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 يضم مجتمع إدارة األسواق يف األزمات ما يقرب من 2000 شخص ممن لديهم خربة مختلفة يف عمليات تحليل السوق والربامج القامئة عىل السوق. نرحب 

بجميع األعضاء ممن يودون نرش أي سؤال ذي صلة قد يكون لديهم عىل منصة DGgroup. بيد أن اللجنة االستشارية ملجتمع إدارة األسواق يف األزمات 

الحظت أن بعض األسئلة ال تزال تتكرر مع انضامم أعضاء جدد إىل املجموعة. بالتايل، تهدف هذه الوثيقة إىل تجميع اإلجابات عىل األسئلة الـ 21 األكرث 

شيوًعا عىل منصة مجتمع إدارة األسواق يف األزمات وإضفاء الطابع الرسمي عليها.

عالوة عىل ذلك، الحظت اللجنة االستشارية ملجتمع إدارة األسواق يف األزمات أيضا أن املفاهيم واملصطلحات التي يستخدمها أعضاء املجموعة كثريا ما تكون 

غري مرتبة ومختلفة بشكل مفاجئ. باإلضافة إىل تقديم املعلومات إىل األعضاء الجدد يف مجتمع إدارة األسواق يف األزمات، تعتزم هذه الوثيقة أيضاً وضع 

أسس املفاهيم املتفق عليها عموماً حتى يتسنى ألعضاء مجتمع إدارة األسواق يف األزمات إيجاد أساس متني إلجراء مزيد من املناقشات.

تشجع اللجنة االستشارية جميع أعضاء مجتمع إدارة األسواق يف األزمات عىل قراءة هذه الوثيقة ومراعاة محتوياتها عند املساهمة يف قامئة البيانات. وإذا 

كانت لديك اقرتاحات إلدراج أسئلة متكررة إضافية أو لتحديث األسئلة الحالية، فريجى االتصال عرب املوقع اإللكرتوين التايل:

 .resilientmarkets@seepnetwork.org 

 

املقدمة

mailto:resilientmarkets%40seepnetwork.org?subject=
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 اسئلة عامة
 - ذات صلة بكل من الشؤون اإلنسانية والتنموية -

06 تحليل السوق املركّز والربامج القامئة عىل السوق 
  ما هي الربامج القامئة عىل السوق؟. 1

07 هل هي نفس برامج التحويالت النقدية؟ 
2 .08 ملاذا يتعني أن نتعاون ونعمل مع األسواق يف السياقات اإلنسانية؟ 
	 .09 ما هو تحليل السوق، وما هي النهج الرئيسية لتحليل السوق املستخدمة يف املجال اإلنساين؟ 
	 .10 ملاذا يجب أن نقوم بتحليل السوق؟  
	 . 12 ماذا نستفيد من إجراء تقييم السوق؟ 
	 .1	 متى يجب أن نقوم بتقييم السوق؟ 
7 .1	 أين ميكن معرفة ما هي دراسات السوق املتاحة بالفعل و/أو الدراسات املخطط لها؟ 
8 .1	 كيف ميكنني أن أجد خبريًا/ استشاريًا جيًدا لقيادة عملية تقييم السوق و / أو دورات تدريبية يف مجال تقييم السوق؟ 

 16 أسئلة حول تحليل السوق يف حاالت الطوارئ عىل وجه التحديد 
9 .17 ما هي أفضل األدوات لتحليل السوق يف حاالت الطوارئ يف مراحل مختلفة من حالة الطوارئ؟ وما هي اللغات املتوفرة بها؟ 

10 .19 كيف ميكنني معرفة ما إذا كانت األسواق تعمل؟ 
 كيف يختلف تحليل السوق يف حاالت الطوارئ يف القطاعات األخرى غري األمن الغذايئ وسبل العيش )FSL( أو يف أنظمة سوق الخدمات، وما . 11

22 هي املوارد التي ميكن أن تساعدين؟ 
12 .2	 كم من الوقت يستغرق تحليل السوق يف حاالت الطوارئ؟ 
1	 .2	 يف قطاع العمل اإلنساين، ما هي مراقبة السوق، ومتى وملاذا يجب أن نفعل ذلك؟ 
1	 .27 كيف ميكن لوكالتي إجراء مراقبة السوق بشكل فعال؟ 
1	 .28 كيف ميكنني الحصول عىل تدريب يف تقييم و/أو تحليل السوق يف حاالت الطوارئ ؟ 
1	 .	0 أنا أستعد حالياً لتقديم تدريب يف تحليل السوق يف حاالت الطوارئ، من أين ميكنني الحصول عىل مواد الدعم الالزمة؟ 
17 .	1 كيف ميكننا الوصول إىل أسواق العمل؟ وماذا عن الشباب يف أسواق العمل؟ 

جدول املحتويات
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32 أسئلة حول تحليل السوق يف الحاالت غري الطارئة 
18 .		 ما هي أفضل األدوات/النهج لتقييامت السوق غري الطارئة؟ 
19 .		 ماذا عن النوع االجتامعي؟ كيف أتأكد من أن تقييمي يراعي النوع االجتامعي؟ 
20 .		 كم من الوقت تستغرق تقييامت السوق يف الحاالت غري الطارئة؟ 
21 .	7 كيف ميكنني الحصول عىل تدريب يف تحليل السوق يف الحاالت غري الطارئة؟ 
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اسئلة عامة
- ذات صلة بكل من الشؤون اإلنسانية والتنموية -

تحليل السوق املركّز والربامج القامئة عىل السوق
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Q.1
ما هي الربامج القامئة عىل السوق؟ هل هي شيئاً مامثال الستخدام 

املساعدات النقدية والقسائم لتقديم الربامج؟

يعد مصطلح الربامج القامئة عىل السوق مصطلحاً واسع يستخدم لوصف العديد من األشياء املختلفة. حيث يشري إىل أي نوع من الربامج اإلنسانية أو 

اإلمنائية التي تعمل من خالل األسواق املحلية أو تدعمها، سواء كان استخدامها لتقديم اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أو تعزيز وتطوير أنظمة السوق املحلية 

بشكل استباقي. أما املساعدات النقدية والقسائم )CVA( فهي وسيلة لتقديم املساعدة القامئة عىل السوق، من خالل دعم الطلب )عىل سبيل املثال، تقوم 

الوكالة بتسليم النقد أو القسائم إىل املستفيدين، الذين يقومون بدورهم برشاء ما يحتاجون إليه من األسواق املحلية( و/أو عن طريق دعم العرض )عىل 

سبيل املثال، تقدم الوكالة نقًدا للتجار، الذين ميكنهم إعادة تزويد محالهم باألصناف التي يرتفع الطلب عليها(.

مع ذلك، فإن الربامج القامئة عىل السوق تشمل أكرث بكثري من مجرد مساعدات نقدية وقسائم. إذ ميكن أن تشمل العديد من أنواع التدخالت األخرى. ويف 

حاالت الطوارئ، قد تشمل هذه التدخالت مساعدة رجال األعامل املبتدئني عىل الحصول عىل قروض صغرية؛ أو دعوة الجهات الفاعلة الحكومية إلصالح طرق 

النقل الرئيسية؛ أو تقديم العون ملساعدة الجهات الفاعلة يف السوق عىل إعادة تخزين املواد التالية. وعىل الرغم من أن العديد من املنظامت اإلنسانية تركز 

بشدة عىل مساعدات النقد والقسائم، أثناء تحليل السوق وعمليات تصميم الربنامج، إال أنه يتعني علينا أيًضا النظر يف أهمية األنواع األخرى من الربامج القامئة 

.Market Based Programming Framework عىل السوق. ويتم عرض املجموعة الكاملة من الربامج القامئة عىل السوق يف إطار الربامج القامئة عىل السوق

عىل وجه الخصوص، يجب أن ننظر فيام إذا كانت تدخالت دعم السوق – األنشطة التي تهدف إىل دعم جانب العرض يف األسواق - رضورية جنبًا إىل جنب 

)أو رمبا حتى بدالً من( مساعدات النقد والقسائم من أجل املساعدة يف استعادة نشاط السوق والقدرة بشكل أفضل عىل تقديم السلع والخدمات األساسية 

لألشخاص املترضرين من األزمات. وهذا بدوره ميكن أن يحسن جدوى مساعدات النقد والقسائم. ملزيد من املعلومات حول تدخالت دعم السوق، راجع 

.Market Support Interventions in Humanitarian Contexts: A Tip Sheet تدخالت دعم السوق يف السياقات اإلنسانية: نرشة إرشادية

بعيداً عن سياقات الطوارئ املبارشة، تشري الربامج القامئة عىل السوق إىل مجموعة من التدخالت التي تركز عىل تحسني سبل العيش وحاميتها من خالل تطوير 

األسواق. وقد تنطوي الربامج من هذا النوع عىل بذل جهود لخلق املزيد من فرص العمل بشكل عام أو ملساعدة الناس، الذين غالبًا ما يكونون معرضني 

للخطر، داخل نظام السوق عىل جني املزيد من الدخل من مشاركتهم يف نظام السوق. عالوة عىل ذلك، هناك الكثري من املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت للعمل يف 

أنظمة السوق. حيث متتلك منصة بيم إكستشينج BEAM Exchange موارد ممتازة يف أنظمة السوق ولدى منصة ماركتلينكز Marketlinks أدوات وتدريبات 

عىل سالسل القيمة )جزء أسايس من نظام األسواق(.

http://www.cashlearning.org/downloads/mbp-framework2may2017final-2.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/mbp-framework2may2017final-2.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/calp-crs-tip-sheet-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/calp-crs-tip-sheet-web.pdf
https://www.marketlinks.org/tools-and-training
http://BEAM Exchange
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Q.2
 ملاذا يتعني أن نتعاون ونعمل مع األسواق يف 

السياقات اإلنسانية؟1

من املسلم به أن األسواق عبارة عن أصول حيوية ألي مجتمع معني ورشيان حياة لغالبية سكان العامل. فعندما ترضب األزمة، تتأثر األسواق: فغالبًا ما تنخفض 

القوة الرشائية بسبب فقدان الدخل وقلة فرص كسب العيش، وميكن أن يصبح العرض أكرث صعوبة، وقد تنخفض جودة املنتج.

بيد أن األسواق ديناميكية ومرنة بطبيعتها، ويف مواجهة العديد من أنواع األزمات املختلفة، فإنها متيل إىل التأقلم ونادًرا ما تنهار. وتتمكن األرس املعيشية 

املتأثرة باألزمات من تغطية احتياجاتها الطارئة األساسية عن طريق األسواق املحلية، قبل وقت طويل من وصول إمدادات املعونة إىل املنطقة. كام يجد 

أصحاب املصلحة يف السوق طرقًا جديدة لإلنتاج والتبادل واالستهالك.  

عىل الرغم من ذلك، غالبًا ما تتجاهل املساعدات التقليدية أنظمة السوق هذه. وقد تتجاوزها عن طريق تقديم املساعدات العينية مبارشة، بل وميكن أن 

تقوضها بعدم النظر يف كيفية تفاعل األرس املعيشية املتأثرة باألزمات مع األسواق لتغطية احتياجاتها األساسية. وهذا يف النهاية يقوض االنتعاش. وعىل هذا 

النحو، فإن األسواق تعترب عىل نحو متزايد وسيلة لدعم تقديم املساعدة فضال عن كونها هدفا محتمال للمساعدات املبارشة، من أجل تعزيز سبل العيش 

واالنتعاش االقتصادي. وباإلضافة إىل زيادة فعالية االستجابة اإلنسانية، ميكن لجمع واستخدام بيانات السوق أن يدعم العاملني يف املجال اإلنساين من أجل 

فهم أفضل لكيفية تغطية األشخاص املتأثرين باألزمات الحتياجاتهم أو الحصول عىل دخل من األسواق.

إن النظر إىل االحتياجات من منظور أكرث شمولية يجربنا أيًضا، نحن العاملني يف املجال اإلنساين، عىل تبني نهج أكرث تركيزًا عىل الناس بدالً من وكالتنا التقليدية 

والرتكيز عىل قطاع معني. حيث ميكن أن يساعد العمل مع األسواق يف متهيد الطريق لالنتعاش عىل املدى الطويل، وبناء روابط ميكن أن تلبي يف نهاية املطاف 

االحتياجات بشكل أفضل وأن تضمن توافر فرص كسب العيش.

من: النرشة اإلرشاديّة الخاصة بالسوق الصادرة من شبكة رشاكة التعلم النقديCALP ؛ مرييس كور، 2018، ما وراء النقد، جعل السوق يعمل يف األزمات؛ شبكة سيب، املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي، 2017.  1
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Q.3
ما هو تحليل السوق، وما هي النهج الرئيسية لتحليل السوق 

املستخدمة يف املجال اإلنساين؟

بصفة عامة، يشري تحليل السوق إىل عملية جمع واستخدام املعلومات املتعلقة باألسواق إلثراء القرارات. كام ميكن أن يعني العديد من األشياء املختلفة 

املبكر والتنمية، ميكن إجراء تحليل لألسواق لتحديد  للغاية. ويف سياقات اإلنتعاش  لها ولعدد من األسباب املختلفة  وميكن إجراؤه يف سياقات ال حرص 

القطاعات ذات اإلمكانات العالية للنمو، واالسرتشاد بها يف وضع اسرتاتيجيات األعامل لفرادى املؤسسات، وتحديد الثغرات يف املهارات وغريها من التحديات 

التي تشكل حواجز أمام العاملة الجيدة، وألغراض إعالمية أخرى. وبالطبع، يتم إجراء تحليل السوق أيًضا يف العامل املتقدم، للعديد من األسباب نفسها. وقبل 

بدء أي تحليل للسوق، من املهم جًدا أن يكون الفريق واضًحا بشأن ما يأمل يف تعلمه.

ويف الوقت نفسه، يتميز تحليل األسواق يف حاالت الطوارئ بأنه يستخدم يف السياقات اإلنسانية، عادة من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي لتدخالت اإلغاثة 

)التي توفر سلعا وخدمات منقذة للحياة لألشخاص املترضرين من الكوارث( أن تعمل من خالل األسواق املحلية )أي من خالل تقديم منح أو قسائم نقدية، 

أو من خالل املشرتيات املحلية( و/أو دعم األسواق املحلية بطريقة أخرى. وينبغي من الناحية املثالية إجراء تحليل للسوق يف حاالت الطوارئ كجزء من 

تقييم واسع لالحتياجات والبيئة، قبل البت يف طريقة )أو طرائق( املساعدة. عالوة عىل ذلك، ميكن تنفيذ تحليل األسواق قبل أو بعد حدوث األزمات، وقبل 

أو أثناء تنفيذ الربنامج. وتعد مجموعة أدوات »رسم خرائط األسواق يف حاالت الطوارئ وتحليلها: EMMA« و »تحليل السوق قبل األزمة:  PCMA« و«التقييم 

الرسيع لألسواق: RAM« و«أداة 8	 ساعة 8	Hour Tool- » من بعض األمثلة املعروفة جيًدا عىل نهج تحليل السوق يف حاالت الطوارئ.

http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/48 Hour Assessment Tool.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/48 Hour Assessment Tool.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
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Q. 4
ملاذا يجب أن نقوم بتحليل السوق؟2

أصبح تقييم السوق اآلن خطوة متفق عليها بشكل عام كجزء من تحليل حالة معينة ميكن إجراؤه عىل مستوى الوكالة لتغذية تصميم املرشوع أو كتمرين 

منسق إلدخاله يف تصميم االستجابة. ففي معظم الحاالت، سيحدد تحليل السوق وظائف السوق يف مجال معني عىل النحو التايل:

1  تقييم ما إذا كانت األسواق املحلية لديها القدرة عىل مواصلة تقديم كل أو جزء من االستجابة اإلنسانية املتوخاة يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة من 
حيث التكلفة )أي هل العرض قادر عىل تلبية الطلب املتوقع ؟(؛

2  تسليط الضوء عىل مدى مالءمة مثل هذه االستجابة املقدمة باستخدام األسواق املحلية )أي هل هناك مخاوف تتعلق ببيئة السوق أو القوة أو التكامل 
التي يجب النظر إليها ؟(

تحديد ما إذا كان السوق يحتاج يف النهاية إىل دعم، وإذا كان األمر كذلك فام هو نوع الدعم.  	

استنادا إىل ما تقدم، تعتزم عمليات تحليل السوق بلوغ هدف أو أكرث من األهداف التالية:

 الحد من مخاطر التدخالت التي لها تأثري سلبي عىل األسواق املحلية من خالل فهم األسواق املحلية وتصميم تدخالت ليست »عمياء عن 

السوق«

  تصميم االستجابات الطارئة التي تعتمد عىل السوق املحلية )مثل استخدام مساعدات النقد والقسائم أو املساعدات العينية من املشرتيات 

املحلية( للمساعدة يف تعزيز االنتعاش املبكر لالقتصاد املحيل.

  تصميم تدخالت دعم األسواق بعد األزمة بحيث ميكن استخدام األسواق املحلية لتقديم استجابات يف حاالت الطوارئ، والتي ستبني عىل املعرفة 

املحلية وتساعد الجهات الفاعلة يف السوق عىل الوقوف عىل أقدامهم بشكل أرسع )عىل سبيل املثال توزيع املنح عىل التجار حتى يتمكنوا من 

إعادة التخزين وليك تصبح مساعدات النقد والقسائم مناسبة(.

  تحسني تأهب الوكاالت ودعم عملية التخطيط للطوارئ: ميكن لعمليات تحليل األسواق قبل األزمة أن تزيد من فعالية االستجابة لحاالت 

الطوارئ يف املستقبل عن طريق:

تقديم صورة أساسية عن مدى أهمية عمل األسواق وكيفية وصول الناس إليها عندما ال يكونون تحت الضغط، خالل املدة الزمنية املرجعية.  

  فهم تأثري األزمات املستقبلية عىل أنظمة السوق الحيوية، وخاصة وصول الناس إليها، وطبيعة العالقات التجارية بني مختلف الجهات الفاعلة 
يف السوق. إذ سيدعم ذلك استجابات الطوارئ األكرث فعالية ويف الوقت املناسب من خالل تحديد خيارات االستجابة املفضلة مسبًقا، وإنشاء 

عالقة مع التجار، وما إىل ذلك.

  تحليل مدى قدرة األسواق عىل تلبية االحتياجات املتوقعة للسكان املترضرين، وبالتايل تحديد نسبة عمليات اإلغاثة التي ميكن أن تعتمد عىل 
األسواق املحلية.

.Key Aid Consulting ، 2018 من: دليل تحليل األسواق قبل األزمة، لجنة اإلنقاذ الدولية ، 2017 ؛ إطار عمل معلومات السوق ، لجنة اإلنقاذ الدولية ، 2018 ؛ دليل املشاركني ، التدريبات الخاصة بالسوق، موقع  2



Q.1

11 | األسئلة األكرث شيوعاً بشأن مجتمع إدارة األسواق يف األزمات 

  تحديد نظم السوق الجوهرية لتغطية احتياجات الناس األساسية وسبل عيشهم أثناء األزمة، وبالتايل قد تحتاج إىل تعزيز قبل حدوث األزمة 
لبناء القدرة عىل التكيف.

خلق الوعي حول الربامج القامئة عىل السوق مع أصحاب املصلحة داخل البلد لتحسني االستجابة لحاالت الطوارئ يف املستقبل.  

  التخفيف من تأثري األزمة املتوقعة واملساعدة يف بناء املرونة من خالل تحديد أجزاء السوق التي قد تتأثر وكيف ستتأثر. وكام ذكر أعاله، ميكن 

استخدام ذلك أيضا لفهم كيفية عمل نظم السوق الهامة وكيفية وصول الناس إليها خالل املدة الزمنية املرجعية. ميكن تصميم التدخالت الفورية 

لحامية و/أو تعزيز السوق والطريقة التي يصل بها الناس إليها قبل وقوع األزمة.

 اتخاذ إجراءات مبكرة بتوفري مؤرشات محسنة للرصد واإلنذار املبكر تتصل بالسوق ميكن اتباعها وإدماجها يف نظام لإلنذار املبكر.

  بناء قدرات املوظفني والرشكاء يف تحليل السوق وتغيري املوقف العام تجاه الربامج القامئة عىل السوق. ميكن أن يكون إجراء تحليل مبكر للسوق 

أداة حاسمة يف بناء فهم املوظفني ومعرفتهم باألسواق املهمة التي يعملون معها أو من املحتمل أن يعملون معها يف حاالت الطوارئ. كام ميكن 

أن يساعد الفرق العاملة يف مواقع ميدانية مختلفة عىل بناء فهم مشرتك للتحديات وكيفية حلها بطرق مناسبة للسوق. ويف حال تم تضمني 

موظفني غري تابعني للربنامج )املشرتيات والتمويل( يف بناء القدرات، فيمكن أن يساعدهم تحليل السوق املبكر عىل فهم سبب تنفيذ األنشطة 

بشكل مختلف عن تنفيذها يف حاالت الطوارئ السابقة، مام يعني أن الطلبات التشغيلية تنتقل عرب النظام برسعة أكرب عندما تصل حالة 

الطوارئ. وينبغي أال يكون هدف بناء القدرات هذا هدفاً قامئاً بذاته بل ينبغي أن يقرتن بأحد األنشطة األخرى املذكورة أعاله أو أكرث.
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Q. 5
ماذا نستفيد من إجراء تقييم السوق؟

يف حاالت األزمات، اعتامًدا عىل األهداف املحددة، سيعمل تحليل السوق بعد ذلك عىل توجيه واحد أو أكرث من قرارات الربنامج املتعلقة مبا ييل:

 أنسب طريقة لتنفيذ االستجابة يف حاالت الطوارئ؛

  مدى صلتها بدعم السوق املحلية بعد وقوع األزمة لتعزيز االنتعاش و/أو أن تكون القرارات يف وضع يسمح لها باستخدام السوق املحلية لتقديم 

االستجابة؛

  مدى صلتها بدعم السوق املحلية قبل حدوث األزمة ملساندة الجهات الفاعلة يف السوق والوصول إىل األسواق حتى يتسنى تحمل الصدمات عىل 

نحو أفضل؛

 مؤرشات االندماج يف نظم الرصد واإلنذار املبكر الستباق األزمات القادمة.

لتقديم  أنسب طريقة  اختيار  بها يف  األزمة لالسرتشاد  أعقاب  إجراؤها يف  يتم  التي  السوق  تحليالت  الكثري من  استخدام  فيتم  املامرسة،  أما عىل صعيد 

االستجابة. ويف حني أن هذه خطوة يف االتجاه الصحيح، إال أنه يتعني عىل املامرسني أيًضا النظر يف تدخالت دعم السوق عىل أساس أكرث انتظاًما.
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Q.6
متى يجب أن نقوم بتقييم السوق؟

تعد تقييامت السوق مكونًا أساسيًا لتحليل الوضع، ويجب استخدامها لتوجيه االستجابات عرب القطاعات وطرائق التسليم. كام أنها عنرص حاسم يف التخطيط 

لحاالت الطوارئ واالستعداد لها. نتيجة لذلك، ميكنك إجراء تقيياًم للسوق يف الحاالت التالية:

  ما قبل األزمة، حتى يسهم يف التخطيط لحاالت الطوارئ و/أو لالسرتشاد به يف تصميم تدخالت تعزيز السوق بحيث تصبح األسواق أكرث مرونة يف 

مواجهة الصدمات املستقبلية.

ط )مثل التقييم الرسيع لألسواق: RAM، وأداة Hour-8	( للمساعدة يف تحديد الطريقة التي ستعمل    مبارشة بعد األزمة، باستخدام نهج مبسَّ

بشكل أفضل لتقديم استجابتك.

  يف أعقاب األزمة، لتوجيه تدخالت دعم السوق، يف حالة عدم قدرة األسواق املحلية عىل توفري السلع والخدمات الالزمة للناس لتغطية 

احتياجاتهم األساسية.

  خالل مرحلة االنتعاش، لتوجيه سبل كسب العيش أو التدخالت املعنية بتعزيز السوق بحيث يزيد الناس دخلهم، ويصبح توريد السلع األساسية 

أكرث استقرارا، وتصبح نظم السوق أكرث قدرة عىل خدمة الفقراء.

تذكر أنه عىل الرغم من أن تقييم السوق ليس عملية قامئة بذاتها، إال أن البيانات من أنواع أخرى من التقييم )مثل تقييم االحتياجات وتقييم املخاطر( 

ستكون رضورية دامئًا لتصميم استجابة.

وباإلضافة إىل التقييم األويل، قد ترغب يف مواصلة مراقبة األسواق، خاصة أثناء تنفيذ االستجابة، ذلك أن األسواق ميكن أن تتغري برسعة.
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Q. 7
أين ميكن معرفة ما هي دراسات السوق املتاحة بالفعل و/أو 

الدراسات املخطط لها ؟	

إذا كنت يف امليدان، من األفضل أن تبدأ مع هيئة )هيئات( التنسيق ذات الصلة باستجابتك املخطط لها، مثل مجموعة العمل النقدي و/أو املياه والرصف 

والنظافة الصحية و / أو املأوى و/أو مجموعات األمن الغذايئ يف الدولة /املنطقة حيث تخطط إلجراء التقييم. وغالبا ما تكون املعلومات األكرث تفصيال 

ومحدثة متاحة فقط عىل الصعيد القطري. وحتى لو مل يكن لدى املنظامت األعضاء تقرير رسمي ملشاركته، فقد تظل لديها مجموعات بيانات ومعارف 

محلية أخرى ميكن أن تكون ذات قيمة كبرية.

تتضمن مكتبة مجتمع إدارة األسواق يف األزمات املتاحة عىل موقع شبكة SEEP) MiC library on the SEEP Network’s website( العديد من تقارير تقييم 

السوق من جميع أنحاء العامل. اكتب اسم البلد الذي تهتم به يف مربع البحث، واطلع عىل املوارد )إن وجدت( املنبثقة. يرجى مالحظة أن املكتبة تتضمن 

فقط الوثائق التي ساهم بها أعضاء مجتمع إدارة األسواق يف األزمات عىل مر السنني، لذلك عىل الرغم من من أنها تتزايد باستمرار، إال أنها ليست شاملة. 

SEEP عىل املوقع التايل:  )وإذا كنت عىل علم بتقرير تقييم السوق الذي ال يظهر يف مكتبة مجتمع إدارة األسواق يف األزمات، فريجى االتصال بشبكة 

.resilientmarkets@seepnetwork.org

مبجرد البحث يف املكتبة )وإذا أمكن، مبجرد السؤال داخل هيئات التنسيق املحلية( عن املوارد ذات الصلة، نشجعك عىل كتابة رسالة إىل قوائم الربيد 

اإللكرتوين الخاصة مبجتمع إدارة األسواق يف األزمات، توضح فيها املعلومات التي تبحث عنها وملاذا. وتذكر أن تسأل ليس فقط عن التقييامت التي تم 

إجراؤها مسبقاً، بل أيًضا عن التقييامت التي يتم التخطيط لها.

أقوم بتقييم السوق يف بلد ما وأريد أن أعرف ما إذا كانت أي منظامت أخرى أو جهات حكومية قد أجرت بالفعل أو تخطط إلجراء تقييم للسوق حتى نتمكن من بناء املعلومات الحالية بدالً من تكرارها.  	

https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
mailto:resilientmarkets%40seepnetwork.org?subject=
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Q.8
كيف ميكنني أن أجد خبريًا / استشاريًا جيًدا لقيادة عملية تقييم 

السوق و/ أو دورات تدريبية يف مجال تقييم السوق؟

يف كثري من األحيان، تكون أفضل الطرق للعثور عىل استشاري للتدريب و/أو التقييم يف السوق من خالل شبكاتك الشخصية ومن خالل تعميم الرشوط 

املرجعية )TOR( عىل قوائم الربيد اإللكرتوين الخاصة مبجتمع إدارة األسواق يف األزمات. )ميكنك العثور عىل عينة من الرشوط املرجعية ملجموعة أدوات 

»رسم خرائط األسواق يف حاالت الطوارئ وتحليلها: EMMA وأدوات تحليل السوق قبل األزمة:  PCMA هنا )here(، عىل الرغم من أنه من الواضح أنه 

يجب تكييفها بناًء عىل سياق وحجم ونطاق تقييمك.( وقد يكون من املفيد أيًضا سؤال املنظامت األخرى التي تعمل معها أو الزمالء يف مقر منظمتك، فيام 

إذا كانت لديهم أي توصيات بشأن االستشاريني. كن واضًحا جًدا بشأن نوع التقييم/التدريب الذي تحاول تنظيمه، وتأكد من أن االستشاري الذي تختاره 

لديه املهارات والخربة ذات الصلة، نظرًا ألن كل شخص تقريبًا لديه فهمه الخاص ملصطلح »تحليل السوق«! أخريًا، تأكد من بدء البحث يف أرسع وقت 

ممكن، حيث يتم حجز أفضل االستشاريني قبل عدة أشهر!
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أسئلة

حول تحليل السوق عند العمل يف املجال اإلنساين 
والربامج القامئة عىل السوق عىل وجه التحديد
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Q.9
ما هي أفضل األدوات لتحليل السوق يف حاالت الطوارئ يف مراحل 

مختلفة من حالة الطوارئ ؟ وما هي اللغات املتوفرة بها؟

إذا كانت  ما  تأكد من معرفة  أكرث مشاركة.  الطوارئ؛ بعضها رسيع جدا والبعض اآلخر  السوق يف حاالت  لتحليل  الجيدة  األدوات  العديد من  هناك 

مؤسستك لديها معايري أو تفضيالت محددة لألداة التي يتعني استخدامها يف سياق معني. وكقاعدة عامة جيدة، يجب أن تسعى إىل إبقاء تحليل السوق 

خفيًفا قدر اإلمكان مع االستمرار يف جمع املعلومات الالزمة التخاذ قرارات الربمجة يف بيئتك. كام يجب أن تدرك أن معظم أدوات تحليل السوق يف 

حاالت الطوارئ تهدف إىل مساعدتك يف اإلجابة عىل نفس األسئلة الرئيسية، لذا فإن األداة التي تستخدمها هي يف الواقع أقل أهمية من مستوى راحتك 

باستخدام أداة معينة، باإلضافة إىل الجودة الشاملة للتقييم الذي تقوم به. ويرد أدناه وصف موجز لبعض أفضل أدوات تحليل السوق يف حاالت الطوارئ 

املعروفة، مبا يف ذلك بعض املعلومات عن السياق األمثل الذي صممت األداة من أجله. قد يساعدك إطار العمل املنقح ملعلومات السوق للجنة اإلنقاذ 
	
الدولية Revised Market Information Framework يف اختيار أي من هذه األدوات هو األنسب لسياق أو غرض معني.

الحظ أن جميع األدوات/وثائق التوجيه الواردة أدناه تشكل نقاط انطالق فقط وستحتاج إىل تكييفها للتأكد من أنها تجمع املعلومات التي ستكون مفيدة 

.MiC library للغاية يف كل سياق. )هذه املوارد متاحة أيًضا يف مكتبة مجتمع إدارة األسواق يف األزمات

أداة 8	8 Hour-	Hour Tool- – التي وضعتها منظمة أوكسفام، فهي تيرس إجراء تقييم خفيف ورسيع للغاية لألسواق لتوفري فهم أسايس لحالة األمن الغذايئ 

وسبل العيش يف حاالت الطوارئ يف غضون األيام القليلة األوىل بعد وقوع كارثة رسيعة الظهور لتمكني العاملني يف املجال اإلنساين من تصميم استجابات 

أولية ميكن أن تلبي االحتياجات الفورية وتحمي سبل العيش. وهي تتضمن جزأين قصريين عن األسواق، ميكن إجراؤهام مبعزل عن بقية االستبيانات.

تقييم السوق متعدد القطاعات Multi-Sector Market Assessment – الذي طورته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR(، حيث 

يوفر هذا املورد إرشادات قامئة بذاتها بشأن إجراء تحليل رسيع للسوق يركز عىل السلع األساسية يف سياق ما بعد الصدمة، ويهدف أساًسا إىل تحديد جدوى 

استخدام مساعدات النقد والقسائم لتقديم برنامج معني، مع جزء قصري عن الربامج الداعمة للسوق. كام ويتضمن توجيهات واضحة بشأن كيفية إدراج 

معلومات عن احتياجات وأفضليات السكان املستهدفني وعن التحليل. وكأنه مزيج يجمع ما بني أداة »التقييم الرسيع لألسواق: RAM« وأداة »تحليل 

ومسح أسواق الطوارئ: EMMA«، مع رسد تفصييل ألداة EMMA ملالءمة االستبيانات الجاهزة.

التقييم الرسيع لألسواق  اللجنة الدولية للصليب األحمر، حيث يوفر  – الذي وضعته   Rapid Assessment for Markets )RAM) لألسواق الرسيع  التقييم 

إرشادات قامئة بذاتها بشأن إجراء تحليل رسيع للسوق يركز عىل السلع األساسية يف سياق ما بعد الصدمة. ويهدف أساسا إىل مساعدة املستخدمني عىل 

االختيار بني االستجابة النقدية أو العينية. ويشمل االستبيانات الجاهزة، ولكنه ال يجمع البيانات من منظور السكان املستهدفني.

تقدم رشاكة التعلم النقدي أيًضا تدريبًا وجاهياً عىل أدوات تقييم السوق. شاهد الجدول الزمني للدورات التدريبية الخاصة برشاكة التعلم النقدي ملعرفة املزيد عن الفرص القادمة.  	

https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis
http://www.cashlearning.org/resources/library/806-emergency-food-security-and-livelihoods-efsl-48-hour-assessment-tool
http://www.cashlearning.org/resources/library/806-emergency-food-security-and-livelihoods-efsl-48-hour-assessment-tool
http://www.cashlearning.org/resources/library/806-emergency-food-security-and-livelihoods-efsl-48-hour-assessment-tool
http://www.cashlearning.org/resources/library/806-emergency-food-security-and-livelihoods-efsl-48-hour-assessment-tool
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
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أدوات تحليل ومسح األسواق الطوارئ (Emergency Market Mapping and Analysis )EMMA – التي شاركت يف تطويرها لجنة اإلنقاذ الدولية وأوكسفام 

وبراكتكل اكشن – حيث يساعد هذا النهج املكون من 10 خطوات لتحليل السوق بعد األزمة يف إثراء اختيار كل من االستجابات املبارشة )أي مساعدات 

النقد والقسائم مقابل املساعدات العينية( وغري املبارشة )أي دعم السوق(. كام يتضمن توجيهات مستفيضة بشأن املفاهيم. يجب وضع استبيانات لكل 

تقييم، عىل أن يتم تقديم أسئلة مثالية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدامه لسلع بسيطة أو أنظمة سوق أكرث تعقيًدا، مبا يف ذلك أنظمة سوق الخدمات.

مجموعة أدوات النقد عن بعد Remote Cash Toolkit – التي طورها املجلس الرنويجي لالجئني، وهي مجموعة أدوات مجردة لتقييم جدوى استخدام 

مساعدات النقد والقسائم يف سياقات اإلدارة عن بُعد غري اآلمنة. إن تقييم السوق ليس سوى جزء صغري من مجموعة األدوات الكاملة ولكن ميكن إجراؤه 

مبعزل عن غريه.

تحليل السوق قبل األزمة (Pre-Crisis Market Analysis )PCMA – وهو نهج وضعته لجنة اإلنقاذ الدولية وأوكسفام لتكييف أدوات تحليل السوق بعد 

األزمة )مثل األدوات املذكورة أعاله( مع سياق ما قبل األزمة. إذ يتضمن بعض التوجيهات حول كيفية مراقبة األسواق وتحديث التحليل بعد التقييم األويل.

راجع أيًضا املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي )MERS(، وهي نرشة إخبارية لرشاكة املعايري اإلنسانية )HSP(، توفر إرشادات حول أفضل املامرسات لعمل 

السوق يف حاالت الطوارئ، وهي كذلك جزء من معايري اسفري. ستزود املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي فريقك بإرشادات حول قضايا محددة قد تكون 

مهمة بالنسبة لك للرتكيز عليها أثناء تقييامتك. يقدم امللحق أ )الصفحات 7	1–1	1( نبذة عامة عن العديد من أدوات تقييم السوق املشرتكة، سواء يف 

حاالت الطوارئ أو يف الحاالت غري الطارئة. ويف الوقت نفسه، توفر املعايري الدنيا لتحليل السوق Minimum Standards for Market Analysis - وهي نرشة 

إخبارية أخرى لرشاكة املعايري اإلنسانية - إرشادات حول املعايري التي يجب اتباعها لضامن تقييم سوق عايل الجودة، بغض النظر عن األداة التي تستخدمها.

http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.cashlearning.org/downloads/remotecashprojectguidancefinal.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/remotecashprojectguidancefinal.pdf
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
http://www.mershandbook.org/
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
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Q.10
كيف ميكنني معرفة ما إذا كانت األسواق تعمل أم ال؟ 

تعتمد كيفية تقييم ما إذا كانت األسواق تعمل عىل سبب حاجتك إىل املعرفة وطبيعة السياق الذي تعمل فيه. ففي أغلب الحاالت، يريد العاملون يف املجال 

اإلنساين معرفة ما إذا كانت األسواق تعمل لثالثة أسباب رئيسية:

1  معرفة ما إذا كانت األسواق لديها القدرة عىل تقديم املساعدة الالزمة جزئيا أو كلها )عىل سبيل املثال من خالل طريقة قامئة عىل النقد( ضمن إطار 
زمني معقول ودون زيادة كبرية يف األسعار؛

2 فهم ما إذا كانت االستجابة املقدمة من خالل السوق غري مجدية فحسب، بل ومناسبة أيضا؛

	  فهم نوع برامج دعم السوق التي قد تكون مفيدة يف سياق معني.

يساعد إطار العمل املنقح ملعلومات السوق للجنة اإلنقاذ الدولية يف تحديد البيانات املتعلقة بالسوق الالزمة لإلجابة عىل هذه األسئلة. ويقدم الجدول 

أدناه، املقتبس من اإلطار، نبذة عامة عن أنواع املعلومات الالزمة لإلجابة عىل السؤالني األولني املدرجني أعاله – اللذان يتحدثان يف جوهرهام، عن البيانات 

التي تخربك إىل أي مدى تعمل األسواق. سيقودك النقر فوق كل سؤال إىل قامئة بيانات مفصلة تقدم األجزاء املحددة من البيانات املتعلقة بالسوق الالزمة 

لإلجابة عليها.

السؤال الرئييس | هل لدى السوق القدرة عىل تقديم جزء من املساعدة املطلوبة أم كلها؟
Does the market have the capacity to deliver part or all of the needed assistance 

)عىل سبيل املثال، من خالل طريقة قامئة عىل النقد أو املشرتيات املحلية(

نبذة عامة عن املعلومات الالزمة لإلجابة عىل السؤال الرئييس

 االحتياجات واألفضليات للسكان املستهدفني

 وصول السكان املستهدفني إىل األسواق

 جودة السلع املتاحة

 مواقف البائعني وقدراتهم

 

https://rescue.box.com/s/q20pohfmifyh4xsjm8nml3f4gbh4hzs6
https://rescue.box.com/s/q20pohfmifyh4xsjm8nml3f4gbh4hzs6
https://rescue.box.com/s/q20pohfmifyh4xsjm8nml3f4gbh4hzs6
https://rescue.box.com/s/q20pohfmifyh4xsjm8nml3f4gbh4hzs6
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السؤال الرئييس | ما األمور األخرى التي قد تحدد مدى مالءمة تقديم االستجابة من خالل السوق؟
What else might determine the appropriateness of delivering the response through the market 

نبذة عامة عن املعلومات الالزمة لإلجابة عىل السؤال الرئييس

 تكامل السوق

 ديناميكيات القوة 

 األثر املتوقع من املساعدة

 التكلفة املتوقعة ملختلف الطرائق

يف بعض الحاالت، قد يكون التقييم »األخف« )أي التقييم الذي يركز بشكل أسايس عىل قدرة السوق عىل تسليم األصناف املطلوبة وقد ال يستكشف 

مدى مالءمة االستجابة القامئة عىل السوق بعمق كبري( كافياً. عىل حد تعبري إطار عمل معلومات السوق Market Information Framework )الصفحة 	(،

»من ناحية، من الواضح أن عمليات جمع البيانات الخفيفة أقل عبًئا عىل الفرق امليدانية وبالتايل فهي أكرث جدوى يف سياق الوقت 

واملوارد املحدودة. من ناحية أخرى، فإن تحليل السوق األخف ينطوي عىل مخاطر التغايض عن العوامل املهمة األخرى التي تؤثر عىل 

كيفية عمل األسواق، مام قد يؤدي إىل استجابات ترض عن غري قصد و/أو تهمل فرًصا مبارشة نسبًيا لتحسني وظيفة السوق بشكل عام. »

يعرض هذا الجدول، املستنسخ من الصفحة 	2 من املعايري الدنيا لتحليل السوق Minimum Standards for Market Analysis، بعض املعايري التي ميكن 

استخدامها للمساعدة يف تحديد مستوى التحليل املطلوب لتقييم السوق الذي يركز عىل حاالت الطوارئ.

التحليل الرسيع

  اإلطار الزمني للتدخل/لتغطية االحتياجات العاجلة 

  انخفاض الحجم النسبي للتدخل املخطط له

  الوفرة/العرض واضح يف السوق

  سالسل التوريد قصرية/بسيطة

  ارتفاع قدرة التجار )التمويل/الشبكات(

  تدفقات املعلومات الجيدة يف نظام السوق

https://rescue.box.com/s/9ftdinn85zm4iqvyrpc367j2j297rbwv
https://rescue.box.com/s/9ftdinn85zm4iqvyrpc367j2j297rbwv
https://rescue.box.com/s/9ftdinn85zm4iqvyrpc367j2j297rbwv
https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
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 أنظمة السوق بسيطة مع عدد قليل من الجهات الفاعلة

 أسواق اإلنفاق )أي سلعة الخدمات التي تشرتيها الفئة املستهدفة(

 ال توجد مشاكل /إفالسات/خسارات واضحة يف السوق

 األسواق رسيعة التغري/غري مستقرة

التحليل العميق

 اإلطار الزمني أطول للتدخل )أكرث من 3 أشهر(

 ارتفاع الحجم النسبي للتدخل املخطط له

 عدم اليقني بشأن العرض

 سالسل إمداد أطول/أكرث تعقيًدا

 انخفاض قدرة التجار

 تدفق معلومات سيئة/مضطربة، وجود العديد من الشائعات

 نظم السوق معقدة مع العديد من الجهات الفاعلة

 أسواق الدخل، مبا يف ذلك سوق العمل )أي نظم السوق التي ميكن للفئة املستهدفة أن تحصل منها عىل دخل(

 األسواق مضطربة بشكل واضح

 األسواق أكرث استقرارا
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Q.11
كيف يختلف تحليل السوق يف حاالت الطوارئ يف القطاعات 

األخرى غري األمن الغذايئ وسبل العيش )FSL( أو يف أنظمة سوق 
الخدمات، وما هي املوارد التي ميكن أن تساعدين؟ 

يف كثري من الحاالت، خاصة عندما نبحث يف أنظمة السوق للسلع املبارشة مثل املواد غري الغذائية األساسية مثل الصابون والدالء والوقود املنزيل، يجب أن 

تكون األدوات والنهج املستخدمة عادة ألنظمة سوق األمن الغذايئ وسبل العيش - أداة Hour-8	، وأداة التقييم الرسيع لألسواق )RAM(، وأدوات تحليل 

ومسح األسواق الطوارئ )EMMA(، إلخ. - سهلة االستخدام ومناسبة متاًما. هناك العديد من األمثلة عىل تقارير أدوات تحليل ومسح األسواق الطوارئ 

 EMMA موقع تقارير  الصحية يف مكتبة  باملأوى واملياه والرصف والنظافة  املتعلقة  السوق  السوق قبل األزمة )PCMA( ألنظمة   )EMMA(، وأداة تحليل 

.EMMA website’s report library

ومع ذلك، فإن بعض أنظمة السوق أكرث تعقيًدا من غريها – تلك التي تشمل أنظمة السوق الخاصة بالخدمات مثل العاملة الزراعية أو وأعامل البناء، 

واملساكن املستأجرة، والسلع والخدمات املتوفرة كسلع عامة وخاصة، مثل املياه والرعاية الصحية واألرايض . عالوة عىل ذلك، تعد العديد من أنظمة السوق 

األكرث تعقيًدا هذه املفتاح ألنواع االستجابات للطوارئ التي يتم تنفيذها عادًة من قبل الجهات الفاعلة غري التابعة لقطاع األمن الغذايئ وسبل العيش. 

تعد بعض أدوات تحليل األسواق األكرث شيوعاً، مبا يف ذلك أداة 8-Hour Tool	 Hour)-8	(، وأداة التقييم الرسيع لألسواق )RAM(، وتوجيهات املفوضية 

بشأن تقييم السوق متعدد القطاعات )MSMA(، األنسب لنظم تسويق السلع البسيطة، وتتطلب تكييفاً كبرياً الستخدامها يف السلع والخدمات األكرث تعقيداً 

املذكورة أعاله. باإلضافة إىل ذلك، إن أدوات تحليل ومسح األسواق الطوارئ )EMMA( متعددة االستخدامات مبا يكفي الستخدامها يف أنظمة السوق األكرث 

تعقيًدا هذه ولكنها تتطلب املزيد من املوارد إلجراء ذلك، وال تحتوي عىل أي إرشادات محددة للجهات الفاعلة يف القطاعات غري قطاع األمن الغذايئ وسبل 

العيش. عالوة عىل ذلك، من املفيد بالتأكيد أن يتمتع الشخص الذي يقود التقييم بخربة فنية يف القطاعات املطلوب الرتكيز عليها. لقد أوضحت كل من 

قطاعات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واملأوى ما تشعر به إزاء بعض قيود االعتامد املفروضة عىل أدوات تحليل السوق الحالية الستخدامها يف 

 )webinar( يف ندوة عرب اإلنرتنت ،)ولقطاع املأوى من هنا )here( قطاعاتهم يف عدد من ورقات املوقف )لقطاع املياه والرصف والنظافة الصحية من هنا

.)here( عقدت يف مايو 2018 ويف ورقة الدروس املستفادة، من هنا

وقد بذلت يف اآلونة األخرية جهود إلصدار إرشادات أكرث مالءمة إلجراء تحليل للسوق وتصميم استجابات قامئة عىل السوق يف هذه القطاعات. وفًقا لدليل 

تقييم السوق متعدد القطاعات Multi-Sector Market Assessment الصادرة عن رشاكة التعلم النقدي، يقدم ملحق ملجموعة األدوات النقدية متعددة 

األغراض بعض اإلرشادات األساسية بشأن إجراء تقييامت للسوق يف مختلف القطاعات. ويف الوقت نفسه، هناك مبادرات جارية لتطوير إرشادات خاصة 

بقطاع معني بشأن تحليل السوق، عىل الرغم من أن هذا من املحتمل أن يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق. يرجى مشاهدة قامئة التعميم الخاصة مبجتمع 

إدارة األسواق يف األزمات )MiC( للحصول عىل تحديثات حول املوارد الجديدة املتاحة، واستخدمها بالتأكيد لطلب التوجيه إذا كنت تخطط إلجراء تقييم 

خاص بك لنظام السوق »الصعب« الذي يتسم بالتحدي!

https://www.emma-toolkit.org/reports
https://www.emma-toolkit.org/reports
https://www.emma-toolkit.org/reports
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://rescue.box.com/s/03pc3mk6t4mbeu38td6k9x370h9nfk1i
https://rescue.box.com/s/03pc3mk6t4mbeu38td6k9x370h9nfk1i
https://rescue.box.com/s/03pc3mk6t4mbeu38td6k9x370h9nfk1i
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
https://seepnetwork.org/files/galleries/Our_EMMA_Analysis_Isn_t_Quite_Answering_Our_Questions_Final.pdf
https://seepnetwork.org/files/galleries/Our_EMMA_Analysis_Isn_t_Quite_Answering_Our_Questions_Final.pdf
https://seepnetwork.org/files/galleries/Our_EMMA_Analysis_Isn_t_Quite_Answering_Our_Questions_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector-1_2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector-1_2.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/lessons_learned_shelter_cash_champion_june_6_2018.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/lessons_learned_shelter_cash_champion_june_6_2018.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-annex1.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-annex1.pdf
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Q.12
كم من الوقت يستغرق تحليل السوق يف حاالت الطوارئ؟

كام هو الحال مع الكثري من األمور األخرى، هذا يتوقف عىل عدة أمور! فإذا كنت تخطط لتدخل ملرة واحدة يتضمن سلًعا مبارشة نسبيًا، فسيكون تحليل 

سوق الطوارئ أرسع بكثري مام لو كنت تخطط لتدخل طويل األجل يتضمن توفري سلع و/أو خدمات ذات سالسل قيمة معقدة. وباملثل، سيكون الحجم 

 )MISMA( : املعيار األدىن لتحليل السوق	النسبي للربامج مقارنة باألسواق معلاًم مهاًم لتحديد نطاق وعمق وحجم تحليل السوق الخاص بك. يقدم الجدول 

قامئة باملؤرشات التي ميكنك استخدامها لتحديد العمق الالزم لتحليلك.

 )	8-Hour) 	8-Hour Tool أوال، حدد العمق الالزم للتحليل؛ قم بذلك قبل اختيار األداة/اإلرشادات التي ستستخدمها )السؤال 9(. حيث إن أداة أداة

ومجموعة األدوات النقدية عن بعد Remote Cash Toolkit هام أرسع أدوات التقييم التي صممت لتنفذ يف يوم واحد. إذ سيستغرق التحليل الرسيع 

	-	 أيام. وال يزال اإلطار الزمني ألدوات تحليل ومسح األسواق يف حاالت  لألسواق )RAM( وقتًا أطول قليالً حتى يكتمل، ومن املحتمل أن يكون حوايل 

الطوارئ EMMA أطول عموما؛ ففي املامرسة العملية، نُفذت عمليات التقييم يف غضون 	 أيام وطوال 	 أسابيع. يعتمد الوقت الالزم لتحليل السوق قبل 

األزمة )PCMA( عىل األداة التي استخدمتها كأساس للتحليل، وبالتايل ميكن أن يستغرق من يوم 1 إىل 	 أسابيع. وتتمثل إحدى الفوائد املحتملة لتحليل 

السوق قبل األزمة )PCMA( يف أنه ميكن أن يقلل الوقت الالزم إلجراء تقييم متابعة للسوق عند حدوث األزمات.

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/remotecashprojectguidancefinal.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/remotecashprojectguidancefinal.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
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Q.13
 يف القطاع اإلنساين، ما هي مراقبة السوق، ومتى 

وملاذا يجب أن نقوم بذلك؟	

القرار  املساعدة عىل توجيه عملية صنع  املعلومات عن كيفية عمل األسواق عىل أساس منتظم، من أجل  السوق إىل عملية جمع  تشري عملية مراقبة 

الربامجي. وال يوجد يشء اسمه التدخالت املحايدة يف السوق، ومن هنا تأيت أهمية مراقبة السوق للمساعدة يف تحقيق األهداف التالية:

 تحديد ما إذا كانت قيمة ومستوى املساعدة املحسوبة أصال ال يزاالن كافيني. كثريا ما تتغري ظروف السوق.

 املساعدة يف التحقق مام إذا كانت طريقة تقديم املساعدة األصلية ال تزال مناسبة.

  تتبع ما إذا كانت االستجابات الحالية تسبب رضرا لألسواق املحلية )مثل تجاوز العرض املتاح، وزيادة األسعار لغري املستفيدين، وخلق 

االحتكارات، والتسبب يف التضخم، وما إىل ذلك(

 ميكن ملراقبة السوق أيًضا أن تفيد يف تقييم التأثري املضاعف األوسع للمرشوع عىل االقتصاد املحيل

يجب أن يكون رصد السوق جزًءا من إطار الرصد والتقييم العادي ألي برنامج، يف أي قطاع، ينطوي عىل توفري متكرر للسلع و/أو الخدمات بغض النظر 

عن الطريقة املستخدمة )أي مساعدات النقد أو القسائم أو املساعدات العينية(.

وحتى اآلن، اقترصت مراقبة السوق يف البيئات اإلنسانية يف املقام األول عىل رصد أسعار األغذية األساسية، من خالل منظامت مثل برنامج األغذية العاملي 

)WFP( وشبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة )FEWSNET(. وميكن أن يكون هذا نقطة انطالق ممتازة للربامج اإلنسانية، ولكن اعتامًدا عىل أهداف مراقبة 

السوق والطريقة املستخدمة لتقديم مرشوعك، قد تكون هناك حاجة إىل مؤرشات أخرى متعلقة بالسوق. يوضح الجدول أدناه: املعيار األدىن لتحليل السوق 

)Minimum Standard for Market Analysis( هذه املؤرشات.

 

تحسني استيعاب تحليل السوق اإلنسانية، تقرير أفضل املامرسات ، 2018 ، لجنة اإلنقاذ الدولية.  	

http://fews.net/markets-and-trade
https://www1.wfp.org/market-analysis
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-misma-en-web.pdf
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طريقة التسليم | أي منها

مؤرشات السوق املقرتحة

 وصول األرس املعيشية )املادي واالجتامعي واملايل( إىل السوق )األسواق( لرشاء السلع األساسية الرئيسية.

 أسعار السلع األساسية الرئيسية يف مختلف أنواع األسواق )أسواق املصدر، واألسواق املركزية، وما إىل ذلك(.

 توافر السلع األساسية الرئيسية يف مختلف أنواع األسواق )أسواق املصدر، واألسواق املركزية، وما إىل ذلك(.

 جودة السلع األساسية الرئيسية يف مختلف أنواع األسواق )أسواق املصدر، واألسواق املركزية، وما إىل ذلك(.

 ديناميات القوة بني التجار )عمليات االحتكار، وما إىل ذلك(.

طريقة التسليم | املساعدات العينية

 السوق املقرتحة

 سعر األصناف املوزعة.

 توافر األصناف املوزعة.

 وجود سلع فائضة يف السوق )أي املستفيدون من إعادة بيع السلع املوزعة(.

 سعر السلع األساسية الرئيسية األخرى.

 عدد منتجي وتجار السلع املوزعة.

 حجم تجارة السلع املوزعة.

طريقة التسليم | منح النقدية، قسائم ذات قيمة

مؤرشات السوق املقرتحة

 سعر السلع املستخدمة يف تحديد قيمة املنحة و/أو مبلغ القسيمة.
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طريقة التسليم | قسائم بقيمة السلع األساسية

مؤرشات السوق املقرتحة

 توافر السلع املشمولة بالقسيمة وسعرها للمستفيدين وغري املستفيدين.

 وجود تجار غري مشاركني يف مخطط القسائم.

طريقة التسليم | برنامج النقد مقابل العمل/الغذاء مقابل العمل

مؤرشات السوق املقرتحة

 معدل املستفيدين الذين يرتكون أجورا أقل ولكن أعامال أكرث استدامة إلدراجهم يف برنامج النقد مقابل العمل / الغذاء مقابل العمل.

 توافر العامل ألصحاب العمل بنظام املياومة.

 توافر العاملة غري املاهرة يوميا.

سيعتمد تكرار عملية مراقبة السوق عىل تقلب سياق السوق املحدد وعىل قوة تحليل السوق األصيل. وكقاعدة عامة، ميكنك التفكري يف مراقبة األسعار عىل 

أساس شهري واملؤرشات األخرى املرتبطة بالسوق كل ربع سنة أو فصل درايس. للحصول عىل مزيد من اإلرشادات بشأن تكرار عملية املراقبة، انظر دليل 

MARKit الذي أصدرته خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، الصفحة 20.

http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/markit-price-monitoring-analysis-response-kit.pdf
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Q.14
كيف ميكن لوكالتي إجراء مراقبة السوق بشكل فعال؟

يعد دليل MARKit الذي أصدرته خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الدليل األكرث شموالً وسهولة للوصول إليه لرصد األسعار املتاح حاليًا؛ عىل الرغم من أنه يركز 

يف األصل عىل املواد الغذائية، إال أنه ميكن تطبيقه بسهولة عىل السلع غري الغذائية.

تقوم بعض الوكاالت بتجربة إدراج بعض املؤرشات غري السعرية يف أطرها لرصد األسواق، من أجل الحصول عىل صورة أشمل لديناميات السوق الجارية. 

.)evaluation brief( وقد تم جمع املعلومات حول هذا النهج يف موجز تقييم لجنة اإلنقاذ الدولية وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومرييس كور

أوال  املنظامت  تقوم  أن  ينبغي  حيث  األخرى.  الوكاالت  مع  بالتعاون  به  القيام  وينبغي  ممكنا  يكون  ما  غالبا  نشاط  عن  عبارة  السوق  مراقبة  وتكون 

بتقييم البيانات املتاحة بالفعل؛ فعىل سبيل املثال، غالبا ما تقوم وكاالت كبرية مثل برنامج األغذية العاملي )WFP( وشبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة 

)FEWSNET(، أو وكاالت حكومية يف بعض األحيان، برصد روتيني لألسواق )ال سيام يف األسواق األوسع نطاقا( وهي عىل استعداد ملشاركة مجموعات 

البيانات. وينبغي لجهود الرصد أن تكمل دامئا أنشطة الرصد الجارية بالفعل بدال من أن تكررها. فعىل سبيل املثال، إذا كان برنامج األغذية العاملي يقوم 

بالفعل بجمع بيانات عن األسعار يف جميع األسواق الرئيسية يف بلد ما، فقد ال يحتاج موظفو الوكاالت إال إىل جمع بيانات يف أسواق أصغر يف مناطق 

عملياتها املحددة، أو جمع بيانات عن السلع والخدمات التي ال تراعى يف جهود الرصد الحالية. وينبغي للمنظامت غري الحكومية أن تشرتك، كلام كان ذلك 

ممكنا ومفيدا، يف وضع خطة ملراقبة السوق وتقسيم املسؤولية عن جمع البيانات وتبادلها وتحليلها. هذا من شأنه أن يقلل العبء عىل أي وكالة واحدة. 

أخريًا، إن مراقبة السوق مناسبة متاًما لجمع بيانات الهاتف املحمول، وقد طورت منظمة مثل برنامج األغذية العاملي أو لجنة اإلنقاذ الدولية منصات جمع 

البيانات املتنقلة الخاصة بها لرصد السوق. تقييامت السوق ملدة 30 دقيقة: املقدمة وتقييم السوق ملدة 60 دقيقة: التقييم الرسيع لألسواق.

 

http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/markit-price-monitoring-analysis-response-kit.pdf
https://rescue.box.com/s/l6n43gjw9zku6muhaklop3lcxjpsbgm0
https://www1.wfp.org/market-analysis
http://fews.net/markets-and-trade
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Q.15
 كيف ميكنني الحصول عىل تدريب يف تقييم 

و/أو تحليل السوق يف حاالت الطوارئ ؟

إن تقييم السوق هو نوع من التقييم، وبالتايل ميكن بالفعل نقل جميع املعارف واملهارات التي لديك بالفعل من املشاركة يف تقييامت االحتياجات )أو أي 

نوع آخر من التقييامت( إىل تحليل السوق. وعىل الرغم من أنك لست بحاجة إىل أن تكون خبريًا إلجراء تحليل السوق، إال أن العملية تتضمن بعض املفاهيم 

والعمليات الفريدة إىل حد ما يف القطاع اإلنساين، وبالتايل قد يكون بعض التدريب مفيًدا.

التعلم عن طريق التطبيق

الطريقة األكرث فعالية للتعرف عىل تحليل السوق هي ببساطة املشاركة يف تقييم السوق. اعتامًدا عىل تجربتك مع أنواع أخرى من التقييامت ومستوى 

راحتك، قد تتمكن حتى من خوض تجربة قيادة تقييم بسيط للسوق بنفسك، تقييامً له أهداف واضحة جًدا ونطاق محدود، بحيث ميكنك التعرف عىل 

املفاهيم والعمليات يف تحليل السوق دون أن تصبح متعمقاً. فإذا مل تكن مستعًدا متاًما لقيادة تقييم بنفسك، فقد تتوفق يف التطوع للمشاركة يف تقييم 

يقوده شخص آخر يف وكالتك، أو يف وكالة أخرى، كقائد مهم لفريق السوق، أو حتى كعضو منتظم يف الفريق. عالوة عىل ذلك، قد تتمكن من معرفة 

تقييامت السوق القادمة من خالل مجموعة العمل النقدية املحلية و/أو هيئات التنسيق املحلية األخرى، أو من خالل قوائم الربيد اإللكرتوين ملجتمع إدارة 

األسواق يف األزمات.

التدريب الشخيص

تعدكل من يك أيد كونسلتنج )Key Aid Consulting(، وبدرجة أقل، شبكة رشاكة التعلم النقدي )CaLP(، مزودين منتظمني لهذه التدريبات - يعلنون 

عن التدريبات القادمة هنا)here( وهنا )here(. وبالطبع، من املمكن دامئًا تنظيم تدريب ملنظمتك الخاصة.

http://here
http://www.keyaidconsulting.com/training/
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التعلم اإللكرتوين

هناك العديد من دورات التعلم اإللكرتوين التي ميكن أن متنحك األساسيات. أنتجت لجنة اإلنقاذ الدولية وشبكة رشاكة التعلم النقدي )CaLP( مؤخرًا 

دورتني للتعلم اإللكرتوين تهدف إىل توفري فرصة لألشخاص من أي قطاع الذين مل تتح لهم الفرصة بعد للمشاركة يف تدريب شخيص أو تقييم لألسواق للتعرف 

عىل تحليل السوق يف حاالت الطوارئ. وهناك دورة مقدمة قصرية تدعى »مقدمة يف تحليل السوق«، ودورة أطول وشاملة إىل حد ما تدعى »دليل عميل 

لتحليل السوق«، مصممة لألشخاص الذين يخططون للمشاركة يف تقييم فعيل. الدورات مجانية للمشاركة وهي متاحة حاليًا باللغات اإلنجليزية والفرنسية 

والعربية، يف كل من املنصتني Disaster Ready و Cash Learning Hub. قم بالتسجيل عىل أي من املنصتني ثم ابحث عن عناوين الدورة لتبدأ. عالوة عل 

ذلك، يقدم االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر دورتني قصريتني حول تحليل السوق يف حاالت الطوارئ عىل منصة التعلم الخاصة به 

باللغات اإلنجليزية، واإلسبانية والفرنسية والعربية. وتشمل هذه الدورات تقييامت السوق ملدة 0	 دقيقة: املقدمة وتقييم السوق ملدة 0	 دقيقة: التقييم 

الرسيع لألسواق.

https://kayaconnect.org/totara/dashboard/index.php
https://www.disasterready.org/
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Q.16
إنني أستعد حالياً لتقديم تدريب يف تحليل السوق يف حاالت 

الطوارئ، من أين ميكنني الحصول عىل مواد الدعم الالزمة؟

تتوفر مجموعة من املواد التدريبية لكل من النامذج اإللكرتونية والدراسية من خالل الروابط الواردة يف الجدول أدناه. بالطبع، ستحتاج إىل تكييف أي من 

هذه املواد التدريبية مع سياقك قبل استخدامها. لتحقيق املثالية، ابحث عن بعض الخربة العملية أو فرص التدريب بنفسك قبل تدريب اآلخرين، بحيث 

تشعر بالراحة إىل حد ما مع املواد. غالبًا ما يكون من املفيد الجمع بني التدريب وتقييم السوق الفعيل حتى يتمكن موظفوك من مامرسة ما يتعلمونه 

عىل الفور.

إذا كان لدى موظفيك إمكانية الوصول إىل أجهزة الكمبيوتر واتصال جيد باإلنرتنت، فيجب أن تطلب منهم إكامل دورات التعلم اإللكرتوين ذات الصلة قبل 

التدريب )انظر السؤال 	1 للحصول عىل بعض الخيارات(.

اللغةاملزودمواد التدريب الوجاهي

Introduction à l’EMMA pour les décideursاإلنجليزيةأوكسفام / لجنة اإلنقاذ الدولية

EMMA pour les praticiensاإلنجليزيةأوكسفام / لجنة اإلنقاذ الدولية

PCMA pour les praticiensاإلنجليزيةأوكسفام / لجنة اإلنقاذ الدولية

!space :إىل مشاركة تدريب مدته خمسة أيام عرب منصة كايا الخاصة بها عىل أدوات تقييم السوق. انظر هنا CaLP كام وقد سعت شبكة

http://www.emma-toolkit.org/documents/intro-emma-decision-makers
http://www.emma-toolkit.org/documents/emma-practitioners
http://www.emma-toolkit.org/documents/pcma-practitioners
https://kayaconnect.org/course/view.php?id=603&section=3
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Q.17
 كيف ميكننا الوصول إىل أسواق العمل؟ 

وماذا عن الشباب يف أسواق العمل؟

تتشابه أسواق العمل مع أسواق الخدمات، حيث ال يوجد »منتج« ميكن رؤيته يتحرك عرب سلسلة السوق. وهذا يعني أن العديد من األدوات املقدمة يف أجزاء 

سابقة من األسئلة الشائعة ليس من السهل تطبيقها عىل أسواق العمل. ومع ذلك، تم تطوير بعض املوارد الجيدة: كدليل وأوراق التوجيه الخاصة مبنظمة 

مرييس كور )Guidance and Tip Sheets( التي تقوم بتقسيم إجراء تقييم سوق العمل إىل خطوات، وتوفر مناذج لكل خطوة. ميكن أن يساعدك هذا املوقع 

)infographic( أيًضا يف التفكري يف عنارص تقييم سوق العمل. فإذا كان السكان املستهدفون هم الشباب عىل وجه التحديد، فإن منظمة العمل الدولية متتلك 

دليل ممتاز حول تحليل سوق عمل الشباب )youth labor market analysis(. وبطبيعة الحال، متثل أسواق العمل مشكلة يف السياقات اإلنسانية وغري الطارئة 

 )labor market analysis in humanitarian contexts( عىل حد سواء؛ حيث يركز هذا الدليل بشكل خاص عىل تحليل سوق العمل يف السياقات اإلنسانية

وهناك أيًضا إرشادات مفيدة بشأن الربمجة يف أسواق العمل يف املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي )Minimum Economic Recovery Standards MERS(، معيار 

التوظيف، الصفحات 		0-1	1. 

https://www.mercycorps.org/research-resources/labor-and-market-assessment-guidance-and-tip-sheets
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/LMA_Matrix_graphics_v4_with_links.pdf
https://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/kmf-yem/WCMS_302416/lang--en/index.htm
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/lma-guidance-january-2016.pdf
https://mershandbook.org/MERS-Handbook
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أسئلة

حول تحليل السوق يف الحاالت غري الطارئة
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Q.18
ما هي أفضل األدوات/النهج لتقييامت السوق غري الطارئة ؟

ال تختلف تقييامت األسواق التي ييم يف الحاالت غري الطارئة اختالفا جوهريا عن تلك التقييامت التي تتم يف حاالت الطوارئ؛ حيث تكمن االختالفات يف 

الرسعة وأسباب إجراء التقييم )ما تريد تعلمه(. فبسبب هذا، تتداخل العديد من األدوات أو تكمل بعضها البعض، ومن املهم )كام متت مناقشته يف السؤال 

4( معرفة ما تأمل يف تعلمه قبل اختيار أداة تقييم السوق.

ويف السياقات غري الطارئة، مثة طريقتان للنظر إىل األسواق: نهج سبل العيش )livelihoods approach(، يكون نقطة البداية فيه الفرد أو األرسة املعيشية 

ومهاراتهم واحتياجاتهم؛ ونهج نظم السوق )market-systems approach( السائد أو الشامل الذي يحدد املكان الذي مينع فيه النظام األرس واألفراد من 

االزدهار اقتصاديًا واجتامعيًا. وال يكون أي من النهجني أفضل من اآلخر، وعادة ما تكون مسألة التفويض أو التفضيالت التنظيمية فقط هي التي تحدد 

النهج املستخدم. فإذا كنت مهتاًم مبعرفة املزيد حول كيفية مقارنة النهجني، فهنا )this( بحث مثري لالهتامم حول هذا املوضوع.

 Value( وهناك عدد ال حرص له من األدوات التي ميكن استخدامها لجمع البيانات حول األسواق وتحليل تلك البيانات.حيث تستضيف سلسلة القيمة وييك

االقتصادية واالجتامعية  التنمية  إدارة  )(Leveraging Economic Opportunities )LEO(، وموقع  االقتصادية  الفرص  االستفادة من  Chain Wiki(، وموارد 

)DCED’swebsite(، ومنصة )BEAM Exchange( مجموعة من األدوات واملوارد للمامرسني من جميع مستويات الخربة. ومن بعض الُنهج األكرث استخداًما 

هي:

أحد أشهر النُّهج هو تطوير أنظمة السوق P	M، الذي يستخدم مخطط »الدونات« الشهري التي تشبه أداة رسم الخرائط يف أداة تحليل ومسح األسواق يف 

حاالت الطوارئ EMMA. وهذا الدليل شامل للغاية ويحتوي عىل بعض النصائح بشأن الوصول إىل السكان املتأثرين بالنزاعات والضعفاء، ولكنه يركز بدرجة 

أكرب عىل الحد من الفقر. فإذا كنت تعمل يف بيئة يسودها رصاعات طويلة األمد، فقد يكون من األفضل استخدام مجموعة من أدوات الطوارئ إىل جانب 

P	M، حيث تكون أجزاء من املوقف ديناميكية، بينام تظل األجزاء األخرى مستقرة.

القيمة مركز مخطط  أو رسم خرائط سلسلة   )Value Chain Analysis( القيمة  تحليل سلسلة  يوفر   ،M	P بـنهج  الذين هم عىل دراية  بالنسبة ألولئك 

»الدونات«. فهو جزء حاسم، بيد أنه ليس كامالً من النظام. فإذا تم بالفعل إجراء تحليل سياق غني، فقد يكون تحليل سلسلة القيمة هو كل ما هو مطلوب 

.here ،إلكامل الصورة. ميكن إيجاد دورة تدريبية عرب اإلنرتنت حول أساسيات سالسل القيمة عىل موقع ماركتلينكز

ميكن أن يساعد نهج »اختيار القطاع الفرعي وتحليله Sub-sector Selection and Analysis » املشاريع يف تحديد أجزاء السوق التي لديها املزيد من الفرص 

وتتامىش مع أهداف املرشوع. وغالبًا ما يبدأ هذا النهج بأبحاث املصادر الثانوية ومقابالت املخربين الرئيسيني، وينتقل إىل ترتيب القطاعات الفرعية. فإذا 

كنت متأكداً من أنك تريد العمل يف قطاع معني مثل »الزراعة« أو »أسواق العمل labor markets«، فقد يكون ذلك مفيًدا لتضييق نطاق أنشطتك. كام 

ميكن أن يوضح تحليل القطاعات الفرعية كيف تتناسب الرشكات الصغرية ومتناهية الصغر مع الصناعة، وكيف ميكن أن تلعب دوًرا أكرث ربًحا. يوجد هنا 

)here( مورد جيد الختيار القطاعات الفرعية التي تراعي الفوارق بني الجنسني.

وهناك نهج يدعى )End Market Analysis( حيث تبدأ بعض املؤسسات بإجراء تحليل نهايئ للسوق من أجل فهم األماكن التي ال يتم فيها تلبية الطلب 

ومتطلبات السوق وتفضيالت العمالء وما إىل ذلك حتى تتمكن من مساعدة الرشكات التي تعمل معها لتلبية هذه املتطلبات. ويساعد تقسيم األسواق 

النهائية إىل قطاعات )محلية، وصادرية، ومنخفضة الدخل، ورفاهية( املرشوع عىل الرتكيز عىل األنشطة وخصائص السوق )السعر والجودة( األكرث أهمية 

ألهدافه املحددة.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0983-9_5
https://beamexchange.org/market-systems/
http://www.springfieldcentre.com/wp-content/uploads/2017/11/2008-06-Comparing-M4P-and-SLA-frameworks-Complementarities-divergences-and-synergies.pdf
https://www.marketlinks.org/using-value-chain-development-wiki
https://www.marketlinks.org/using-value-chain-development-wiki
https://www.marketlinks.org/collections/leveraging-economic-opportunities-leo
https://www.marketlinks.org/using-value-chain-development-wiki
https://beamexchange.org/
http://value-chains.org/dyn/bds/bds2search.home2
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/m4pguide2015.pdf
http://Value Chain Analysis
https://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_416390/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_563289/lang--en/index.htm
https://www.marketlinks.org/good-practice-center/value-chain-wiki/tools-end-market-analysis
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أما نهج تحليل الشبكة )Network Analysis(، فهو أداة لرسم خرائط العالقات بني الجهات الفاعلة يف النظام، وقد اجتذب مؤخرًا اهتامم مجتمع تطوير 

السوق كوسيلة لفهم ديناميكيات النظام وتصميم تدخالت أكرث فعالية واستهدافًا. حيث يتم استخدامه كتقنية لوصف ديناميكيات نظام السوق، وتقييم 

التغيري املنهجي مبرور الوقت، وتحديد نقاط التأثري املحتملة للتدخل من خالل برامج أنظمة السوق. 

بينام املبدأ األسايس وراء نهج التقييم الريفي التشاريك )PRA( هو أن السكان املحليني يفهمون عىل أفضل وجه القيود واملشاكل التي يواجهونها. حيث 

توفر أدوات نهج التقييم الريفي التشاريك ، مثل أداة تحليل املوارد والشبكات، ومتارين التصنيف، ومخططات فني، واملصفوفات، واملقابالت شبه املنظمة، 

معلومات نوعية عن قيود وفرص ورغبات واحتياجات محددة يف سوق معني. ميكن تكييف التقييم الريفي التشاريك عىل وجه التحديد لدراسة القضايا 

.)here(و )Here( داخل القطاعات الفرعية. ولالطالع عىل موارد قد تفيدك يف ذلك، ميكنك زيارة

https://www.marketlinks.org/sites/marketlinks.org/files/resource/files/Guidelines_for_Network_Mapping.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/pra_guide.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf


35 | األسئلة األكرث شيوعاً بشأن مجتمع إدارة األسواق يف األزمات 

Q.19
 ماذا عن النوع االجتامعي؟ كيف ميكنني 

التأكد من أن تقييمي يراعي النوع االجتامعي؟

تشكل )+GEM( مجموعة شاملة من املوارد التي نظمتها أوكسفام بشأن النوع االجتامعي والتمكني االقتصادي للمرأة يف تقييامت السوق. حيث تتضمن 

هذه املجموعة إرشادات حول اختيار السوق، ورسم خرائط السوق، وتصميم التدخل، وتحليل املعايري االجتامعية، والعديد من املوضوعات األخرى. عالوة 

عىل ذلك، قد يساعدك دليل التمكني االقتصادي للمرأة هذا )This WEE guidance( يف دمج التمكني االقتصادي للمرأة يف مشاريعك. حيث أنه يوفر إرشادات 

عملية موجزة حول كيفية دمج مفهوم التمكني االقتصادي للمرأة يف برامج السوق وأنظمة املراقبة، وهو منظم وفًقا لعنارص معايري إدارة التنمية االقتصادية 

واالجتامعية لقياس النتائج.

http://gemtoolkit.org/
http://gemtoolkit.org/
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCED-WEEWG-How-to-integrate-gender-into-PSD-programmes.pdf
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Q.20
 كم من الوقت تستغرق تقييامت السوق 

يف الحاالت غري الطارئة؟

كام هو الحال يف تقييامت السوق يف حاالت الطوارئ، فإن الوقت الذي يستغرقه التقييم مدفوع بنطاق التقييم )مدى تعقيد ما تريد تعلمه، واالنتشار 

الجغرايف ملن ستجري مقابالت معهم، ونوع األدوات املستخدمة، وما إىل ذلك( واملوارد )السيارات واألشخاص( املتاحة لجمع البيانات املطلوبة. إذ أن نقطة 

البداية الجيدة هي التفكري يف املناطق الجغرافية التي تريد تغطيتها وعدد األشخاص الذين تريد مقابلتهم، والتفكري يف املدة التي سيستغرقها الوصول إليهم 

والتحدث معهم. وهذا سيعطيك تقديرا للوقت امليداين املطلوب؛ ميكنك بعد ذلك إضافة وقت للتخطيط والتدريب وتنظيف البيانات وتحليل البيانات 

للحصول عىل تقدير للمدة التي سيستغرقها التقييم. وتعد املدة من 	-2 أسابيع نقطة انطالق جيدة للتخطيط، ولكنها تتوقف كليا عىل نطاق التقييم 

واملوارد املتاحة. تحقق أيًضا من املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي ((Minimum Economic Recovery Standards )MERS( ومعيار التقييم والتحليل )ص 

		-8	( للحصول عىل إرشادات.

 

http://mershandbook.org/
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Q.21
 كيف ميكنني الحصول عىل تدريب يف تحليل السوق 

 يف الحاالت غري الطارئة؟ من أين ميكنني الحصول عىل 
املواد إلجراء تدريب السوق أو تقييم السوق؟

متتلك ماركتلينكس )Marketlinks( باقة كبرية من املوارد يف تقييم السوق وتحليله، مبا يف ذلك دورات ذاتية التوجيه، وتعلم أساسيات سالسل القيمة. كام 

يقدم أعضاء شبكة سيب )SEEP( أيًضا تدريبات ذات صلة عىل مدار العام، يتم نرشها هنا، وميثل مؤمترهم السنوي فرصة ممتازة للمامرسني امليدانيني 

للتعلم من أقرانهم. عالوة عىل ذلك، يتم نرش دورات تدريبية أخرى تتعلق بتطوير السوق يف منصتي )BEAM Exchange( و)DCED(. وأخرياً، تقدم منظمة 

العمل الدولية دورات عن تنمية املشاريع من خالل سالسل القيمة )Enterprise Development through Value Chains(، تغطي تقييم السوق وتقييم 

سلسلة القيمة يف املناهج الدراسية.

https://www.marketlinks.org/tools-and-training
https://www.enterprise-development.org/vacancies-events/
https://beamexchange.org/community/events-training/
http://Enterprise Development through Value Chains
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