تحليل السوق خارج النطاق النظري:
الممارسات التي تيسر استخدام معلومات السوق في البرامج المتعلقة بالجانب اإلنساني

الصورة | Ned Colt/IRC :أفغانستان
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مقدمة:
س ّد الفجوة بين النظرية والتطبيق

في الوقت الحاليُ ،تعد البرامج القائمة على السوق إحدى أفضل الممارسات في السياقات اإلنسانية على نطاق واسع ،خاصة بين الجهات الفاعلة العاملة
في األمن الغذائي وسبل العيش .يتفق الرواد الفكريون في المجال اإلنساني بدرجة كبيرة على أن العمل في األسواق المحلية يمكن أن يساعد على تلبية
احتياجات الفئات المعرضة للخطر من السكان بطريقة تفيد االقتصاديات المحلية أيضًا والقطاع الكبير من السكان الذي يعتمد عليها ،كما يشجِّ ع على تبني
األنواع المختلفة من البرامج القائمة على السوق ،بدءًا من البرامج التقليدية مثل اإلغاثة في حاالت الطوارئ وحتى األنشطة التي تساعد أنظمة السوق
على التعافي من الصدمات .كما هو الحال مع أي نوع من البرامج ،يعد الفهم الجيد للسياق رك ًنا أساس ًّيا في تحديد التدخل المالئم .بالنسبة إلى البرامج
القائمة على السوق بشكل خاص ،يجب أن يأخذ التحليل السياقي قدرة األسواق المحلية والقيود المفروضة عليها بعين االعتبار.
يعم ل كل من تحليل السوق في حاالت الطوارئ والمراقبة المستمرة للسوق على تيسير هذا الفهم .يتطلب عدد كبير من المعايير والمانحين في المجال
اإلنساني تزويد تصميم البرنامج بالمعلومات من تحليل السوق ،كما أنه يوجد العديد من األدوات المصممة لعامة الجمهور في المجال اإلنساني وذلك
لتيسير تحليل السوق ومراقبته .وبالرغم من ذلك ،ال تزال ُتجرى كلتا العمليتين بشكل ينقصه التناسق ،وحتى عند استخدامهما ،ال ُتستخدم المعلومات
المجمعة في تشكيل البرامج دائمًا 1.يعني عدم مراعاة األسواق بصفة مستمرة في تصميم البرامج أنه قد َتضيع على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
فرص تقديم المساعدة بالطريقة التي تعزز الصحة االقتصادية الشاملة لدى المجتمعات المتضررة من الكوارث ،وفرص تعديل نوع المساعدة بناء على
الظروف المتغيرة على أرض الواقع .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يؤدي تنفيذ البرامج الخاصة بحاالت الطوارئ من دون مراعاة األسواق المحلية إلى
إعاقة انتعاش السوق فعل ًّيا .تستدعي هذه الفجوة بين ما نعلم أنه يجب علينا فعله وما نمارسه بالفعل الحاجة إلى التأمل في طريقة التعامل مع السوق في
حالة الطوارئ لمعرفة طريقة القيام بذلك بطريقة أكثر فعالية.
على الرغم من توافر أمثلة جلية عن البرامج الخاصة بحاالت الطوارئ التي تأخذ في الحسبان حركة السوق المحلية وتستجيب لها ،فإ َّنها محدودة العدد
باإلضافة إلى عدم وجود مراجعة مجمعة لهذه البرامج من أجل توفير المعلومات لتحديد الممارسة الجيدة .وطب ًقا لمشروع تحسين االستفادة من تحليل
السوق ،وهو عبارة عن جهد ممول من  USAID/OFDAوتديره  IRCبالشراكة مع مؤسسة ( Mercy Corpsميرسي كوربس) وخدمات اإلغاثة
الكاثوليكية ) ،CRSراجعت  (IRCبرامج االستجابة للسوق الحالية الستخالص أفضل الممارسات وتكوينها .ويتم القيام بذلك من خالل المنهج الكمي
الذي يتضمن مراجعة سريعة للمطبوعات و 16مقابلة مع مُبلّغي المعلومات الرئيسيين ،ومن خالل االعتماد على وجهات النظر الشخصية لمن ُتجرى
معهم المقابلة في تقييم المدى الذي اس ُتخدمت فيه بيانات السوق إلثراء تصميم البرامج.

يتمثل الهدف من هذا الملخص في تشجيع القراء على التفكير في طريقة تيسير استخدام
معلومات السوق في البرامج التي يدعمونها بشكل أفضل ،ومن أجل حثهم على تجربة بعض
المنهجيات الجديدة لتحقيق ذلك.

 1على سبيل المثال ،أثبت تقرير  IRCلعام  2014الذي تضمن فحص  40دراسة تخص  EMMAأنَّ نسبة  %58فقط من التقييمات أسهمت في إثراء تصميم
البرنامج( .لجنة اإلنقاذ الدوليّة .2014 ،تأثير  EMMAفي اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج .غير منشور).
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في هذا التلخيص ،نقدم نظرة عامة على الممارسات والنتائج األخرى
المنبثقة من البحث جنبًا إلى جنب مع بعض دراسات الحالة التي توضحها.
يتمثل الهدف من هذا الملخص في تشجيع القراء على التأمل في طريقة
تيسير استخدام معلومات السوق بشكل أفضل (وبوجه عام ،أي بيانات
سياقية ذات صلة) في البرامج التي يدعمونها ،وكذلك حثهم على تجربة
بعض المناهج الجديدة لتحقيق ذلك .كما أنَّ الهدف من الممارسات
المعروضة هنا هو أن تكون موفرة للمعلومات ال استنزاف الجهد أو
اإللزام؛ ولن تكون كلها مناسبة في كل السياقات ،ومع األخذ في الحسبان
قلة الخبرة بهذه الممارسات نسب ًّيا لدى القطاع ،ال تزال ثمة حاجة إلى بناء
الدليل عن الطريقة األكثر فعالية لتطبيقها.

 | Meredith Hutchinson/IRCاألردن

ما المقصود بتحليل السوق في حاالت الطوارئ؟
معاني
بوجه عام ،يشير تحليل السوق إلى عملية جمع المعلومات الخاصة باألسواق واستخدامها لتوفير معلومات اتخاذ القرارات .يمكن أن تحمل
َ
عديدة مختلفة كما يمكن إجراؤها في سياقات ال ُتحصى وألسباب مختلفة ج ًدا.
من بين األنواع الكثيرة لتحليل السوق ،يختلف تحليل السوق في حاالت الطوارئ عن غيره من حيث استخدامه في السياقات اإلنسانية ،عاد ًة لتحديد
ما إذا كان يجب أن تعمل تدخالت اإلغاثة (التي توفر بضائع وخدمات البقاء على قيد الحياة لألشخاص المتضررين من الكارثة) عبر األسواق
المحلية (أي ،من خالل توفير التحويالت النقدية ،أو القسائم أو خالل المشتريات المحلية) و/أو دعم األسواق المحلية وكيفية تنفيذ ذلك.
يعد تحليل السوق في حاالت الطوارئ كما هو معرف في هذه الورقة األكثر استخدا ًما للمساعدة في تحديد ( )1ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة
اإلنسانية من خالل األسواق المحلية ،مثالً من خالل برامج التحويالت النقدية أو المشتريات المحلية؛ ( )2إمكانية المساعدة ونوعها التي تحتاج إليها
الجهات الفاعلة في األسواق المحلية والجوانب األخرى المحتملة في نظام السوق للتمكن من تزويد الفئات السكانية المتضررة من األزمة
بالبضائع/الخدمات الرئيسية ،و( )3قيمة هذه المساعدات المطلوب توفيرها ووتيرتها وآليتها ،وذلك عند اتخاذ قرار بتنفيذ برنامج نقدي أو من خالل
القسائم.

الوصول بالمتضررين إلى بر األمان | Rescue.org

3

تحليل السوق خارج النطاق النظري | لجنة اإلنقاذ الدوليّة

العوامل العامة المؤثرة في استخالص المعلومات في القطاع اإلنساني

على مدار البحث ،اتضح أن الممارسات الجيدة بمفردها غير كافية لضمان استخدام معلومات السوق في البرامج .كما يتم التعرض لعدد من العوامل
األخرى األكثر عمومية والتي إما أن تيسر استخالص معلومات السوق أو تعوقه .حيث إنها تساعد على تشكيل البيئة الداعمة ألفضل الممارسات كافة،
التي تتم مناقشتها هنا باختصار ،قبل أن نعرض الممارسات المحددة الواردة في هذا البحث.

عوامل تيسير استخالص المعلومات:


”عامل األشخاص“ :يحتاج األفراد المشاركون في عملية تحليل السوق إلى إدراك سبب أهمية بيانات السوق والتواصل بشكل واضح والتحلي
بالثقة والقدرة على اإلسهام في اتخاذ القرار.



جودة تحليل السوق :يجب عرض النتائج بشكل واضح مع دعمها باألدلة الكافية والمنهجية الموثقة جي ًدا.



الموارد الكافية ،متمثلة في الوقت والتمويل ،ويجب توفيرها لدعم عملية التحليل القوية (بما فيها التدريب) والمراقبة الالحقة للسوق ،وكذلك
إتاحة استمرارية العاملين والبرامج للوصول إلى استخدام تلك النتائج.



النشر المستهدف لنتائج تحليل السوق وذلك حسبما توفره بعض العناصر مثل الفريق متعدد الوكاالت وإستراتيجية النشر المتعمد والتواصل
الموجز والواضح والمقدم في الوقت المناسب مع الجهات المعنية في أدوار اتخاذ القرارات.

عوامل إعاقة استخالص المعلومات:


التخوف من األنواع المتغيرة للبرامج وطريقة اتخاذ القرارات ،وعادة ما ينبع من عادات التفكير والتحيزات المتأصلة على المستوى الفردي،
ومن األولويات والمعايير الثابتة التي يضعها المانحون والحكومات والوكاالت التنفيذية على المستوى المؤسسي.



المتطلبات المتفاوتة لتبرير البرامج النقدية وتوثيقها ،والتي تشجع بعض الوكاالت على تقديم المساعدات العينية ،بغض النظر عن مدى
المالءمة ،وأحيا ًنا تضييع فرصة تحليل السوق بالكامل.



العقبات البرمجية ،التي تشمل تعزيز تقييمات السوق وفهمها طب ًقا للتعهدات كثيرة الموارد وطويلة المدة والتي تتطلب قادة متخصصين بدرجة
عالية؛ نقص الملكية المحلية لتقييمات السوق؛ نقص االنتباه إلى األسوق في سياقات ما قبل األزمة وقِصر المعرفة والقدرة على تحليل السوق
بين الممارسين على المستوى الميداني وخارج نطاق قطاع األمن الغذائي وسبل العيش.
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الممارسات الجيدة لدعم استخدام معلومات السوق في البرامج اإلنسانية

ال تنتظر حدوث األزمة للتفكير في األسواق
يجب جمع معلومات السوق في أوقات ما قبل األزمة لتوفير المعلومات للبرامج الخاصة
بحاالت الطوارئ المستقبلية وبرامج تقليل مخاطر الكوارث وتدخالت دعم السوق.
وعادة ما تكون سياقات الطوارئ مقلقة ج ًدا للعاملين في مجال المساعدات اإلنسانية والذين يقعون تحت ضغط إجراء التقييمات المبدئية وتصميم االستجابات
وتقديم المساعدة بشكل سريع .وال ُتعد حاالت الطوارئ ،في العموم ،الوقت المناسب لتعريف العاملين بمفاهيم سبب أهمية األسواق وكيفية تحليل معلومات
السوق .باإلضافة إلى ذلك ،يعزز إجراء تحليل السوق وتحدي ًدا في سياقات ما بعد األزمة فكرة البرامج التفاعلية القائمة على السوق ،والتي تركز على
مساعدة األسواق على االنتعاش من تأثيرات األزمات ،مع تجاهل اإلجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها قبل األزمة والتي من شأنها مساعدة األسواق
على مقاومة الصدمات بشكل أفضل في المقام األول ،مع تحقيق الفوائد لصالح األشخاص المعتمدين عليها في البقاء على قيد الحياة.
وفي السياقات التي يمكن فيها توقع أزمات محددة بشكل معقول ،يجب أن
يهدف العاملون في مجال المساعدات اإلنسانية إلى جمع المعلومات في
أوقات ما قبل األزمات لتوفير المعلومات من أجل اإلغاثة الخاصة بحاالت
الطوارئ في المستقبل وبرامج تقليل مخاطر الكوارث وتدخالت دعم
السوق .يمكن أن يوفر تحليل السوق ومراقبتها في وقت ما قبل األزمة
إمكانية فهم السياقات األساسية ،ومن َث َّم تقليل الحاجة إلى تقييمات السوق
المطولة عند وقوع األزمة .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يساعد تحليل
السوق في وقت ما قبل األزمة الفرق على بناء الثقة في جمع بيانات السوق
واستخدامها وزيادة احتمالية قيامهم بذلك بشكل فعال وكفء أثناء حدوث
األزمة فعل ًّيا.
 | Tyler Jump/IRCالفلبين

الجاهزية في اتخاذ اإلجراءات :مؤسسة ( Mercy Corpsميرسي كوربس) في أثيوبيا

2

يعد مشروع تحسين مرونة السوق في المناطق الرعوية من خالل توسيع السوق ) ،(PRIMEالذي أُطلق في عام  ،2012جهدًا مموالً من USAID
على مدار خمس سنوات بقيادة مؤسسة ميرسي كوربس ) ،(Mercy Corpsوقد صُمم لزيادة دخول األسر وتعزيز القدرة على تحمل التغير المناخي
من خالل روابط السوق في مناطق األراضي الجافة في أثيوبيا .تشمل األشهر الستة األولى من مشروع  PRIMEتنفيذ تحليالت مفصلة لسبعة من
أنظمة السوق .استُخدمت التحليالت لتوفير معلومات للبرامج وتحديد األنشطة اإلنسانية التي يمكن استخدامها في حالة الطوارئ في المستقبل واألنشطة
التنموية لتأسيس المرونة وتطويرها وبنائها في أنظمة السوق الرئيسية التي تعتمد عليها المجتمعات الرعوية الضعيفة.
أثناء هذا التحليل ،اكتشف الفريق أن العلف الحيواني ،الذي يعد عنصرًا حيويًّا للرعويين أثناء فترات الجفاف ،يتم الوصول إليه بشكل حصري تقريبًا
من خالل التوزيع الحكومي ال من خالل األسواق .على أمل تأسيس نظام أكثر مرونة ،اتخذت مؤسسة ميرسي كوربس خطوات لتطوير نظام السوق
بشكل أساسي للعلف الحيواني ،وذلك من خالل تحديد تجار التجزئة وربطهم بتجار الجملة .عندما ظهر الجفاف بعد فترة قصيرة ،اشتركت مؤسسة
ميرسي كوربس مع تجار التجزئة في برنامج قسيمة العلف .وبالرغم من استمرار اثنين فقط من تجار التجزئة في بيع العلف بعد انتهاء مشروع
القسيمة ،مهَّد هذا الجهد المبدئي الطريق من أجل االستجابة الموسعة أثناء الجفاف الالحق الذي تضمن أنشطة قسائم الرعاية البيطرية وتخفيض
المخزونات التجارية ،جنبًا إلى جنب مع التوزيع النقدي للعلف واالحتياجات األخرى.

 2كاري بايرن (مستقلة) ،التواصل الشخصي؛ وملخص البحث توفير مرونة السوق :مناهج السوق لالنتعاش بعد الكوارث (المؤلفون :سارة وارد وأليسون هيمبرجر
وساشا ميونخ) ،سبتمبر 2017
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اطرح األسئلة الصحيحة على األشخاص المناسبين
إنَّ نطاق تحليل السوق كبير بشكل كا ٍ
ف ليشمل التأثيرات الرسمية وغير الرسمية في كل من العرض
والطلب في السوق ،وبهذا يضمن تكوين وعي شامل بحركة سلسلة العرض في السوق.
يتم تجميع البيانات من مجموعة الجهات الفاعلة في األسوق (بما في ذلك المستهلكون) في نظام
السوق.
وفي السنوات األخيرة ،بذلت الوكاالت اإلنسانية جهو ًدا عظيمة في تيسير وصول الممارس المتوسط إلى تحليل السوق .يحلل عدد متزايد من مجموعات
األدوات والوثائق اإلرشادية هذه العملية خطوة بخطوة ،مع توفير أوراق عمل سهلة االستخدام ،في كثير من الحاالت ،لمساعدة المستخدمين على تحديد
أماكن السوق والسلع المطلوب استطالع الرأي عنها والمقابالت مع التجار ،باإلضافة إلى تحديد نوع (أنواع) المساعدة التي تدعمها األسواق المحلية.
وحيث يعد ذلك نقلة نوعية للتطور اإليجابي ،فإنه يتضمن مخاطرة التبسيط المفرط لعملية تحليل السوق .وقد يركز الممارسون بدرجة كبيرة على قدرة
األسواق على توفير العناصر األساسية بالكمية المطلوبة ،ومن َث َّم ،يفقدون المعلومات المهمة ،التي عادة ما ترتبط بالعناصر األقل ظهورً ا في بيئة السوق
(الهيئات الرسمية وغير الرسمية والقواعد والقوانين واالتجاهات،
بما في ذلك ،ديناميات النفوذ بين الجهات الفاعلة في السوق) والبنية التحتية
الرئيسية والعناصر األساسية في اإلنتاج والخدمات التي توثر في طريقة
عمل األسواق .باإلضافة إلى ذلك ،التحاليل التي تركز على أماكن السوق
خالل منطقة جغرافية ضيقة من دون مراعاة ما يحدث أيضًا على
المستويين المحلي واإلقليمي ،والذي قد يترتب عليه صورة غير كاملة
للعوامل المؤثرة في أداء السوق .على الجانب اآلخر ،يجب على العاملين
في مجال المساعدات اإلنسانية التركيز على البيانات الالزمة التخاذ
القرارات البرمجية لضمان استخدام الموارد واألوقات القيمة بحكمة .ومن
َث َّم ،يعد وضع النطاق المناسب لتحليل السوق رك ًنا أساس ًّيا.

 | Ezra Millstein/IRCاألردن
تعد معرفة األسئلة مجرد جزء من اللغز .من المهم بدرجة مماثلة التحلي بالتفكير اإلستراتيجي أثناء اختيار المحاورين .في حين تركز معظم تقييمات
السوق وتمارين المراقبة على التجار بشكل منطقي ،يمكن أن توفر الجهات المعنية (وخاصة المستهلكين) المعلومات التكميلية القيمة لرسم صورة شاملة
عن األسواق .يوفر التحدث إلى الجهات الفاعلة في األسواق من كال الجنسين فهمًا أكثر شموالً للحركة غير المرئية عادة ،والتي تؤثر في طريقة تفاعل
األشخاص مع األسواق .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يكون إشراك المبلغين الرئيسيين والمناسبين ،الذين يتمتعون بالفهم الشامل لألسواق المحلية ،طريقة
فعالة لتجميع المعلومات والتقليل المحتمل من الحاجة إلى إجراء عدد كبير من المقابالت المطولة مع التجار.

التماس وجهات نظر المستهلكين :خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSفي الشرق األوسط

3

قبل تفعيل برنامج القسائم ( )NFIللعناصر غير الغذائية في الشرق األوسط ،تعقد لجنة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSمناقشات جماعية مع
الفئة السكانية المستهدفة كجزء من تقييم االحتياجات ،وفيه يتم ترتيب المجموعات الفرعية حسب النوع وحالة اإلقامة؛ حيث يتم سؤالهم عن أماكن
األسواق المفضلة للتسوق وأيها أيسر في الوصول إليها بأمان .واتضح أن الرجال ،بوجه عام ،كانوا على مقدرة على الوصول إلى األسواق األقل
أما ًنا أكثر من النساء ،ولكن اتضح أنه في العموم فضلت األسر السفر إلى مجموعة من األسواق الكبيرة واألكثر بُع ًدا عن التسوق في أماكن األسواق
القريبة (التي افترضتها خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ).)(CRS
وبناء على هذه المعلومات ،قررت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSتضمين البائعين الموجودين في كل من األسواق الصغيرة والمحلية الكبيرة
في برنامج القسيمة ،وذلك بهدف استيعاب تفضيالت المستفيدين مع احترام مخاوفهم األمنية أيضًا.
3ميغان ماك جلينشي (خدمات اإلغاثة الكاثوليكية) ،التواصل الشخصي
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إشراك األشخاص المناسبين في تحليل السوق.
تشرك عملية تحليل السوق أعضاء الفريق المتنوعين فيما هو أبعد من مجرد عاملين في البرنامج؛ حيث
تتضمن صناع القرار وموظفي العمليات على المستوى الميداني وكل من فهم سبب جمع بيانات السوق.
تتعاون الجهات الفاعلة في قطاع التنمية والمساعدات اإلنسانية في تحليل السوق لتكوين فهم جيد للسياقات
األساسية والتأثير اإلجمالي لالستجابة اإلنسانية في األسواق ومشاركة المعلومات أثناء ظهور حاالت
الطوارئ ودعم تصميم االستجابات التي تتضمن المجاالت األساسية لنظام السوق.
وحتى وقتنا هذا ،يتحمل العاملون الميدانيون في البرنامج القائم على حاالت الطوارئ مسؤولية إجراء تحليالت السوق اإلنسانية بوجه عام ،مع مشاركة
محدودة نسب ًّيا للجهات الفاعلة األخرى .وقد ال يكون ذلك المنهج األكثر كفاءة .على سبيل المثال ،تتمتع الجهات المعنية األخرى مثل الجهات الفاعلة في الجانب
التنموي أو العاملين في الخدمات اللوجيستية والمالية بفهم متعمق وحالي لطريقة سير العمل داخل األسواق المحلية وكيفية االندماج معها .يمكن أن يوفر
تسخير معارف هذه الجهات الفاعلة الوقت لفرق التقييم ،كما يعمل على توفير معلومات
أعلى جودة وأكثر دقة عن المعلومات التي يتم جمعها في تحليل السوق السريع في
الغالب ،باإلضافة إلى احتمال دعم تطوير خيارات االستجابة التي تمتد إلى سياقات
االنتعاش وحاالت الطوارئ .فضالً عن ذلك ،يمكن أن يؤدي عدم إشراك صناع القرار
(مثل أعضاء فريق اإلدارة العليا) والعاملين في سلسلة العرض في تحليل السوق إلى
زيادة صعوبة تحويل التوصيات إلى واقع ،خاصة عندما تتعارض هذه التوصيات مع
السياسات واألولويات التنظيمية ،على سبيل المثال األمور المتعلقة بالمشتريات.
تقترح األدلة المجمعة في هذه الدراسة أنه يجب على فرق تحليل السوق في حاالت
الطوارئ تضمين مجموعة من الجهات الفاعلة ،ال العاملين فقط في البرامج على
المستوى الميداني ،ولكن أيضًا تضمين صناع القرار وموظفي العمليات واالتصاالت
والجهات الفاعلة في التنمية من المستوى األعلى .وال تحتاج هذه الجهات الفاعلة
المختلفة إلى المشاركة جميعًا في التمرين على حد سواء ،ولكن يجب عليها المشاركة
في اللحظات اإلستراتيجية بناء على دورها داخل المنظمة ،وبناء على الوقت الذي
يُتوقع فيه أن تكون مدخالتها أكثر فائدة .وبحد أدنى ،يجب أن يفهم كل أعضاء الفرق
سبب إجراء تحليل السوق والقرارات التي تساعد على توفير المعلومات له.

Gregory Matthews/IRC

القيادة من الخدمات اللوجستية :االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC

4

يتخذ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCخطوات لتنظيم تضمين كل من العاملين في البرامج والخدمات اللوجستية في
تقييمات السوق الخاصة بحاالت الطوارئ .في الوقت الحالي ،يقود العاملون في البرنامج تقييمات السوق لتحديد إمكانية تنفيذ برامج التحويالت النقدية ،في
حين يتحمل العاملون في الخدمات اللوجستية مسؤولية تقييمات السوق التي تركز على المشتريات المحلية ،مما يترتب عليه مضاعفة المجهود نسب ًّيا .ويعمل
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCعلى تصحيح ذلك من خالل دمج نوعي التقييم في صورة تحليل فردي شامل .ومع
توافر الخبرة المكافئة للخدمات اللوجستية في تحليل السوق ،يجب أن يتيح المنهج للخدمات اللوجستية التحكم في التقييم مع مشاركة العاملين في البرنامج.

إشراك صناع القرار والجهات الفاعلة في التنمية :أوكسفام في زمبابوي

5

في عام  ،2016أجرت أوكسفام تحليالً للسوق قبل األزمة ( )PCMAفيما يخص أنظمة السوق المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( ) WASHفي مدينة هراري ،بهدف تصميم البرامج القائمة على السوق من أجل االستعداد لتفشي األمراض المنقولة بالماء والمتكررة الظهور
واالستجابة لها .وشارك أعضاء من فريق القيادة على المستوى القُطري لدى أوكسفام في تخطيط خطوات التقييم وعند نقاط متعددة الح ًقا في هذا
التمرين .ولقد مكنت مشاركة القيادة القُطرية دمج توصيات التقرير الناتج مع خطط الطوارئ الخاصة بأوكسفام لصالح زمبابوي.
باإلضافة إلى ذلك ،أشركت أوكسفام الجهات الفاعلة الرئيسية من األنشطة التجارية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
وقطاع التنمية في العملية ،بدءًا من ورشات دراسة النطاق المبدئية وحتى تجميع البيانات وتحليل االستجابات .ولقد ساعدت وجهات النظر الخاصة
بهذه الجهات الفاعلة فريق العمل في مجال المساعدات اإلنسانية على مراعاة الحاجة إلى بناء مرونة األسواق مع الجهات الفاعلة في األسواق
وتأثيرات التدخالت اإلنسانية في العمل التنموي .وتظهر ذلك التوصيات التي خلصت إليها المجموعة من خالل معالجة عناصر أنشطة اإلغاثة
التقليدية في حاالت الطوارئ والتدخالت القائمة على المرونة بهدف تقليل نقاط الضعف الهيكلية لتفشي األمراض.
4ميغان باسفورد ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ) ،(IFRCالتواصل الشخصي
5كاتي وايتهوس (مستقلة) ،التواصل الشخصي
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العمل بشكل إستراتيجي مع الوكاالت األخرى لجمع البيانات
وتحليلها وإدارتها
تتم مشاركة نتائج تحليل السوق في اجتماعات التنسيق لتفعيل الفهم الكلي والجزئي لألسواق في
سياق التنفيذ وتحليل االستجابة المالئمة.
ويقوم القطاع الخاص أو مزودو الخدمات المتخصصون بدور كبير في تقييمات السوق
ومراقبتها.

يمكن أن يمثل تنسيق المجموعة وإدارة معلومات السوق (أو أي نوع من البيانات في هذا الشأن) عبر الوكاالت تحديًا كبيرً ا .وبالرغم من أن الوكاالت
عادة ما تتطلب أنواعًا متشابهة من المعلومات المتعلقة بالسوق ،قد تتنوع بياناتها الدقيقة بناء على المناطق الجغرافية وقطاعات العمليات .وفي ذلك الوقت،
تمتلك العديد من المنظمات مناهجها الداخلية للتقييمات ومراقبة السوق وتخصيصها لمجموعات البيانات التي ال يتم تفسيرها أو مقارنتها بسهولة عبر
المنظمات.
في أغلب األحيان ،تعني هذه التحديات أن جمع معلومات السوق وإدارتها ال يتم تنسيقهما عبر الوكاالت .ويترتب على ذلك عادة مضاعفة المجهود -
على سبيل المثال ،عندما تراقب وكاالت متعددة أسعار العديد من العناصر ذاتها في أماكن السوق ذاتها وفي الوقت ذاته .في حين يعني هذا النقص في
التنسيق أن الوكاالت التي ال تمتلك الموارد لجمع البيانات بنفسها قد ال تتمكن من الوصول إلى المعلومات التي جمعتها المنظمات األخرى بالفعل ،تلك
المعلومات التي قد تساعدها على تصميم البرامج األكثر حساسية للسوق .وأخيرً ا ،غالبًا ما يعني نقص التنسيق أن تنظر الوكاالت إلى مجموعة بيانات
محدودة فقط تركز على قطاعاتها المباشرة ومناطق التشغيل الجغرافية الخاصة بها ،بينما قد يكشف المنهج األكثر تنسي ًقا إلدارة البيانات عبر الوكاالت
والقطاعات اتجاهات موسعة في األسواق مع التأثيرات المهمة في البرامج أو إظهار الفجوات الكبيرة في المعرفة.

 | Peter Biro/IRCليبيريا

الوصول بالمتضررين إلى بر األمان | Rescue.org

وبالرغم من أنَّ األمر قد يتطلب بعض الوقت والمجهود
والتغييرات في طرق العمل من أجل تأسيس جمع البيانات
المنسقة ومشاركتها ،فإنَّ ذلك من شأنه أن يوفر وقت المنظمات
ومواردها الثمينة في نهاية المطاف ،وقد يؤدي كذلك إلى توفير
معلومات أكثر شموالً بجودة عالية عن السوق لكل الجهات
الفاعلة في المساعدات اإلنسانية في سياق معين .ويمكن أن
ً
بسيطا مثل التأكد من مشاركة نتائج التوصيات
يصبح التنسيق
المترتبة على تحاليل السوق أثناء اجتماعات فرق العمل المعنية،
أو يكون معق ًدا مثل تطوير أدوات ومنصات بيانات عامة لمراقبة
السوق ،والتي يستفيد منها العديد من الوكاالت المتضمنة في
االستجابة .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتضمن التنسيق الوكاالت
اإلنسانية التي تقرر االعتماد على مزودي الخدمات
المتخصصين في جمع بيانات السوق وتحليلها (في السياقات
التي يكونون قائمين فيها على أساس جيد) بدالً من إجراء جمع
البيانات المبدئية في كل حالة.
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عدم البدء من الصفر :مشروع تقييم القدرات ( )ACAPSوإنقاذ الطفولة في الفلبين

ضرب إعصار الهايان الفلبين في نوفمبر  2013مسببًا أضرارًا لحوالي  16مليون نسمة مما أدى إلى إطالق استجابة إنسانية هائلة .وأجرت حوالي
عشر وكاالت في نوفمبر وديسمبر التقييمات التي ركزت بشكل جزئي أو مبدئي على حالة األسواق التجارية عقب حدوث اإلعصار .وفي يناير
 ،2014قدم مشروع تقييم القدرات ) ،)ACAPSوهو وكالة مستقلة تختص بتوفير التحليل والمعلومات في الوقت المناسب لدعم االستجابة اإلنسانية،
مراجعة هائلة لكل البيانات الثانوية المتاحة بالفعل ،والتي قد تتعلق بالجهات المعنية بالجانب اإلنساني .وأشارت المراجعة إلى َّ
أن األسواق المحلية
كانت فعالة بدرجة كبيرة ،ويمكنها دعم برامج التحويالت النقدية ( )CTPإذا تم تنفيذها بطريقة معقولة .راجع فريق منظمة إنقاذ الطفولة في جزيرة
ليتي الشرقية التقرير وقرر عدم احتياجه إلى إجراء تقييم السوق بمفرده ،حيث توجد معلومات كافية عن قدرة السوق قد تم جمعها بالفعل .وفر ذلك
وقتهم الثمين وأتاح لهم سرعة إطالق برامج التحويالت النقدية ( )CTPوجلب المساعدة المطلوبة بشكل عاجل للناجين من اإلعصار.
7

وكاالت متعددة داخل نهج متناسق واحد :شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة في نيجيريا

ُتطور شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة ،وهي مبادرة منبثقة عن  ،USAIDتحاليل السوق ونشرات األسعار وتحذيرات حاالت الطوارئ والتنبؤات
باألمن الغذائي لصالح الجهات المعنية باإلغاثة اإلنسانية حول العالم .وتعتمد شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة على عدد من مصادر البيانات ،وهي
في أغلبها بيانات حكومية من أجل تطوير مثل هذه المنتجات .في نيجيريا ،وبالرغم من ذلك ،ال تمتلك الحكومة المحلية نظا ًما مالئمًا مط ّب ًقا لجمع
بيانات السوق وتحليلها ،بينما كانت قدرة جمع البيانات الخاصة بشبكة اإلنذار المبكر من المجاعة قاصرة على منطقة جغرافية صغيرة نسب ًّيا.
وللمساعدة في سد هذه الفجوة ،طورت شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة ،من خالل دعم  USAIDوبرنامج الغذاء العالمي ،منهجية منسقة لجمع
بيانات السوق والورقة التوجيهية .وتعاون االثنان مع شركاء  USAIDعلى مستوى القطر ،وتم تشجيعهم على تبني المنهجية ومشاركة البيانات
مع شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة شهر ًّيا من أجل تجميعها .كما تتم مشاركة األدوات مع  USAIDعبر فرق العمل الخاصة باألمن الغذائي
والتحويالت النقدية.
وبالرغم من أن هذه الجهود ما زالت حديثة نسب ًّيا ،فإنَّ الكثير من الوكاالت قد تبنت المنهج المتناسق في جمع البيانات ،مما ترتب عليه توافر
مجموعة كبيرة من البيانات التي قد تكون أكثر قابلية للتكوين والمقارنة .كما تم ِّكن مجموعة البيانات شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة من التعرف
ً
ملحوظا
على االتجاهات واألنماط كبيرة الحجم مثل التغيرات المتعلقة بالسوق التي تظهر في الشمال الشرقي المتأثر بالصراعات ،حيث يشهد ارتفاعًا
في أسعار األغذية عن باقي البالد ،وتخطي واردات الغذاء صادرات الغذاء بسبب تدني اإلنتاج الزراعي .يمكن لوكاالت المساعدات اإلنسانية التي
تعمل في نيجيريا الوصول إلى هذه البيانات بنا ًء على تقديم طلب إلى شبكة اإلنذار المبكر من المجاعة ،مما يتيح لهم الحصول على صورة أشمل
عما يحدث في األسواق في جميع أنحاء البالد من الصورة التي قد تكوّ نها بناء على تقديرها الذاتي.

.

6استجابة الهايان في الفلبين :مراجعة متعددة القطاعات الستخدام تحليل السوق وتحديد برامج التحويالت النقدية ( )CTPوتنفيذها
(المؤلفون إيزابيال بيلي وديفيد دي وايلد وكاميال إينارا) ،إبريل 2015
7روكو فان دير ميروي الغذاء مقابل السالم ،(USAID) ،التواصل الشخصي
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االستفادة القصوى من مراقبة السوق
يتم جمع بيانات مراقبة السوق عبر األجهزة المحمولة ،ويتم تحليلها تلقائ ً ّيا في أنظمة إدارة
البيانات ،مما يجعلها متاحة التخاذ القرارات السريعة .ويؤدي استخدام المنصات المشتركة
لمعلومات السوق إلى تيسير تفسير البيانات.
وتعد مراقبة السوق شاملة وتتعدى مراقبة األسعار ،بينما يتم إجراء مراقبة األسعار على
مجموعة نموذجية صغيرة من البضائع.
يتم تفعيل اإلدارة التكيفية مما ِّ
يمكن فريق البرنامج من مالءمة االستجابة بناء على تضمين
ظروف السوق.

وحيث إ ِّنها قد تكون مباشرة نسب ًّيا ،تعد مراقبة أسعار السلع األساسية ممارسة شائعة بشكل كبير بين الوكاالت اإلنسانية ،ويمكن القول بأنها تتم بمزيد من
التناسق عن تحليل السوق قبل مرحلة البرامج .وحيث إنَّ األسعار تتغير تعبًا لحركة السوق ،فإنها نظر ًّيا توفر للعاملين في مجال المساعدات اإلنسانية
نافذة لالطالع على صحة اقتصاديات المجتمعات التي يعملون فيها ،كما تمحنهم الفرصة لتصميم البرامج الجديدة أو َتب ِّني البرامج الحالية لدعم األسواق
المحلية ال اإلضرار بها .وبالرغم من ذلك ،كما هو متبع في معظم الحاالت بشكل فعلي ،تتطلب مراقبة األسعار في نهاية األمر الكثير من العمل نظير
منفعة محدودة .تتتبع العديد من المنظمات أسعار القوائم الالنهائية من السلع في العديد من أماكن السوق على أساس شهري أو كل أسبوعين .ويمثل هذا
جزءًا كبيرً ا من وقت العاملين ،خاصة عند استخدام جميع البيانات الورقية وإدخال البيانات اليدوي .ويعني ذلك عادة توفر القليل من الوقت المتاح ألي
شخص لتحليل البيانات فعل ًّيا في الوقت المناسب من أجل توفير معلومات اتخاذ القرار .فضالً عن ذلك ،حتى عند تحليل بيانات األسعار ،يمكن أن تكون
خادعة في معرفة التأثيرات الخاصة بالبرامج الجديدة أو الحالية .وأخيرً ا ،فإن صُناع القرار الذين يقررون أن ثمة حاجة إلى تعديل البرامج بنا ًء على
بيانات األسعار (مثل التغيير بين أنواع المساعدة المختلفة) قد يجدون أنفسهم غير قادرين على إحداث التغيير المطلوب بسبب عدم مرونة المانحين أو
السياسات التنظيمية.
وبالرغم من عيوب مراقبة األسعار كما يتم ممارستها في الغالب ،فإنها تمنح المنظمات العاملة في مجال المساعدات اإلنسانية فرصة مذهلة لبدء فهم
حركة السوق المحلية بشكل واقعي .وهذا بسبب إجرائها
في الغالب من قبل العاملين الميدانيين ،حيث تتضمن
زيارات منتظمة إلى أماكن األسواق المحلية والتفاعالت
مع البائعين كما تعد جزءًا ال يتجزأ من األنشطة البرمجية
الروتينية .ويعني هذا ،أنه من الواجب إجراؤها بذريعة
تجنب العقبات المذكورة أعاله .كما يوفر جمع البيانات
من خالل األجهزة المحمولة الكثير من الوقت ،ويمكن
للنماذج المحمولة والمصممة بحرص رصد أخطاء
البيانات أثناء التجميع ،مما يقلل حاجة مجموعات البيانات
إلى "التنظيف" .ويؤدي استخدام أنظمة إدارة البيانات
لتشغيل التحليل آل ًّيا إلى تيسير األمر على العاملين الذين
ال يملكون الوقت الكافي لتحديد التغييرات في األسواق
المحلية وتفسيرها والتصرف بناء عليها .يمكن أن تتحلى
الفرق بالتفكير اإلستراتيجي والتحفظ نسب ًّيا أثناء تحديد
تتبع أسعار أي سلع أساسية ،وليس محاولة جمع البيانات
 | Tara Todras-Whitehill/IRCاليونان
لمجموعة شاملة من العناصر .فضالً عن ذلك ،يجب على
الفرق التي تجري مراقبة السوق مراعاة جمع المؤشرات غير المتعلقة بالسعر والمحددة بشكل شامل جنبًا إلى جنب مع بيانات األسعار من أجل رسم
صورة أعم عن حركة السوق .أثناء تحديد أنظمة المراقبة ،يجب على الفرق تحديد حد أدنى لكل مؤشر باإلضافة إلى إجراءات محددة لتنفيذها عند
الوصول إلى الحدود الدنيا ،من أجل تفعيل عملية اتخاذ القرارات بشكل أكثر ثقة وسرعة .تدعم المشروعات التي تتضمن المرونة المدمجة الستيعاب
التعديالت البرمجية أثناء التنفيذ استجابة السوق بطريقة مماثلة .ويمكن تحقيق المرونة من خالل التفاوض مع المانحين إلتاحة التغييرات من هذا النوع
(أي ،بين التحويالت العينية والنقدية) أو قيمة المساعدة إذا كانت ظروف السوق تتغير بشكل ملحوظ أثناء فترة تنفيذ المشروع.
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8

تمكين اإلدارة التكيفية :خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSفي الشرق األوسط

لقد عملت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSعلى تطبيق اإلرشاد من مجموعة أدوات مراقبة األسعار والتحليل واالستجابة عام  2015في
السياقات المتنوعة .في الشرق األوسط ،حيث تدعم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSوصول األشخاص المشردين إلى كل من العناصر الغذائية
وغير الغذائية من خالل القسائم والمساعدة العينية ،اعتمد الفريق على مجموعة األدوات لتحديد عدد محدود من العناصر النموذجية لجمع بيانات
األسعار ،وفهم سبب تقلبات األسعار الملحوظة بشكل أفضل ،وتحديد وقت تغير قيمة القسائم بهدف توفير القوة الشرائية المستمرة للمستفيدين بالرغم
من تغير األسعار.
وباإلضافة إلى معلومات األسعار ،يجمع الفريق بشكل روتيني المعلومات األساسية بناء على كمية العناصر وتوافرها لفهم قدرة السوق المحلية
بشكل جيد ،وبناء على الوضع األمني من أجل الوصول إلى مخاطر التدخالت المختلفة ذات الصلة .ويستخدم مقياس من  1إلى  4لتحديد نسبة إمداد
العناصر .ولقد أطلقت البيانات الناتجة تقييمات المتابعة ،في بعض الحاالت ،والتي أدت بدورها إلى نقلة نوعية في نوع المساعدة .على سبيل المثال،
عندما أظهرت بيانات المراقبة أن قدرة األسواق في القرى الريفية على إمداد مجموعة من العناصر الغذائية أعلى مما كان مفترضًا في البداية،
بدأت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSفي تنفيذ المساعدات من خالل القسائم داخل هذه القرى ال عبر المساعدات العينية .وبالرغم من ذلك،
ً
واستجابة للمخاطر األمنية المتزايدة ،تحولت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSمن المساعدات عبر القسائم إلى المساعدات العينية أيضًا.

8ميغان ماك جلينشي (خدمات اإلغاثة الكاثوليكية) ،التواصل الشخصي

الوصول بالمتضررين إلى بر األمان | Rescue.org

11

تحليل السوق خارج النطاق النظري | لجنة اإلنقاذ الدوليّة

اإلقرارات
تعد هذه الوثيقة نتاج مشروع تحسين استخالص تحليل السوق في مجال المساعدات اإلنسانية ،وهي جهود تمولها  ،USAID/OFDAوبقيادة IRC
بالشراكة مع مؤسسة ميرسي كوربس وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( .)CRSكتبته إميلي سلوني بناء على البحث الذي أجراه فريق استشاري مكون من
هيلين جويالرد وليلى محيي الدين ولورين فايس .تقرير البحث الكامل ،تحسين استخالص تحليل السوق في الجانب اإلنساني :يتوفر تقرير أفضل
الممارسات على الرابط .https://rescue.box.com/s/dcfenzht3f1wzdjhfd3p7lcux06huely

يعود الفضل في ظهور هذا المستند للعيان إلى الدعم المتميز المُقدم من الشعب األمريكي من خالل وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
( .)USAIDتعد محتويات هذا الدليل على مسؤولية  IRCوال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر  USAIDأو حكومة الواليات المتحدة األمريكية.

جهات االتصال
إميلي سلوان
المستشار الفني لألسواق والتحويالت النقدية | وحدة االنتعاش والتنمية االقتصادية
emily.sloane@rescue.org

نبذة عن IRC
تستجيب لجنة اإلنقاذ الدوليّة ألخطر األزمات اإلنسانية في العالم وتساعد األشخاص،
الذين تحطمت حياتهم وفقدوا سبل العيش بسبب النزاعات والكوارث التي حلت بهم،
من أجل البقاء على قيد الحياة واستعادة حياتهم الطبيعية وسيطرتهم على مستقبلهم.
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New York, NY 10168
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