غير المنطقية و/أو المرهقة. وينبغي االعتراف بأوجه القصور تلك ومعالجتها قبل  6السلع بالغة الطول

 ة في أنظمة السوق.تقديم مؤشرات السوق الجديدة غير المرتبط

 

  بمدخالت فرق البرنامج. بينما ليس هناك ينبغي تحديد مؤشرات السوق غير المرتبطة باألسعار بشكل مدروس لكل سياق

مجموعة ثابتة من المؤشرات لالختيار من بينها، ينبغي أن تساعد مبادئ توجيهية معينة في تحديد ما هي المؤشرات األكثر مناسبة 

ي على المؤشرات الفردية إما تسجيل العوامل التي يحتمل بشكل كبير أن تؤثر على تغييرات األسعار في ذلك لسياق محدد. ينبغ

السياق )حتى يتسنى للفرق فهم أسباب حدوث تغييرات في األسعار، ومتى تحدث بسهولة أكبر( أو عرض نواحي السوق التي 

ذلك، ينبغي على الفرق التي ترغب في استخدام مؤشر بعينه أن  من غير المحتمل أن تنعكس في تغييرات األسعار. إضافة إلى

تكون قادرة على شرح سبب أهمية قياسه بانتظام، وكيف يمكن استخدام المعلومات الناتجة عنه في المساعدة في التأثير على 

 القرارات البرمجية.

 

  ريق الدعم الفني عن طعلى الرغم من أن هذه الممارسة تبدو أنها تساعد في بناء قدرات الفرق الميدانية في تحليل السوق، إال أن

بيانات أثناء تحليل ال –بشكل حاسم  –فرد له خبرة بشؤون السوق ال يزال له أهمية كبيرة أثناء عملية تحديد المؤشر المبدئي و

 كد من أن الفرق لديها المهارات والثقة المطلوبة لوضع البيانات التي تم جمعها موضع االستخدام بالفعل.، للتأالمبدئي وتفسيرها

 

  حتى تكون هناك مشاركة جماعية في ممارسة مراقبة السوق  إشراك األشخاص المناسبين في عملية تحديد المؤشرمن المهم

نات التي يجري جمعها وأسباب ذلك. تشمل قائمة "األشخاص المناسبين"، الموّسعة جنًبا إلى جنب مع الفهم المشترك لنوعية البيا

األفراد المسؤولين عن جمع البيانات وتحليلها إضافة إلى هؤالء المسؤولين عن اتخاذ القرارات حول البرمجة المستقبلية والحالية، 

 مثل منسقي ومديري البرنامج.

 

 ات وجمع البيانات عبر الجّوال إمكانات هائلة من ناحية تبسيط عملية مراقبة وفي حين تمتلك األنظمة األساسية إلدارة البيان

السوق، ينبغي على الفريق أن يشعر بالراحة في استخدام كل جوانب التكنولوجيا لتحقيق هذه اإلمكانية. وتحقيًقا لهذا الغرض، 

يانات التأكد من أنه قد تم عمل ميزانية تغطي ينبغي على الفرق التي تود االعتماد على األنظمة األساسية إلدارة وجمع الب

  .الموارد والوقت الكافي للتدريب والدعم الفني المستمر

 

  ص . ينبغي الحرتصميم أدوات وأنظمة مراقبة السوق الموّسعة للحد من األعباء الملقاة على كاهل البائعين والموظفينينبغي

بغي على الفرق استكشاف طرق أخرى لتأمين مشاركة البائعين، مثل تنوع على أن تكون االستبيانات مختصرة قدر اإلمكان، وين

فئات البائعين الذين يشملهم االستبيان كل مرة و/أو إجراء مقابالت خالل األيام واألوقات التي تكون فيها حركة التجارة بطيئة 

 ة.نسبًيا. ينبغي على الموظفين الميدانيين اإلبالغ عما يقومون به وأسبابه بشفافي

 

 وتعديلها  )ربما على أساس سنوي( ينبغي على الفرق الميدانية مراجعة مؤشرات مراقبة السوق، والبروتوكوالت بشكل دوري

 .عند الطلب للتأكد من استمرارية جدواها

 

 عند اإلمكان، تضمين تقارير  ،ينبغي على المانحين التأكيد على أهمية مراقبة السوق المنتظمة، وبرامج االستجابة للسوق

وخطط مراقبة السوق في التقارير والمقترحات البرمجية. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم أن يمنحوا المؤسسات المنفّذة مرونة 

  تكييف برامج المشروع إذا كانت مضمونة حسب ظروف السوق المتغيرة.

                                                           
 كيفية تقليل عدد األسعار التي تتم مراقبتها. MARKitتوجيهات ( CRSمن خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ) 1.4يشرح الجزء  6

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/markit-price-monitoring-analysis-response-kit.pdf
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 التعاون اإلنمائي واإلنساني في تحليل السوق

 وصف الممارسة

تكون فيها الجهات الفاعلة حاضرة، وفي بعض الحاالت، تكون حاضرة طوال سنين كثيرة. تاريخًيا، تحدث األزمات في الغالب في سياقات 

ظلت االستجابات لهذه األزمات ُتقاد في العادة بواسطة الجهات الفاعلة التي ُترّكز على المجال اإلنساني، مع قدر قليل في الغالب من 

. وبقدر ما سعت الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني إلى الحصول على معلومات إلثراء المشاورات مع نظرائهم الذين يركزون على التنمية

استجاباتهم، كانوا يجمعون هذه المعلومات في الغالب عبر التقييمات السريعة الخاصة بهم، والتي تتطلب في األساس جمع البيانات مباشرة 

صورة ضيقة على قدرة السوق على توصيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل. قد من البائعين الموجودين في األسواق المحلية، والتركيز ب

ن ويكون إجراء تقييمات صارمة عمالً ممكًنا أحياًنا ولكنه باهظ التكلفة ومستهلك للوقت ومخيف في الغالب للموظفين الميدانيين الذي قد يك

 لديهم خبرة محدودة وتجربة متواضعة في تحليل السوق.

اء، يكون في الغالب لدى الفاعلين في مجال التنمية الذي يعملون بالفعل على األرض عند اندالع األزمات معرفة معّمقة بأنظمة في هذه األثن

 السوق التي ُيحتمل أن تساعد في إثراء االستجابات اإلنسانية. إذا ما تم تسخيرها، فيحتمل أن يكون لهذه المعرفة دور في

 متاحة للفاعلين في المجال اإلنسانيزيادة جودة وعمق المعلومات ال 

 .التقليل من الحاجة إلى الفاعلين في المجال اإلنساني إلجراء استطالعات البائعين المفّصلة 

  تعزيز العالقات بين مجموعتي الفاعلين، بل وحتى يمكن أن تؤدي إلى وضع برامج تنموية تكون أكثر استجابة الحتياجات

لتي نفذت بحيث ال تضاعف فقط الميزات لنظام السوق المحلي بل أيًضا تعزز انتعاش السوق الطوارئ، والبرامج اإلنسانية ا

 وتنميته.

 

ى دتهدف هذه الممارسة إلى تعزيز هذا النوع من التعاون بين الفاعلين في المجال اإلنساني واإلنمائي تعزيًزا متعمًدا، خصوًصا بإنشاء منت

  ة، والمعلومات ووضع خطط بشكل جماعي، وإجراء تقييم إلثراء االستجابة الطارئة.يمكنهم من خالله مشاركة المعرفة الحالي

والتي ظلت  –تم اختبار هذه الممارسة عن طريق ميرسي كوربي في شمال أوغندا. كجهة فاعلة لها حضور طويل األمد في هذه المنطقة 

االقتصادية طويلة المدى، والتي تضم تنمية أنظمة السوق الزراعية ركزت ميرسي كوربس على البرامج  –مستقرة نسبًيا لما يقارب العقد 

والتوظيفية. وقد اشتركت المنظمات غير الحكومية المتنوعة األخرى مع الحكومة، والفاعلين من القطاع الخاص في عمل مشابه في المنطقة. 

دا، إلى نزوح أعداد كبيرة من الجئي جنوب السودان إلى وفي هذه األثناء، أدى تفاقم الصراع في جنوب السوان، الجارة الشمالية ألوغن

شمال أوغندا، مع بناء مخيم جديد ضمن منطقة عمل ميرسي كوربس. ميرسي كوربس، التي تمتد خبرتها العالمية لتغطي برامج التنمية 

 تمل أن تعالج االحتياجات األساسية، وسبلطويلة المدى والطارئة، كانت بصدد إطالق استجابة طارئة لدعم الالجئين في هذا المخيم، كما ُيح

عدد  ذالعيش، والمخاوف المتعلقة بالحماية. رغم عدد من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني توفر بالفعل دعًما عينًيا داخل المخيم، تم تنفي

 قليل من أي نوع من أنواع التقييمات حتى اآلن.

 لب تنفيذ الممارسة الخطوات األساسية التالية:كما تم تصورها من قِبل فريق المستشارين، يتط

مساهمين استشاريين ضمن ورشة عمل من وكاالت متعددة وأنواع الفاعلين؛ بهدف تحديد النشاطات اإلنسانية المحتملة  .1

 باستخدام معلومات السوق المستخلصة من برامج تنمية السوق، ومراعاة االحتياجات اإلنسانية.

في األسواق بحيث تشمل الجهات الفاعلة في المجال اإلنمائي، والقطاع الخاص، والحكومي،  إنشاء "مجموعة عمل فنية" .2

 واإلنساني

 تنفيذ تحليل االستجابة والسوق من قِبل أفراد "مجموعة العمل" .3

 رئاتستخدم الوكاالت األعضاء النتائج المستخلصة من تحليل السوق لتشكيل تصميم البرنامج الذي ُيركز على استجابة الطو .4

 

لقد تم تحقيق أول ثالث خطوات من العملية خالل فترة المشروع مع الشروع في تقييم السوق وقت تقييم المشروع التجريبي. وتم تقديم 

( التي تم TOR، بينما تظهر مختارات من الشروط المرجعية )2األسئلة التوجيهية المستخدمة خالل ورشة العمل االفتتاحية في الشكل 

 .3وعة عمل تنمية السوق في الشكل إنشاؤها لمجم
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 ( لمجموعة عمل تنمية السوقTOR: نص مجتزأ من الشروط المرجعية )3الشكل  

لجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والحكومة المحلية، والمجال ما برامج تنمية السوق الحالية التي يتم تنفيذها في المنطقة عن طريق ا.1
 اإلنساني؟

 
 ما برامج تنمية السوق التي يتم تنفيذها من ِقبل ميرسي كوربس، وما معلومات السوق التي كّونتها هذه البرامج؟.2

 
 المحلي؟ما االحتياجات المحتملة لألسرة المعيشية، وما التأثير المحتمل لالجئين على السياق .3

 
ما أنظمة السوق الرئيسية التي سيعتمد عليها الالجئون واألسر المعيشية التي يستضيفها المجتمع للحصول على احتياجاتهم العاجلة، .4

 واالكتفاء الذاتي؟
 

 إلى جانب برامج ميرسي كوربس اإلنمائية، ما معلومات السوق األخرى المتوفرة وصلتها بالسياق المحلي؟.5
 

ما الذي تخبرنا به المعلومات المتاحة عن السياق المحلي )في أسواق اإلمداد واألسواق المحلية( فيما يخص أنظمة وبصورة عامة، .6
  السوق األساسية؟

 

 ما الذي تخبرنا به هذه المعلومات عن الكيفية التي ينبغي بها تصميم أي برنامج إنساني واألنشطة التي يلزم تضمينها؟ بمعنى: .7
 لصة من نتائج تحليل السوق التي ينبغي أخذها في االعتبار عند تصميم أنشطة البرنامج؟ما العناصر المستخ

 
 بالنظر إلى المعلومات المتاحة المرتبطة بسياق السوق، ما نوع االستجابات اإلنسانية الممكنة؟.8

 ني: األسئلة التوجيهية لورشة العمل االستشارية للفاعلين في المجال اإلنمائي واإلنسا2الشكل 

مجموعة العمل هي نظام أساسي للتعاون بين ممارسي تنمية السوق، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والمجال اإلنساني. تم تشكيل هذه 

جهات الفاعلة في تنمية السوق المجموعة من فرضية مؤداها أن اإلجراءات اإلنسانية تحدث في أنظمة السوق الحالية، وعادة في سياق تكون ال

جميع ت حاضرة بالفعل، مما يجعل من المهم على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني فهم ديناميكيات السوق. ولهذا، يسعى هذا التعاون إلى تحسين

 ات المضيفة.واستخدام معلومات السوق في تصميم االستجابات اإلنسانية التي ال تقّوض التقّدم الذي أُحرز في المجتمع

 xلتحسين استخدام معلومات تحليل السوق في البرامج اإلنسانية )تصميم البرنامج والتطويع( في مستوطنة  هدف عام:

 أهداف خاصة:
تحسين التعاون والتنسيق بين ممارسي تنمية السوق، والفاعلين في القطاع الخاص والمجال اإلنساني من خالل مشاركة المعلومات وأنشطة  .1

 النشر
 تنسيق وترسيخ نُهج تقييم السوق داخل المؤسسات األعضاء .2

 توفير التوجيهات الفنية فيما يخص تحليل السوق، وبرامج االستجابة .3
 

 



 

  
  9 

  
 Rescue.org|  ررين إلى بر األمانالوصول بالمتض

 ملخص تقييم|   لجنة اإلنقاذ الدولّية 

 

 النتائج األساسية

  بدا أن المشروع التجريبي كعامل أساسي لبناء قدرة المشاركين وتم البدء فيه تقديًرا لقيمة تحليل السوق وأيًضا لتعزيز شعورهم

 لفهم األسواق، وتصميم البرامج القائمة على السوق.بقيمة التعاون مع مختلف أنواع الفاعلين 

 

  األساسيين في المجال اإلنساني، واإلنمائي، والقطاع الخاص قبل االجتماعات التعاونية قّدم إن التخطيط المفّصل للمساهمين

االجتماعات األولية. ونظًرا ألن ميرسي كوربس كانت على معرفة كبيرة  رؤية قيمة عن الفاعلين الذين ينبغي تضمينهم في

 الفاعلين المعنيين على وجه السرعة. بالفاعلين األساسيين في مجال التنفيذ، اتخذت موضًعا جيًدا لتحديد

 

  ة أثبت أهميإال أنه  ،لم يكن الممارسة األساسية التي جرى اختبارها إشراك القطاع الخاص في تحليل السوقعلى الرغم من أن

يدة د. أبلغ العبو القطاع الخاص، والوكاالت التنفيذية عن أنهم أدركوا وجود فرص جوجوده كعنصر مهم في المشروع التجريبي

كجزء من عالقتهم المكتشفة حديًثا. على سبيل المثال، رأى بعض تجار المدخالت الزراعية أن هناك فرصة إلمداد السلع المهمة 

التي يحتاجها الالجئون والتي لم تكن متوفرة بطريقة أخرى في األسواق المحلية، في حين أبلغت الوكاالت التي تمني النفس بتنفيذ 

أن الفهم الجيد لمعايير السوق يمكن أن يساعد الالجئين على إنتاج مزيد من المنتجات الزراعية المجدية  برامج سبل العيش عن

 تجارًيا.

 

 لقد ثبت أن تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال اإلنساني واإلنمائي مهمة رئيسية، تتطلب وقًتا كبيًرا وموارد، وقائًدا مكّرًسا 

قت. بشتى الطرق، توجد هاتان المجموعتان في نطاقات منفصلة، بمفردات لغوية فريدة، وُنهج، على مدار فترة ممتدة من الو

ورؤى مختلفة، ولقد ثبت بصورة مستمرة صعوبة جعل كل األطراف المعنية يتحدثون نفس اللغة. قاد المشروع التجريبي لميرسي 

د التأكد من أن مختلف أعضاء المجموعة العاملة كان لديهم كوربس، على سبيل المثال، إلى أنها استغرقت وقًتا معتبًرا في مجر

 فهم مشترك لغرض ونطاق تقييم السوق الذي ستجريه المجموعة.

 

  ،فإن نقص فرص التمويل الفوري ألعمال بينما كان المرجح أن تظل هذه الممارسة مستعصية على االختبار مهما كان األمر

، مما ُيفسر جزئًيا السبب وراء استغراق الوكاالت المعنية لالنتقال بهذه المبادرة إلى األمامقّيد مسعى بال شك  الطوارئ الجديدة

 شهور كثيرة في تأسيس مجموعة عمل رسمًيا وتنفيذ تقييم السوق.

 

 توصيات محاكاة أفضل الممارسات

 قوي يعي بشكل واضح الغرض من ضم  يتطلب التعاون الفّعال بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني واإلنمائي وجود ميّسر

ينبغي أن يكن لديه خبرة وتجربة في التعامل مع كال النوعين من  من الناحية المثاليةهاتين المجموعتين مًعا وقيمة ذلك و

متلك تفإن الوكاالت التي . في حين من الناحية الفنية، يمكن ألي مساهم قيادة التعاون بين المجال اإلنساني واإلنمائي، البرامج

، حيث ربما يكون من األفضل أن خبرة وبرامج نشيطة في كل من القطاعين اإلنساني واإلنمائي مدعوة إلى لعب دور قيادي

 تشغل هذا الموضع للحفاظ على أن يكون الجهد المبذول في مساره الصحيح.

 

 ينبغي أن تجري تخطيًطا مفصالً للمساهمين األساسيين في المجال اإلنساني، واإلنمائي، التي تقود هذه الممارسة  الوكاالت

قبل دعوة أي فاعلين للتأكد من مشاركة األشخاص المناسبين. ينبغي أن يتضمن التخطيط الوكاالت الرائدة في والقطاع الخاص 

كاالت الرائدة في مجاالت التنمية التي يحتمل أن يكون لديها المجال اإلنساني التي تخطط و/أو تنفذ حالًيا استجابة إنسانية، والو

فهم جيد ألنظمة السوق المحلية، والفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص الذين يمثلون قطاعات على صلة بقطاعات تلبية 

التي يحتمل أن يكون لديها االحتياجات اإلنسانية األهم )في أو قريب من المنطقة المتضررة من األزمات(، والوكاالت الحكومية 

  معلومات السوق المرتبطة بالقطاع )القطاعات( والمناطق الجغرافية ذات األهمية.
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  ،ينبغي على الوكاالت المشتركة في التعاون اإلنساني واإلنمائي في تحليل السوق تضمين الفاعلين في القطاع عند االقتضاء

، بما في ذلك تحليل االستجابة، واالستشارة المبدئية. يمكن أن توفر مشاركة العمليةالخاص أثناء مناقشة نقاط استراتيجية في 

القطاع الخاص إمكانية الوصول إلى معلومات السوق التي قد تطلع عليها المنظمات غير الحكومية بطريقة أو بأخرى والرؤى 

ي أيًضا ينبغومع ذلك،  ما يتعلق بأنشطة دعم السوق. القيمة حول ما هي أنواع االستجابات التي قد تكون أكثر فاعلية، وال سيما

في العملية، حتى ال يشعروا أنهم على الوكاالت أن تفكر مالًيا بشأن إدارة توقعات الفاعلين من القطاع الخاص المشاركين 

هائية. هذا ينبغي أن يكون مجبرون نوًعا ما على إشراك هذه الجهات الفاعلة من الناحية المالية كجزء من التدخالت البرنامجية الن

مجرد مسألة بسيطة تنقل فيها األهداف والتوقعات بوضوح طوال العملية، وتقتصر فيها مشاركة القطاع الخاص على األوقات 

 األساسية فقط.

 

   نه ك. وهذا يتطلب في األساس تمويل قيمة وقت شخص موظف يميلزم الوكاالت الرائدة دعم هذا النشاط بالموارد على نحو كاف

مع فهم أن هذ العمل سيحتاج إلى وقت موّسع، وجهد، وصبر لتنفيذ الممارسة توفير إدارة ُمكّرسة مرتبطة بدعوة المساهمين، 

. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون مفيًدا أيًضا اضطالع اإلدارة العليا بدور في دعم هذا النشاط، حيث يمكن أن على الوجه الكامل

ه يتم تخصيص وقت كاٍف إلحراز تقدم. ينبغي على الوكاالت أيًضا االستعداد لتقديم بعض األموال يساعد ذلك في التأكد من أن

والموارد العينية من أجل تقييم السوق، إذا كان ذلك هو المقصود؛ ومع ذلك، قد يكون مقدار الدعم صغيًرا نسبًيا إذا كانت الوكاالت 

 ارد.األخرى المشاركة قادرة أيًضا على المساهمة بالمو

 

 لتسهيل العملية، قد يكون من المفيد تقليل عدد الفاعلين الذين يشاركون بنشاط في كل خطوات العملية عقب المشاورة األولية، 

ربما طوال فترة عدة اجتماعات. بينما يمكن إبقاء المجموعة بكاملها على علم بالتقدم العام، يمكن أن تقتصر المشاركة في 

قييمات على الفاعلين الذين يلعبون دوًرا رئيسًيا في التعاون، بناًء على مجاالت االهتمام المشترك التي االجتماعات الفعلية والت

 تظهر أثناء النقاشات.

 

 ن، لكال الطرفي يلزم القيام بعمل أكبر الستكشاف وبلورة ميزات التعاون في المجال اإلنساني واإلنمائي في تحليل السوق

يتم حّث الوكاالت على استكشاف طرق إلى الجهد الملموس المطلوب لوضعه موضع التنفيذ. إضافة إلى ذلك، خصوًصا بالنظر 

، نظًرا ألن النهج المّتبع في هذا المشروع التجريبي ليس لمواصلة هذا النوع من التعاون )ويحتمل أن تكون أخف( مختلفة

 بالتأكيد هو الطريقة الوحيدة للقيام بذلك.
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 شكلت الدراسة التي أجريت عن الممارسات المالئمة في تحليل السوق اإلنساني أساًسا لهذه المشاريع التجريبية التي أُطلق عليها العوامل

 لمقدرةاكافية لجمع وتحليل المعلومات؛ وفهم ألهمية المعلومات وأيًضا  موارداألربعة لدعم استيعاب معلومات السوق في القطاع اإلنساني: 

االستراتيجي للمعلومات التي تم جمعها. من الناحية  النشرالمعلومات التي تم جمعها؛ و جودةللتأكد من أنها تؤثر على عملية اتخاذ القرار؛ و

مهمة الفرق اإلنسانية في جمع واستخدام معلومات السوق في غاية  النظرية، إذا كانت هذه العناصر األربعة حاضرة، فينبغي أن تكون

 البساطة. تم تحديد البرامج القُطرية التي استضافت المشاريع التجريبية جزئًيا ألنه اعُتقِد أنها وضعت كل العناصر األربعة في مكانها

 الصحيح.

 

ت تعمل في سياقات الطوارئ بأنها كانت في حاجة عالية ال تصدق، ومع ذلك، اتسمت كل الفرق في النيجر، ونيجيريا، وأوغندا التي كان

وعانت من موارد محدودة، ومطالب شديدة، وبيئات غير أمينة، وديناميكية، ومرهقة. ولهذا، كان من الصعب على الموظفين العاملين في 

وحتى في مواجهة الموارد والدعم المكّرس. تم تنفيذ الميدان وعلى مديريهم اقتطاع الوقت والتركيز الالزمين لتبني الممارسات الجديدة، 

 األنشطة التجريبية، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متصوًرا، ولهذا السبب لم يتمكنوا من إلقاء الضوء على كيف يمكن للممارستين األساسيتين

 المختبرتين المساهمة بفاعلية في استخدام معلومات السوق في وضع البرامج.

 

ت، حتى في هذه السياقات الصعبة، نجحت كلتا الممارستين في خلق تقدير ألهمية معلومات السوق بالنسبة إلى وضع البرامج وفي نفس الوق

اإلنسانية وفيما يخص قدرة الموظفين على فهم معلومات السوق. من بين العوامل األساسية األربعة التي تؤثر على استيعاب المعلومات؛ 

ية؛ يمكن أن تعني المشاركة في تحليل السوق توزيع مزيد من الوقت والموارد للقيام بذلك، وأن تعرف الفرق كيفية ُتعد المقدرة بالغة األهم

ُتعد الممارسات المجّربة واعدة ليس فقط ألنها تقود إلى استيعاب عمليات معلومات السوق في وضع  جمع بيانات الجودة وإيالئها أولوية.

 دت على تعزيز بيئة كان من المحتمل بشكل كبير حدوث ذلك فيها.البرامج ولكن أيًضا ألنها ساع

 

إضافة إلى ذلك، تمتلك كلتا الممارستين المجربتين إمكانية أن تتحوال إلى نهج مؤسسي. في النيجر، ونيجيريا، تم اآلن تضمين الُنهج 

أصبحت مجموعة عمل األسواق الجديدة جزًءا من هيكل واألدوات المطوعة في ممارسات مراقبة السوق الخاصة بالفرق، بينما في أوغندا، 

على الرغم من انتهاء المشاريع التجريبية رسمًيا، سيكون من المثير لالهتمام رؤية النشاطات التي  التنسيق الرسمي للمنظمة غير الحكومية.

 بدأت تتطور مع الوقت.

 

وضع  حاجتهم لمعلومات السوق في لسببن الفاعلين في المجال اإلنساني وضع تصّور ُطلب م –كان جوهر كلتا الممارستين بسيًطا للغاية 

هذه المعلومات األساسية  7معلومات السوق المطلوبة، وتم إعطاؤهم توجيهات عن كيفية التفكير في ذلك. ما كانتالبرامج الخاصة بهم، و

الحًقا أثناء المشاريع التجريبية. كان من الضروري للغاية الحفاظ على والتي غالًبا ما تكون محيرة فّصلت كل األنشطة التي تم تنفيذها 

عمليات جمع البيانات في إطار بحيث يمكن إدارتها أثناء مراقبة السوق، والحفاظ على سير عملية تخطيط وتنفيذ تحليل السوق في المسار 

ها ك أيًضا الموظفين على تفسير معلومات السوق من حيث أهميتالصحيح أثناء تجربة تحليل السوق التعاونية. وعلى نحو مثالي، سيساعد ذل

بالنسبة لتقدمهم. ينبغي أن ُيبنى أي تحليل سوق فّعال، بصرف النظر عن نوع الممارسة المستخدم لتنفيذه، على هذا األساس.

                                                           
 .2018، )تأليف إميلي سلوان(، مايو إطار عمل معلومات السوق الُمراجع ،بما في ذلك منشورات لجنة اإلنقاذ الدولّية 7

https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8


 
  12 

 
 Rescue.org| الوصول بالمتضررين إلى بر األمان 

 اإلقرارات

، وبقيادة USAID/OFDAوهي جهود تمولها  تحسين استيعاب تحليل السوق في مجال المساعدات اإلنسانية، تعد هذه الوثيقة نتاج مشروع

IRC ( بالشراكة مع مؤسسة ميرسي كوربس وخدمات اإلغاثة الكاثوليكيةCRS كتبته إميلي سلوان بناًء على تقرير تقييم تم إنتاجه من .)

محيي الدين ولورين فايس وأيًضا وفًقا لتقرير رحلة ُكتب بواسطة هيلين جويالرد وليلى قِبل فريق استشاري يشمل هيلين جويالرد وليلى 

تحسين استيعاب تحليل السوق اإلنساني: التقييم النهائي  . تقرير التقييم الكامل،8محيي الدين عقب كل زيارة من الزيارات التجريبية االفتتاحية

   ، متوفر علىألفضل الممارسات المجّربة

. https://rescue.box.com/s/3uzeumwvc9b7muxoroac6jf0xt3bvvg0 

ت اييعود الفضل في ظهور هذا المستند للعيان إلى الدعم المتميز الُمقدم من الشعب األمريكي من خالل وكالة التنمية الدولية التابعة للوال

أو حكومة الواليات  USAIDوال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر  IRC(. تعد محتويات هذا الدليل على مسؤولية USAIDالمتحدة )

 المتحدة األمريكية.

 

 جهات االتصال
 إميلي سلوان

 المستشار الفني لألسواق والتحويالت النقدية | وحدة االنتعاش والتنمية االقتصادية

emily.sloane@rescue.org 

 

                                                           
. 2017، يونيو . )غير منشور(؛ "تقرير رحلة نيجيريا" )تأليف ليلي محيي الدين(2017ويشمل "تقرير رحلة النيجر" )تأليف هيلين جويالر(، يونيو  8

 . )غير منشور(2017)غير منشور(؛ "تقرير رحلة نيجيريا" )تأليف ليلي محيي الدين(، أكتوبر 

 IRC نبذة عن
تستجيب لجنة اإلنقاذ الدولّية ألخطر األزمات اإلنسانية في العالم وتساعد األشخاص، 

الذين تحطمت حياتهم وفقدوا سبل العيش بسبب النزاعات والكوارث التي حلت بهم، من 

 قيد الحياة واستعادة حياتهم الطبيعية وسيطرتهم على مستقبلهم. أجل البقاء على
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