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شكر وتقدير

هذه نسخة منقحة من دليل تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAوتحل محل اإلصدار السابق .كتبته ( independent consultant) Helene Juillard
(استشارية مستقلة) تحت اإلرشاف التقني والتنسيق الشامل من قبل( (Emergency Markets Officer) Emily Sloaneمسؤولة أسواق الطوارئ)
 ( International Rescue Committeeلجنة اإلغاثة الدولية)) ،بتمويل من ( Office of U.S. Foreign Disaster Assistanceمكتب الوالياتاملتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية) التابع لـ ( United States Agency for International Developmentوكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات املتحدة) ( .)USAIDجاء ذلك نتاج مشاورات ُعقدت مع العديد من الهيئات وما يزيد عن  15فردًا من مختلف القطاعات واملستويات
الحكومية .لقد استفاد هذا الدليل من الخربة الواسعة التي شاركها أعضاء الفريق املرجعي الذين قدموا الرؤى املتعلقة ببعض املجاالت التقنية املحددة
يف مراحل مختلفة من هذه العملية( (Catholic Relief Services) Kassoum Ouattara:خدمات اإلغاثة الكاثوليكية)Marie Boulinaud ،
(استشارية مستقلة)( (International Federation of the Red Cross) Jonathan Brass،االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر)Gregory  ،
( (International Rescue Committee) Matthewsلجنة اإلغاثة الدولية) Jake Zarins ،و( (Habitat for Humanity) Sheldon Yoderمنزل
لإلنسان) Carol Brady ،و Alexandre Gachoud و Jonathan Parkinson  و ((Oxfam) Jo Zarembaأوكسفام) ،و Jessica Saule
(( )Save the Childrenأنقذوا األطفال) و ( (World Food Programme) Barbara Vanlogchemبرنامج األغذية العاملي).
نُرشت نسخة أولية من مستند دليل تحليل السوق قبل األزمة (( )PCMAوكان يُشار إليه سابقًا باسم  )PCMMAعام  2014وكان مثرة جهود التعاون
بني ( International Rescue Committeeلجنة اإلغاثة الدولية) ( )IRCو( Oxfamأوكسفام) ،بتمويل من  ECHOو .USAIDكان هذا املستند
األصيل يعتمد عىل الخربات املحدودة للعديد من املنظامت غري الحكومية يف استخدام تحليل السوق يف البيئات قبل األزمة .حيث نُرش بتصور أنه سيتم
تنقيحه باستخدام مدخالت واسعة النطاق بعد استخدامه عمل ًيا.
قُدم هذا املستند وترجمته إىل العربية مبساعدة الدعم املتميز امل ُقدم من الشعب األمرييك من خالل United States Agency for International
( Developmentوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة) ( .)USAIDتعد محتويات هذا الدليل عىل مسؤولية لجنة اإلغاثة الدولية ( )IRCوال
تعرب بالرضورة عن وجهات نظر  USAIDأو حكومة الواليات املتحدة األمريكية.
جميع الحقوق محفوظة © ( .International Rescue Committee, Inc 2016لجنة اإلغاثة الدولية)
يخضع املنشور لحقوق النرش إال أنه يجوز استخدام النص والرسومات دون مقابل بهدف التأييد وإدارة الحمالت والتعليم وإجراء األبحاث رشيطة
أن يُذكر املصدر كامالً دون حذف أو نقصان .يشرتط مالك حقوق النرش أن يتم تسجيل كل ذلك االستخدام لديه ألغراض تتعلق بتقييم األثر .يجب
الحصول عىل ترصيح يف حالة النسخ ألي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام يف أي منشورات أخرى أو للرتجمة أو تطويع النص .الربيد اإللكرتوين
.livelihoodsadmin@rescue.org
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املصطلحات األساسية

تعريف املصطلحات األساسية املستخدمة يف هذا الدليل
املنافسة تنشأ املنافسة يف حال وجود عدد ٍ
كاف من التجار (البائعني أو املشرتين) يتنافسون عىل العمل يف السوق ،بحيث ال يحتكر السوق شخص
واحد أو رشكة واحدة (انظر "االحتكار" و"القوة السوقية") .يف حال وجود منافسة فعالة ،ال يُسمح ألي فرد بتحديد أسعار مبالغ فيها مقابل البضائع أو
الخدمات .عادة ما ينتج عن هذا انخفاض األسعار أو تحسني الجودة لصالح املستهلكني ،أو تحقيق معدل أعىل من العائدات لصالح املنتجني واملوظفني.
كام تعتمد األسواق التنافسية بحق عىل عدم قدرة التجار عىل التواطؤ فيام بينهم لفرض سعر موحد للبضائع.
أنظمة السوق الحيوية أنظمة السوق املحددة التي تتعلق بشكل ملح باحتياجات الفئة املستهدفة من السكان .يف األساس ،األسواق التي لها أو قد يكون
لها دور فعال يف تلبية االحتياجات امللحة للفئة املستهدفة من السكان.
الطلب الفعيل كمية البضائع أو السلع أو الخدمات االقتصادية املعينة التي تسعى مجموعة من املشرتين إىل رشائها بسعر محدد .يجب أن تكون
احتياجات املشرتين ورغباتهم مصحوبة بقوة رشائية العتبارها فعالة يف تحليل الطلب .عندما تكون قلة النقد عقبة كبرية أمام الفئة املستهدفة من
السكان ،تكون النتيجة املبارشة للمبادرات القامئة عىل النقد دامئًا هي زيادة الطلب الفعيل.
مرونة الطلب قياس مدى حساسية كمية البضائع املشرتاة لتغريات األسعار .تتسم البضائع التي يرتاجع األفراد عن رشائها بشكل كبري عند ارتفاع األسعار
أو انخفاض معدل الدخل (عىل سبيل املثال ،السلع الكاملية) "بالطلب املرن" .أما تلك البضائع التي ال يستغني األفراد عن الحاجة إليها ورشائها (مثل
السلع األساسية) ،فإنها تتمتع "بطلب غري مرن" .غال ًبا ما تندرج بضائع أنظمة السوق الحيوية ضمن الفئة الثانية.
مرونة العرض قياس مدى حساسية كمية البضائع املعروضة من قبل املنتجني أو التجار لتغريات األسعار .تتمتع البضائع التي ميكن عرضها بكميات كبرية
بسهولة عند ارتفاع األسعار "مبرونة العرض" .أما البضائع التي يصعب إنتاجها أو استريادها عىل وجه الرسعة وبكميات كبرية فهي تتمتع "بعرض غري
مرن" .يف حاالت الطوارئ ،ال ميكن التنبؤ باملرونة يف أغلب األحيان نتيجة اختالل سالسل التوريد.
تحليل الفجوة إحدى األدوات املستخدمة يف تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAلحساب االحتياجات امللحة التي مل تتم تلبيتها للفئة املستهدفة
من السكان.
التضخم الزيادة املستمرة يف معدل متوسط األسعار يف االقتصاد .يحدث التضخم عندما ترتفع األسعار بوجه عام مبرور الوقت .فهذا ال يعني بالرضورة
زيادة جميع األسعار أو زيادتها بنفس املعدل ،بل يستمر متوسط األسعار نحو االتجاه التصاعدي .قد تنتج زيادة األسعار عن العوامل ذات الصلة
بالطوارئ إال أنها قد تكون أيضً ا من خصائص االقتصاد التضخمي األساسية.
السوق أي مكان رسمي أو غري رسمي (ال يشرتط بالرضورة أن يكون مكانًا ماديًا) يتبادل فيه املشرتون والبائعون البضائع أو العمل أو الخدمات مقابل
املال أو البضائع األخرى .قد تعني كلمة "السوق" ببساطة مكان تبادل البضائع أو الخدمات .تُعرف األسواق يف بعض األوقات بقوى العرض والطلب بغض
النظر عن املوقع الجغرايف ،عىل سبيل املثال" ،الحبوب الغذائية املستوردة متثل  %40من السوق".
الفاعلون يف السوق جميع األفراد والرشكات املختلفة املنخرطة يف عمليات البيع والرشاء يف نظام السوق ،مبا يف ذلك املنتجون واملوردون والتجار
والعاملون يف السوق واملستهلكون.
تحليل السوق عملية استيعاب خصائص نظام السوق وسامته األساسية ،استنادًا إىل البيانات املج ّمعة أثناء التقييم ،ومن ثم ميكن التنبؤ مبدى تطور
األسعار وتوافر السلع والوصول إليها يف املستقبل ،والقرارات املتخذة بشأن إمكانية التدخل أو كيفيته .من الناحية العملية ،غالبًا ما يستخدم هذا
املصطلح بشكل متبادل مع مصطلح تقييم السوق عن طريق الخطأ.
تقييم السوق يف الحاالت اإلنسانية ،يشري إىل عملية جمع البيانات املتعلقة بالسوق لفهم الخصائص والسامت األساسية لنظام السوق أو األثر الذي قد
ت ُخلفه كارثة ما عىل نظام السوق.
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إعداد الربامج القامئة عىل السوق مرشوع يتم تنفيذه من خالل األسواق املحلية أو يدعمها .ويشمل جميع أنواع التعامل مع أنظمة السوق ،بداية من
استخدامها لتقديم تدخل إغايث إىل تعزيز وتطوير أنظمة السوق املحلية بشكل استباقي.
خط السوق األسايس تحليل نظام السوق خالل الفرتة املرجعية .عادة ما تكون الفرتة املرجعية يف تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAهي فرتة إجراء
التقييم.
سلسلة السوق مصطلح عام لسلسلة التوريد أو سلسلة القيمة  -تسلسل الفاعلني يف السوق الذين يشرتون املنتجات أو السلع أو يبيعونها أو يضيفون
قيمة إليها أثناء نقلها من املنتج األويل إىل املستهلك النهايئ.
( Market Focal Pointجهة تنسيق السوق) الشخص املسؤول عن تنسيق نشاط تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAمن مرحلة اإلعداد وحتى
استخدام النتائج يف اإلعداد الفعيل للربامج .وميثل جهة تنسيق السوق أيضً ا الشخص الذي يتأكد من إجراء مراقبة مؤرشات السوق األساسية وتحديث
تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAعند الرضورة .يعد هذا املنصب واحدًا من مناصب التنسيق والقيادة ال من مناصب الخربات التقنية و/أو التيسري
الفعيل لنشاط تحليل السوق قبل األزمة (.)PCMA
تكامل السوق يتكامل نظام السوق عندما تعمل الروابط بني الفاعلني يف السوق املحليني واإلقليميني والوطنيني بشكل جيد .يف نظام السوق املتكامل ،يتم
تعويض أي خلل يف العرض والطلب يف أحد األماكن بنقل البضائع بسهولة نسبيًا من األسواق املجاورة أو اإلقليمية.
خريطة السوق تصوير املعلومات املهمة التي تتعلق بنظام السوق عىل خريطة .ويتضمن هذا بيئة السوق  -من مؤسسات وقواعد ومعايري واتجاهات
التوافر واألسعار املوسمية والتاريخية؛ وسلسلة السوق  -وأعداد الفاعلني يف السوق والكميات التي يتاجرون فيها والروابط وعالقات السلطة بينهم؛
ومدخالت البنية التحتية األساسية وخدمات دعم السوق .وقد تتضمن أيضً ا معلومات عن الوصول والسيطرة املتفاوتني للرجال والنساء يف قطاعات
مختلفة من أنظمة السوق يف أوقات مختلفة ،بصفتهم مستهلكني ومنتجني .تُقدِّم خريطة السوق ملحة عن نظام السوق يف فرتة محددة من الزمن تسمح
مبقارنتها بخريطة ثانية ُصممت يف فرتة مختلفة .يف هذا الدليل ،تتم مقارنة الخريطة املرجعية (مصممة يف العادة يف وقت إجراء النشاط قبل األزمة)
بخريطة األزمة (تُصمم عندما تكون أنظمة السوق تحت ضغط).
مراقبة السوق عملية جمع معلومات عن مؤرشات محددة مسبقًا تتعلق بأداء نظام السوق القائم عىل جدول زمني (بعبارة أخرى ،أسبوع ًيا ،شهريًا،
وهكذا) لتعزيز صنع القرارات املتعلقة بالربنامج.
القوة السوقية قدرة الرشكة أو التاجر أو غريهام من الفاعلني يف السوق عىل التأثري يف سعر البضائع أو الخدمات أو عرضها أو طريقة عمل السوق (دون
فقدان العمالء أو املوردين أو املوظفني بتحولهم إىل منافسيهم) .يف السوق التنافسية املثالية ،يتمتع الفاعلون يف السوق بقوة سوقية متكافئة .ومع ذلك،
يف العامل الحقيقي ،غالبًا ما تُ كّن الحواجز التي تحول دون دخول السوق واتخاذ موقف مناوئ للنوع االجتامعي والعالقات االجتامعية والتواطؤ وغريها
من أشكال السلوك املناهض للمنافسة بعض الفاعلني يف السوق من التأثري يف طريقة سري السوق أو السيطرة عليها ،عىل سبيل املثال ،من خالل التفاوض
عىل األسعار املناسبة لهم.
نظام السوق ميثل نظام السوق شبكة من األفراد والهيئات التجارية والقواعد التي تحدد طريقة إنتاج سلعة أو خدمة محددة والوصول إليها وتبادلها.
ويتألف نظام السوق من العديد من الفاعلني يف السوق واملشرتين والبائعني الذين تدعمهم البنية التحتية والخدمات ،ويتفاعلون داخل البيئة التجارية
التي تشكلها املؤسسات أو القواعد أو املعايري.
فريق السوق فريق التقييم والتحليل ،يتألف من ( Market Focal Pointجهة تنسيق السوق) و( Analysis Team Leaderقائد فريق التحليل) و
( Market Team Leadersرئيس فريق السوق) وأعضاء فريق السوق .يو ّجه كل قائد فريق أعضاء فريق السوق بشأن تقييم نظام أو أكرث من أنظمة
السوق الحيوية املحددة.
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االحتكار الحالة التي يُهيمن فيها أحد الفاعلني يف السوق أو أحد االتحادات التجارية عىل كل (أو تقريبًا كل) ما يف السوق من نوع محدد من املنتجات
أو الخدمات .ميثل هذا شكالً حادًا من أشكال القوة السوقية .قد ينشأ هذا نتيجة الحواجز التي متنع غريهم من التجار املنافسني من التنافس :عىل سبيل
املثال ،ارتفاع تكلفة الدخول أو اللوائح الحكومية أو اإلكراه أو الفساد أو كل ذلك.
تحليل السوق متعددة القطاعات نهج منسق لتحليل السوق يتم مبوجبه تحليل مجموعة من أنظمة السوق من خالل أنظمة السوق أو املنتجات أو
الخدمات املمثلة ملعرفة استجابات القطاعات املتعددة.
قبل األزمة يف هذا الدليل ،يشري مصطلح قبل األزمة إىل الوقت السابق لظهور حالة الطوارئ املصنفة من قبل الهيئة املنفذة لنشاط السوق عىل أنها
سيناريو األزمة .كام يشري إىل الوقت الذي مل يظهر فيه تأثري الكارثة املتوقعة يف أنظمة السوق بعد.
الفرتة املرجعية الوقت الذي مل تحدث فيه األزمة املطلوب تحليلها فعل ًّيا .يوىص بأن تكون الفرتة املرجعية هي الوقت الفعيل الذي تجري فيه النشاط
لتسهيل عملية جمع البيانات.
خدمات  /منتجات  /أنظمة السوق املمثلة مجموعة من أنظمة السوق أو املنتجات أو الخدمات التي تعرض خصائص متشابهة يف الطريقة التي يتفاعل
بها األشخاص ويحصلون عليها أو يستخدمونها؛ الطريقة التي يتم التوريد إىل السوق بها؛ وخدمات السوق ومتكني البيئة املؤثرة يف الوصول إىل السوق.
أثناء التحليل متعدد القطاعات ،ميكن تعميم النتائج املستخلصة من تقييم أحد أنظمة السوق عىل غريها من األنظمة التي متثلها ،من أجل تقديم صورة
شاملة عن أداء السوق يف منطقة محددة.
تحليل االستجابة الرابط بني تحليل األوضاع القامئة (املكون من تقييم االحتياجات ،وتقييم السوق وبعض املعلومات السياقية األخرى) وتصميم الربامج.
سلسلة القيمة ت ُستخدم غال ًبا يف قطاع التنمية ،وال يوجد تعريف قيايس ملصطلح سلسلة القيمة .قد تكون التعريفات قامئة عىل النشاط ،كام هو الحال
يف تعريفات البنك العاملي" :يصف مصطلح سلسلة القيمة املجموعة الكاملة من أنشطة إضافة القيمة الالزمة لتمرير املنتج أو الخدمة عرب مراحل
اإلنتاج املختلفة ،مبا يف ذلك ،رشاء املواد الخام وغريها من املدخالت" .قد تكون أيضً ا قامئة عىل الجهات الفاعلة ،كام يف Industrial Development
( Organizationمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية)" ،حيث تقوم الجهات الفاعلة املتصلة عرب سلسلة بإنتاج البضائع والخدمات ونقلها وتوصيلها
إىل املستهلكني النهائيني من خالل مجموعة متتالية من األنشطة" .عمل ًيا ،غال ًبا ما يشري مصطلح سلسلة القيمة ونظام السوق إىل اليشء نفسه ،إال أن
نظام السوق قد يكون أكرث شموالً ،وبنا ًء عىل ذلك ،سيستخدم يف هذا الدليل.
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يوم السوق يف قرية نجيليام يف جمهورية الكونغو الدميقراطية .تقع قرية نجيليام يف قلب اإلقليم املحتل من قبل جيش الرب للمقاومة ( )LRAحيث عاىن املقيمون فيه من سلسلة من الهجامت الضارية خالل الشهور األخرية عىل يد جيش الرب للمقاومة ( )LRAالذي نرش الخوف يف أنحاء
اإلقليم .صورة( Simon Rawles/Oxfam :أوكسفام)

مقدمة
تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA

تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAوإعداد الربامج القائم عىل السوق
تؤكد كل من معايري املامرسة الجيدة واإلرشادات والتقييامت عىل أهمية تضمني السوق يف تحليل حالة الطوارئ واالستجابة .يف حني أن هذا النهج قد
أصبح مقبوالً عىل نطاق واسع من قبل املنظامت العاملية يف السنوات األخرية ،إال أن تحليل السوق من الناحية العملية ينحرص بشكل رئييس يف بيئات ما
بعد الطوارئ .ميكن ترسيع االستجابات للكوارث بطيئة ورسيعة الحدوث ،سواء أكانت من صنع البرش أم ناتجة عن مخاطر طبيعية ،وتحسينها عىل وجه
الرسعة من خالل الحصول عىل وعي أكرب باألسواق قبل وقوع الكارثة وأثناءها وبعدها .لتحسني توقيت االستجابات لحاالت الطوارئ وفعاليتها ،والتدخل
املبكر لحامية سبل املعيشة والحد من أثر صدمات السوق ،يلزم توافر اهتامم ومجهود وتوجيه أكرب لتضمني تحليل السوق يف التخطيط ملا قبل حاالت
الطوارئ ،واالستعداد لها والحد من مخاطر الكوارث ( )DRRومبادرات اإلنذار املبكر .ففي النهاية يساهم هذا يف بناء القدرة عىل مواجهة الكوارث.
يتضمن إجراء تحليل السوق كجزء من االستعداد إمكانية أكرب من مجرد تقديم معيار ملدى كفاءة العديد من أنظمة السوق الحيوية بداية من "الفرتة
املرجعية" وحتى "وقت ما بعد الصدمة" .وباستيعاب قدرة أنظمة السوق الحيوية وقيودها ،لن يستطيع تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAتحسني
حالة االستعداد ودعم التخطيط لحاالت الطوارئ فحسب ،بل ميكن أيضً ا أن يساعد يف تصميم االستجابات التي تخفف من حدة آثار األزمة .ميكن أن
تحقق االستجابات املذكورة هذا من خالل تعزيز األسواق واملساعدة يف دعم الوصول إىل االحتياجات األساسية وسبل العيش حتى يتسنى لها مواجهة
الصدمات بشكل أفضل .قد يرشع هذا يف تقديم طبيعة مواطن الضعف والفقر طويلة األمد أو "املزمنة" يف بعض املناطق.
باعتبار تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAجز ًءا من املوقف وتحليل االستجابة ،فإنه ميكنه دعم تصميم إعداد الربامج القائم عىل السوق .يشمل إعداد
الربامج هذا جميع أنواع التعامل مع أنظمة السوق ،بداية من استخدامها لتقديم تدخل إغايث إىل تعزيز وتطوير أنظمة السوق املحلية بشكل استباقي.
(انظر القسم  9.1لالطالع عىل املزيد عن إعداد الربامج القائم عىل السوق) .عىل صعيد القطاع اإلنساين ،يوجد إجامع أنه ال ينبغي أن تسبب االستجابات
اإلنسانية "أي رضر" للمستهلكني واألسواق ،وقد تستفيد من أنظمة السوق املحلية بشكل مثايل حينام وحيثام تكون فعالة .يوجد اتفاق متزايد أيضً ا أن
التدخالت اإلنسانية ينبغي أن تكون قامئة عىل السوق أكرث من أن تكون "حساسة تجاه السوق" ،كام ينبغي أن ترتبط يف النهاية بتعزيز السوق وتطوير
التدخالت.

الغرض من هذا الدليل ونطاق تنفيذه
يقدم هذا املستند دليالً للمامرسني يف السوق بشأن إجراء تحليل السوق قبل حدوث األزمة املتوقعة باستخدام تطويع األدوات الحالية لتقييم السوق
بعد األزمة .ميكن استخدام التوصيات املبنية عىل هذا التحليل ملعرفة حالة االستعداد وصناعة قرارات إعداد برامج الحد من مخاطر الكوارث ()DRR
فضالً عن االستجابة للطوارئ يف املستقبل .يركز هذا الدليل عىل األسواق بهدف تحسني إعداد الربامج .كام هو الحال يف أي مبادرة إنسانية ،يعد الهدف
املحوري لتحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAهو زيادة جودة التدخالت التي تفيد األشخاص املترضرين من األزمة.
ال يشمل مستند دليل تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAتحليل السوق بعد الصدمة يف حال عدم وجود خط أسايس ،كام أنه غري مالئم لالستخدام يف
حاالت الطوارئ بطيئة الحدوث عندما يكون أثر املخاطر وشيكًا (عىل سبيل املثال ،عندما تحذر أنظمة اإلنذار املبكر من أن الجفاف يزداد وسينجم عنه
أزمة انعدام األمن الغذايئ) .إنه يشمل أنظمة سوق الدخل القامئة (بعبارة أخرى ،األسواق التي يصل إليها األشخاص لكسب دخلهم ،من خالل اإلنتاج
أو العمل أو مزاولة األعامل الحرة) وأنظمة سوق اإلنفاق (بعبارة أخرى ،السلع والخدمات التي يشرتيها األفراد) التي تعد بالفعل جز ًءا من سبل عيش
فرصا جديدة يف السوق .ميكن استخدام هذا الدليل لدعم تحليل أنظمة السوق ذات الصلة بالسلع
األفراد وتوفري االحتياجات األساسية ،إال أنها ليست ً
والخدمات يف كل القطاعات.
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مقدمة
تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA

يقدم مستند تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAإرشادات أكرث تحديدًا بشأن كيفية:
• االستعداد لتحليل ما قبل األزمة :الحصول عىل عمليات الرشاء الكبرية التنظيمية وتشجيع النشاط املشرتك وتحديد األهداف والتعرف عىل سيناريو األزمة
وتعيني نطاق التقييم واختيار أداة تقييم السوق الواجب استخدامها ووضع خطة للتدريب.
• إجراء تحليل للسوق لتقييم مدى أداء األسواق وأنظمة السوق املحددة يف أوضاع ما قبل األزمة ،باستخدام أدوات ما بعد األزمة املوجودة حال ًيا  -ومنها
تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAوالتقييم الرسيع للسوق ( )RAMيف املقام األول ،لكن من املحتمل أيضً ا استخدام دليل تقييم السوق ()MAG
وأداة  48ساعة من أوكسفام واستطالع رأي التجار الخاص بربنامج الغذاء العاملي ()WFP

املربع  1مجموعات أدوات تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAوتحليل السوق طويل األمد
يُشري تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAإىل مجموعات أدوات تحليل السوق املستخدمة يف حاالت الطوارئ .ال يشري إىل ال ُن ُهج طويلة األمد
مثل األسواق واملشاريع القامئة عىل النوع االجتامعي ( ،)GEMوجعل األسواق تعمل لصالح الفقراء ( )M4P1أو  !Client Firstتقييم السوق
الرسيع ( .)RMA2مثة خصائص متشابهة بني األسواق واملشاريع القامئة عىل النوع االجتامعي ( ،)GEMومجموعة أدوات جعل األسواق تعمل
لصالح الفقراء ( )M4Pوتحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAودليل التقييم الرسيع لألسواق ( )RAMودليل تقييم السوق (:)MAG
حيث متثل جميعها أنشطة قامئة عىل املشاركة بني أصحاب املصالح املتعددين وتتضمن أداة مسح نظام السوق باعتبارها األداة املركزية
للتحليل .حيث تهدف إىل تحليل العالقات وديناميات القوة بني الفاعلني يف السوق وال تقترص عىل األسعار والكميات.
تكمن أوجه االختالف األساسية بني مجموعات األدوات يف أن أداة جعل السوق تعمل لصالح الفقراء ( )M4Pتركز عىل أنظمة سوق الدخل
فقط ،بينام تركز أداة األسواق واملشاريع القامئة عىل أساس النوع االجتامعي ( )GEMعىل متكني املرأة اقتصاديًا وتطبيق املنظور املتعلق بالنوع
خالل تحليل السوق ،يف حني تدعم أداة تقييم السوق الرسيع ( )RMAتصميم مشاريع األعامل الزراعية أو مشاريع اإلنتاج الزراعي.
ميكن إنشاء روابط محددة عند مراقبة السوق .انطالقًا من منظور العملية ،ميكن تطبيق مبادئ املراقبة ذاتها ،كام ميكن استخدام نتائج مراقبة
السوق يف حاالت ما قبل األزمة ملعرفة تحليل السوق طويل األمد والعكس بالعكس .راجع القسم  :11مراقبة السوق لالطالع عىل مزيد من
املعلومات.

• استخدام نتائج تحليل ما قبل األزمة ملعرفة تصميم االستعداد املناسب واستجابات اإلغاثة والتعايف ،مع وضع مجموعة من التدخالت القامئة عىل السوق
يف االعتبار.
• الحفاظ عىل تحديث التحليل من خالل مراقبة األسواق وتحديث خرائط األزمات والخرائط املرجعية.

الجمهور املستهدف
يستهدف هذا الدليل املامرسني اإلنسانيني الذين يأخذون يف اعتبارهم تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAأو يخططون لتنفيذ نشاط تحليل السوق
قبل األزمة ( .)PCMAوتم تقدميه بطريقة متكن املامرسني غري املتخصصني يف مجاالت السوق من الوصول إليه عرب القطاعات (املياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية ( ،)WASHوالطوارئ /األمن الغذايئ وسبل العيش ،واملأوى والتعليم وما إىل ذلك) مع مهارات التقييم واملهارات التحليلية .ينبغي
أن يكون لدى هؤالء املامرسني اهتامم كبري بتطوير فهم ما يقصد بتحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAوكيفية معرفة التدخالت .ميكن أن يساعد هذا
الدليل أيضً ا املامرسني ذوي الخربة يف تحليل السوق بعد األزمة لفهم طريقة تطويع األدوات التي اعتادوا عليها لتناسب بيئة ما قبل األزمة.

تحليل السوق قبل األزمة (13 )PCMA
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مقدمة
تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA

يأخذ الدليل بعني االعتبار فريق السوق الذي سيكون مسؤوالً عن إجراء نشاط تحليل السوق قبل األزمة ( .)PCMAما مل ينص عىل خالف ذلك،
تستهدف كل خطوة من خطوات هذا الدليل جهة تنسيق السوق داخل الهيئات أو مجموعة الهيئات التي تجري التحليل .يدعم هذا الدليل أيضً ا دور
قائد فريق التحليل (املسؤول عن قيادة التقييم والتحليل الشامل) وقادة فريق السوق (املسؤولني عن توجيه أعضاء فريق السوق يف جانب تقييم نظام
أو أكرث من أنظمة السوق الحيوية) .ملزيد من املعلومات بخصوص أدوار ومسؤوليات فريق السوق ،راجع القسم  :6.1تجميع فرق السوق م ًعا.
وأخ ًريا ميكن أن يُزود هذا الدليل أيضً ا املديرين ومنسقي الشؤون اإلنسانية بنظرة شاملة عن املسؤوليات املشرتكة الالزمة لتحليل السوق قبل األزمة ،ومن
ثم تسهيل التنسيق مع فريق التقييم وإدارته.

ما الجديد يف تحليل السوق قبل األزمة املنقح؟
نُرش مستند دليل تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAيف األصل يف عام  2014باسم "دليل تحليل ومسح السوق قبل األزمة" أو اختصا ًرا باسم
" ."PCMMAكان يرتكز عىل الخربات املحدودة للمنظامت غري الحكومية مستخد ًما تحليل السوق يف بيئات ما قبل األزمة مع تصور أنه سيتم تنقيحه
مبدخالت واسعة النطاق بعد استخدامه يف امليدان .يحل مستند الدليل املنقح محل اإلصدار السابق .تم تبسيط االسم إىل "تحليل السوق قبل األزمة"
استجابة للتعقيب الذي أفاد بأن تحليل ومسح السوق قبل األزمة " "PCMMAيصعب نطقه وللتأكيد عىل أنه ميكن تطبيق النهج عىل مجموعة من
أدوات تحليل السوق بعد األزمة وليس فقط عىل تحليل ومسح أسواق الطوارئ (.)EMMA
يصور تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAاملنقح النتائج الحديثة املستمدة من أنشطة تحليل السوق قبل األزمة التي أجرتها منظامت مختلفة ويف
بيئات مختلفة  .3تتضمن هذه النتائج ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،النوع االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتحليل الفجوة وتحديد أنظمة
السوق الحيوية أو املمثلة أو كليهام ،وتدريب فريق إلجراء تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAومراقبة السوق وتنفيذ توصيات تحليل السوق قبل
األزمة (.)PCMA
تم توضيح نطاق مستند تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAوالغرض منه .يعد تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAمستندًا إرشاديًا ميثل املنهج املُتّبع
يف تحليل األسواق قبل األزمة .ال يعد تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAأداة لتحليل السوق يف حد ذاته ،لكنه يساعد املامرسني يف استخدام أدوات
تقييم وتحليل السوق القامئة امل ُقدمة يف مجموعات األدوات األخرى (تحديدًا ،تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( ،)EMMAوتقييم السوق الرسيع ()RAM
 /دليل تقييم السوق ( ،)MAGواستطالع رأي التجار الخاص بربنامج الغذاء العاملي ( )WFPوأداة  48ساعة من أوكسفام) يف أوضاع ما قبل األزمة.
سيستمر تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAيف التطور بال شك حيث إنه يُطبق عىل نطاق واسع عرب القطاع اإلنساين .لالطالع عىل أحدث تقارير تحليل
السوق قبل األزمة ( )PCMAومستندات الدروس املستفادة واملواد التعليمية والنامذج ،يُرجى مراجعة قسم تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAعىل
موقع تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAاإللكرتوينhttp://emma-toolkit.org :
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تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA

املربع  2مجموعات األدوات املشار إليها يف هذا اإلصدار من تحليل السوق قبل األزمة
حيث إن تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAمستند إرشادي وليس أداة يف حد ذاته ،فإنه يشري إىل األدوات القامئة .تم عمل مراجع وروابط
محددة يف كل أقسام املستند ملجموعة أدوات تحليل وتقييم السوق القامئة بذاتها التالية:
• ( :)EMMAتحليل ومسح أسواق الطوارئhttp://www.emma-toolkit.org/toolkit:
• ( :)RAMتقييم السوق الرسيعhttps://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7:
•  :MAGدليل تقييم السوقhttps://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4200.pdf :
• أداة  48ساعة من أوكسفامhttp://fscluster.org/philippines/document/oxfam-48-hour-assessment-tool:
• استطالع رأي التجار الخاص بربنامج الغذاء العامليhttps://resources.vam.wfp.org/node/17 :
ملعرفة املزيد عن كل مجموعة أدوات عىل حدة ،يُرجى مراجعة IRC/CaLP Comparative Table of Humanitarian Market
 Analysis Tools: http://cashlearning.org/downloads/comparative-table-of-market-analysis-tools-final.pdfأو Market
 Analysis Compassلدى منظمة ( Oxfamأوكسفام)https://prezi.com/vg0_glhptmi5/market-analysis-compass/?utm_ :
campaign=share&utm_medium=copy

وقت وكيفية استخدام هذا الدليل
يعد تحليل السوق جز ًءا من تحليل األوضاع القامئة؛ وال يعد نشاطًا قامئًا بذاته .ينبغي تنفيذه ضمن إطار عمل اإلسرتاتيجية الربنامجية للهيئة وتخطيط
االستجابة الطارئة لحاالت الطوارئ .سيعتمد التحليل عىل الصدمات  /األزمات واالحتياجات ذات الصلة للفئة املترضرة من السكان وإسرتاتيجية االستجابة
املحتملة (الناتجة عن التفويض التنظيمي) والنطاق واإلطار الزمني والفئة املستهدفة من السكان ومناطق التدخل
املحددة بالفعل من قبل الهيئة يف اإلسرتاتيجيات الربنامجية القامئة وخطط االستجابة الطارئة لحاالت الطوارئ.
ميكن إجراء تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAيف أي وقت قبل الصدمة ،عندما يلزم إجراؤه لدعم التخطيط لحاالت الطوارئ أو تحليل االستجابة أو
كليهام .إذا أمكن جمع البيانات يف أي وقت ،ينبغي أن تكون الفرتة التي تُجمع فيها البيانات هي الوقت نفسه من السنة (إن أمكن) الذي يُحتمل أن
تحدث فيه الكارثة ،وذلك ألخذ التغريات املوسمية يف الحسبان .راجع القسم  :3تحديد سيناريو األزمة ملعرفة املزيد عن تحديد الفرتة املرجعية ووقت
األزمة.
تتكون عملية تحليل السوق قبل األزمة من تقييم السوق وتحليلها؛ ومن ث َّم فإنها تتبع عملية تخطيط وتسلسل مامثلة ألي نوع تقييم قد ت ُجريه الهيئة.
يتبع هذا الدليل تسلسالً منطق ًيا ،ولكن قد تحدث بعض الخطوات بطريقة طبيعية يف الوقت نفسه ،أو قد يكون من الرضوري الرتدد بني الخطوات
لتكرارها بسبب الطبيعة التكرارية للنشاط .ويتضمن ذلك:
• الخطوات الرئيسية لتحليل السوق قبل األزمة ،والتقديرات الرئيسية لتحليل السوق قبل األزمة.
• اإلرشادات املفصلة لكل خطوة من خطوات عملية تحليل السوق.
• تحتوي املالحق عىل مناذج وأمثلة جاهزة لالستخدام من الواقع العميل الستخدامها أثناء النشاط عىل تحليل السوق.
ال يعد هذا الدليل مستندً ا قامئًا بذاته وينبغي استخدامه جنبا إىل جنب مع أدوات تحليل السوق املوجودة مسبقًا والتي تتم اإلحالة إليها يف كل األقسام.

تحليل السوق قبل األزمة (15 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الخطوات الرئيسية لتحليل السوق قبل األزمة

•تعريف مؤرشات مراقبة السوق
•تنظيم عملية جمع البيانات للمراقبة
•تحديث التحليل :يُجرى بانتظام بناء عىل
نتائج املراقبة ،مبجرد انفراج األزمة ،وإذا
تغريت البيئة تغ ًريا جذريًا

•وضع الخرائط املرجعية
وخرائط األزمة النهائية
•تحليل االحتياجات وقدرات
السوق واإلجابة عن األسئلة
التحليلية الرئيسية
•تحديد خيارات الربنامج
• إعالن النتائج

ﲇ
ﳌﺎذا ﻳﺘﻌني ﻋ ّ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
PCMA؟

أي ﻋﻤﻠﻴﺔ  PCMAﻳﺘﻌني
ﲇ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ؟
ﻋ ّ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
PCMA

•مراجعة البيانات الثانوية الحالية
•التأكيد عىل تحليل البيئة واختيار السوق الحيوية،
واألسئلة التحليلية الرئيسية مع فريق السوق
•إجراء تحليل أويل وإعداد الخرائط باستخدام البيانات
الثانوية الحالية واملعرفة لدى الفريق
•تحديد منهجية جمع االستبيانات والبيانات
•جمع البيانات األولية من امليدان
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•قرار تطبيق تحليل السوق قبل
األزمة
•تعيني األهداف وأسئلة التحليل
األساسية

ﻛﻴﻒ أراﻗﺐ/أﺣﺪّ ث
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ؟

ﻣﺎذا ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؟

ﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﻬﺎ؟

•تحديد أدوات تقييم السوق
املستخدمة
•اإلعداد والتخطيط للنشاط يف
امليدان

•تحديد سيناريو األزمة
وأوقات التحليل
•تحديد االحتياجات
•تحديد أنظمة السوق
الحيوية

الفصل األول
 .1قرار تطبيق تحليل السوق قبل األزمة

الفصل  :1التحضري لتحليل السوق قبل األزمة
ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذا الفصل؟
• توافق إدارة الهيئة لديك عىل إجراء تحليل السوق قبل األزمة وتتعهد بتخصيص املوارد الكافية للقيام بذلك.
• يتم تعيني جهة تنسيق لتكون مسؤولة عن التحليل كام يتم تحديد تكوين الفريق املسؤول العملية.
• انتهيت من تحديد أصحاب املصلحة املهمني والرشكاء املحتملني (منظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية املحلية واملنظامت غري الحكومية
الدولية والسلطات املحلية) التي ينبغي إبالغها بإجراء تحليل السوق قبل األزمة.
• لقد انتهيت من تحديد سيناريو األزمة الذي ستستخدمه يف تحليل السوق قبل األزمة (يف حالة عدم النظر إىل تطوير خط السوق األسايس فقط) وكان
لديك فهم ٍ
كاف وجيد إلسرتاتيجية مؤسستك وخطة االستجابة الخاصة بها (املنطقة الجغرافية والفئة املستهدفة من السكان واالستجابات املحتملة
واألهداف ذات الصلة) لهذه األزمة.
• أنت عىل علم مبعلومات السوق األساسية الناقصة واملطلوبة لتحديد أساليب االستجابة واتجاه الربنامج املناسب.
• أنت عىل علم بتحليل السوق قبل األزمة الذي تريد إجراءه :أهدافه واألسئلة التحليلية املحتملة التي ينبغي أن يجيب عنها وأدوات تحليل السوق التي
ستستخدمها.
• لديك مستندات داعمة رئيسية وخطة لتحليل السوق قبل األزمة :الرشوط املرجعية ( )ToRوجدول األعامل وامليزانية وما إىل ذلك.

 .1قرار تطبيق تحليل السوق قبل األزمة
ما أهمية هذه الخطوة؟
رغم أن الرشوع يف عمليات تحليل السوق بعد األزمة أصبح يحظى بقبول كبري يف السنوات األخرية بسبب تطور وضع برامج التحويالت النقدية بشكل
أسايس ،ما زال يُنظر إىل إجراء تحليل السوق قبل األزمة باعتباره نه ًجا مبتك ًرا .قد يتطلب تأييدًا داخل ًيا من اإلدارة ،وميكن االستفادة من التأييد الخارجي،
ومن ثم ميكن أن يكون تحليل السوق قبل األزمة نشاطًا مشرتكًا وتعاونيًا.
يُعد تدخُّل اإلدارة ومشاركتها أم ًرا بالغ األهمية لضامن استمرارية هذه العملية وللتأكد من استخدام النتائج لتحديث التخطيط للطوارئ وإعداد
االستجابات ،وأيضا لضامن تخصيص موارد كافية للنشاط .ينبغي تشجيع مشاركة اإلدارة منذ بداية هذه العملية.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• أن تقتنع اإلدارة برضورة إجراء تحليل السوق قبل األزمة ،وتدرك قيمتها املضافة وتخصص موارد كافية لذلك.
• أن يتم تحديد جهة تنسيق السوق ويكون لديها القدر الكايف من الوقت لتكريسه للنشاط.
• أن يتم إعالم أصحاب املصلحة املهمني والرشكاء املحتملني (منظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية املحلية واملنظامت غري الحكومية الدولية
والسلطات املحلية) بتنفيذ تحليل السوق قبل األزمة باملبادرة.

 .1.1الرشوع يف إجراء تحليل السوق قبل األزمة الخاصة بالهيئة أو بالتعاون بني الهيئات
• يستطيع أي عضو يف فريق عىل مستوى البلد الرشوع يف إجراء تحليل السوق قبل األزمة بحيث يسعى إىل الحصول عىل معلومات تتعلق بالسوق قبل
حدوث األزمة لوضع خطة الطوارئ أو االستجابة اإلنسانية يف املستقبل أو برامج الحد من مخاطر الكوارث.
• ينبغي أن يُو َّجه تحليل السوق قبل األزمة من خالل الطلب ،وينبغي أن تبدأ العملية من خالل أعضاء الفريق داخل البلد مام يضمن رشاء محليًا أفضل
وتحقيق استفادة أكرب من نتائج العملية 4.ميكن مراجعة املقر أو موظفي املركز اإلقليمي للحصول عىل الدعم ولكن لن يُعد ذلك رشو ًعا يف تحليل السوق
قبل األزمة عىل نحو مثايل.

تحليل السوق قبل األزمة (17 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل األول
 .1قرار تطبيق تحليل السوق قبل األزمة

املربع  3ضامن استيعاب توصيات تحليل السوق قبل األزمة
أجرت لجنة اإلغاثة الدولية ( )IRCيف عام  2014أبحاث ًا حول مدى تأثري نتائج أداة تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAوتوصياتها يف
الربامج ،والعوامل التي سهلت استخدام التوصيات أو أعاقت ذلك .ظهرت ثالثة موضوعات رئيسية كعوامل لتحديد تنفيذ توصيات أداة تحليل
ومسح أسواق الطوارئ ( .)EMMAورغم تطبيق العوامل عىل أداة تحليل ومسح أسواق الطوارئ ( )EMMAال عىل عملية تحليل السوق
قبل األزمة ،إال أنه من املرجح أن تكون العوامل متامثلة .وسيتم ذكرها يف أقسام هذا املستند اإلرشادي ،ولكن من املهم وضعها يف االعتبار منذ
البداية لضامن تنفيذ توصيات تحليل السوق قبل األزمة:
• كفاءة أعضاء فريق السوق :خربات أعضاء الفريق ومهاراتهم ،وأدوارهم ومسؤولياتهم داخل الهيئات ،باإلضافة إىل إدراك تحليل السوق وفهمه
بني جمهور أكرب.
• االتصال والنرش :مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب املصالح يف كل أجزاء عملية تحليل السوق ،من خالل املشاركة املبارشة يف التحليل أو
حضور يف فعاليات النرش أو التشاور بشأن خطوات معينة .يتعلق هذا أيضا مبشاركة النتائج يف الوقت املناسب ووجود قائد فريق يف جميع
أنشطة النرش .تشري هذه النتيجة إىل رضورة وضع خطة نرش شاملة يف بداية التقييم .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يكون لدى الهيئة املفوضة
خطط لبدء تنفيذ التوصيات.
فص ًل مصادر البيانات .ينبغي أن يتضمن التقرير
• وضوح التقرير وشفافيته :ينبغي أن يرشح التقرير املنهجية بوضوح ويشمل جميع املرفقات ُم ِّ
أيضا النتائج والتوصيات املبنية عىل األدلة والتي تشكل جز ًءا من خطة العمل التنفيذية.

• تستطيع هيئة واحدة تنفيذ تحليل السوق قبل األزمة ولكن ميكن تنفيذه أيضا كنشاط مشرتك .ميكن أن يساعد هذا يف تجميع املوارد وتوسيع ملكية
النتائج وتنفيذ التوصيات .ميكن استخدام مجموعات التنسيق القطاعي أو مجموعات العمل املشرتكة بني الهيئات كربنامج لتبادل املعلومات حول نشاط
تحليل السوق قبل األزمة يف املستقبل.

 .1.2تعيني جهة تنسيق السوق
• ومن املرجح أن يكون الشخص الذي يبدأ يف إجراء عملية تحليل السوق قبل األزمة هو جهة تنسيق السوق ،عىل األقل حتى يتم تعيني شخص آخر
شخصا "مكلفًا ذاتيًا" (أي باعتباره الشخص الذي
(راجع القسم  :6.1تجميع فريق السوق) .يف أغلب األحيان ،ت ُعد جهة تنسيق السوق يف هذه املرحلة ً
مهتم باملوضوعات املتعلقة بالسوق.
لديه اهتامم بنتائج النشاط) .ليس من الرضوري أن يكون
ً
متخصصا يف السوق ولكن ينبغي أن يكون ً
• وسيتعني عىل جهة تنسيق السوق التوافق مع اإلدارة عىل إجراء تحليل السوق قبل األزمة (انظر القسم  :1.4رشح أهمية تحليل السوق قبل األزمة) .من
املهم أيضا أن يتوفر لديه الوقت الكايف لتكريسه يف إعداد هذا النشاط والتنسيق له فيام بعد .ينبغي أيضً ا النظر إىل شغل منصب جهة تنسيق السوق
باعتباره فرصة تدريبية كبرية.
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تلعب جهة تنسيق السوق دو ًرا بالغ األهمية يف املرحلة التحضريية وفيام يتعلق بالقدرة التنظيمية .يعد منصبه أحد مناصب القيادة والتنسيق .ال تحتاج
إىل أن تكون خب ًريا يف السوق التقنية .يعد مسؤولً عن:
– تطبيق املرحلة التحضريية لتحليل السوق قبل األزمة (الفصل  :1اإلعداد لتحليل السوق قبل األزمة)؛
–تنسيق تنفيذ تحليل السوق قبل األزمة (الفصل  :2إجراء عملية تحليل السوق قبل األزمة) .لن تكون جهة تنسيق السوق مسؤولة عن توجيه التحليل
رضا طوال فرتة النشاط ليؤكد أنه يف منصب
 بل سيكون هذا دور قائد فريق التحليل (القسم  :6.1تجميع فريق السوق) – لكنه ينبغي أن يكون حا ًميكنه من تكرار النشاط املحتمل وإدارة التحديثات املحتملة لتحليل السوق قبل األزمة.
– تأييد تنفيذ توصيات تحليل السوق قبل األزمة (الفصل  :3استخدام نتائج تحليل السوق قبل األزمة)؛
– التأكد من تنفيذ مراقبة مؤرشات السوق الرئيسية (القسم  :11مراقبة السوق)؛
– إطالق تحديثات تحليل السوق قبل األزمة (القسم  :12تحديث الخريطة املرجعية وخريطة األزمة).

 .1.3تأكد من وجودك يف حالة ما قبل األزمة ويف انتظار أزمة متوقعة
• إذا كنت يف املراحل األوىل من أزمة بطيئة الحدوث لها بالفعل تأثري يف أنظمة السوق (عىل سبيل املثال عندما تعلن نظم اإلنذار املبكر بدء ظهور الجفاف
وانتشاره مام سوف يؤدي إىل أزمة انعدام األمن الغذايئ) ،راجع تحليل السوق بعد الصدمة (عىل سبيل املثال تحليل ومسح أسواق الطوارئ ()EMMA
والتقييم الرسيع للسوق (.))RAM
إذا كنت يف سياق ال يسمح بأن تكون عرضة للطوارئ ولكنك تواجه املشكالت الهيكلية املتعلقة بالسوق ،فراجع نُ ُهج تحليل السوق عىل املدى الطويل
(مثل األسواق واملشاريع القامئة عىل أساس النوع االجتامعي ( )GEMوجعل السوق تعمل لصالح الفقراء (.))M4P
• إذا كنت يف حالة ما قبل األزمة وتتوقع أزمة مل تحدث من قبل يف هذه املنطقة ،فقد تقرر وضع حدود لنشاط تحليل السوق قبل األزمة لوضع خط
السوق األسايس .إذا كنت تقوم بتطوير خريطة أزمة ألزمة مل تحدث من قبل يف املنطقة ،فضع يف اعتبارك أنك ستعمل باستخدام االفرتاضات التي قد تؤثر
عىل مصداقية البيانات والتحليل .قد ترغب يف التحقق من تلك االفرتاضات من خالل ممثيل السوق والرتكيز عىل البيانات النوعية.

 .1.4رشح أهمية تحليل السوق قبل األزمة
هذه هي االقرتاحات التي ستحتاج إىل الدعم من اعتبارات خاصة بالبيئة بناء عىل احتياجات املجتمعات املستهدفة وإسرتاتيجية املؤسسة وقدرات
الفريق.
• أفضل وقت إلجراء تحليل السوق هو عندما ال تكون هناك حاجة فورية إىل ذلك (أي عندما ال توجد أزمة) ،ومن ثم ميكن مالحظة أنظمة السوق وفهمها
دون اضطرابات مرتبطة باألزمة.
فهم أفضل للعوامل الكامنة وراء اختالالت األسواق بدالً من تحديد التعرف
• يُحتمل وجود املزيد من الوقت للتحليل يف فرتة عدم وجود أزمة ،مام يُحقق ً
عىل االختالالت فقط.
• •كام تعترب فرتة عدم وجود األزمة أفضل توقيت لبناء قدرات الفريق والرتكيز عىل زيادة وعي أفراد الفريق باألسواق والقضايا املرتبطة بها.
• الخربة يف الحاالت اإلنسانية تؤكد عىل أهمية االستثامر يف مجال التخطيط واالستعداد املؤسيس لتمكني الفرق املحلية من تنفيذ االستجابة الفعالة يف
5
الوقت املناسب.
• يسمح االلتزام بتحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAمبراقبة االتجاهات املوسمية (خالل سنة واحدة) ،وكذلك االتجاهات التاريخية (لعدة سنوات) ،والتي
قد تظهر أهميتها خاصة يف حالة األزمات بطيئة الحدوث.
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• يوفر وجود صورة شاملة عن األسواق املهمة خالل فرتات عدم وجود أزمات الخط األسايس الذي يُعتمد عليه عند وقوع األزمة .وهذا ُيكِّن الفريق أو
الهيئة من الفهم األرسع واألسهل لتأثري هذه األزمة يف ممثيل السوق ويف السكان املستهدفني .ومن ثم ميكن اتخاذ القرارات برسعة أكرب عند وقوع أزمة،
ولن تكون هناك حاجة إىل القيام بتقييم كامل للسوق ،ولكن فقط يتم إجراء مجرد تحديث موجز ملؤرشات السوق الرئيسية .وهذا يسمح بتصميم أرسع
لعمليات إعداد الربامج استنادًا إىل السوق التي ترعى كرامة األشخاص وال تلحق الرضر باألسواق.
• حتى يف حاالت عدم وجود أزمة ،تصبح العديد من أنظمة السوق ضعيفة جدًا وغري منضبطة وتتحكم فيها مجموعة معينة من الجهات وتستغلها
لصالحها عىل نحو غري مقبول .ونتيجة لذلك ،فإنها رسعان ما تتوقف عن خدمة األشخاص األكرث فق ًرا عند وقوع األزمة .ميكن أن يفصح فهم ديناميكيات
حسن أنظمة السوق بحيث تخدم الفئات األكرث فق ًرا عىل نحو أفضل عند حدوث أي
األسواق عن أشكال التدخُّالت مام مينع املزيد من تركيز القوة ويُ ِّ
أزمة مستقبلية.
حسن تنفيذ تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAمن فهم سبب حدوث هذه التغريات،
• األسواق ليست ثابتة .إنها تتغري بتغري املواسم ومبرور الوقت .يٌ ِّ
وتحديد الدوافع واملثبطات التي تدفع ممثيل السوق إىل الترصف بطرق معينة؛ وسيتيح هذا الفهم تصميم التدخُّالت التي تؤثر يف هذه التغيريات
بالطريقة التي تعزز مرونة السوق.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
تشبه هذه الخطوة عمل الدفاع ،ومن ثم يص ُعب التنبؤ بالوقت التي ستستغرقه .ومع ذلك ،إذا كان أعضاء فريق اإلدارة قد تعرضوا إىل تحليل السوق
وعملية إعداد الربامج استنادًا إىل السوق من قبل ،فسوف يستغرق األمر وقتا أقل إلقناعهم بالقيمة املضافة لتحليل السوق قبل األزمة ( ،)PCMAورمبا
ال يتجاوز األمر اجتامع ملدة ساعة أو ساعتني.

تشرتك هذه املؤسسة الفلبينية التي تختزن اإلمدادات مع منظمة غري حكومية لتسديد اإليصاالت التي تم توزيعها عىل األرس التي فقدت منازلها بعد إعصار هايان .صورة :قفزة تايلر/لجنة
اإلغاثة الدولية ()IRC
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 .2تحديد أهداف تحليل السوق قبل األزمة
ما أهمية هذه الخطوة؟
ليك يكون تحليل السوق قبل األزمة موضوع ًيا ومفيدًا ،يلزم إعالن أهدافه بوضوح منذ البداية .يجب أن يعرض بوضوح كيفية مساعدة تحليل السوق يف
اتخاذ القرارات ،ومن ثم تحسني تصميم الربنامج واالستجابة .وهذا سيساعد أيضا عىل إدارة التوقعات املتعلقة باألسئلة التي سيجيب عنها تحليل السوق
قبل األزمة واألسئلة التي لن يجيب عنها.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• تحديد ما بنيت عليه أهداف نشاط تحليل السوق قبل األزمة.
• صياغة األسئلة التحليلية الرئيسية املتعلقة بتلك األهداف.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .2.1تحديد أهداف تحليل السوق قبل األزمة
قد يكون ألنشطة تحليل السوق قبل األزمة هدف واحدًا أو أكرث من األهداف التالية .عندما تحدد أهداف العملية ،كن واقع ًيا واجعل تلك األهداف
مالمئة لخربة الهيئة أو أهداف الربامج أو إسرتاتيجية البلد واملوارد والخربات املتاحة.
• تحسني استعداد املؤسسة ودعم أنشطة التخطيط للطوارئ .ميكن أن يزيد تحليل السوق قبل األزمة من فعالية االستجابة للطوارئ يف املستقبل ،من
خالل:
توفري صورة أساسية لكيفية عمل األسواق الهامة وكيفية وصول األشخاص إليها عندما ال يكونون تحت ضغط ،أثناء الفرتة املرجعية.خصوصا وصول األشخاص إليها وطبيعة العالقات التجارية بني ممثيل السوق املختلفني.
تحسني فهم تأثري أزمات املستقبل يف أنظمة السوق الهامة،ً
وسوف يدعم ذلك أن تكون االستجابة للطوارئ أكرث فعالية ومالءمة من خالل التحديد املسبق لخيارات االستجابة املفضلة ،وتكوين عالقة مع التجار،
إلخ؛
تحليل درجة االستجابة املمكنة لألسواق بالنسبة إىل الحاجات املتوقعة للسكان املترضرين ،ومن ثم نسبة إمكانية اعتامد عمليات اإلغاثة عىل األسواق؛تحديد أي أنظمة السوق تقوم بدور حيوي يف تغطية احتياجات املواطنني األساسية وسبل العيش أثناء األزمة.خلق الوعي حول عملية إعداد الربامج استنادًا إىل السوق مع أصحاب املصالح يف البلد لتحسني االستجابة للطوارئ القادمة.محسنة لإلنذار املبكر واملراقبة املتعلقة بالسوق ،والتي ميكن اتباعها ودمجها مع نظام اإلنذار املبكر.
• اتخاذ إجراءات مبكرة من خالل توفري مؤرشات َّ
• التخفيف من آثار األزمة املتوقعة واملساعدة عىل بناء مرونة السوق من خالل تحديد مجاالت األسواق التي قد تتأثر وكيفية تأث ُّرها .وميكن أن تستخدم
أيضً ا لفهم كيفية عمل أنظمة السوق الرئيسية وكيفية وصول األشخاص إليها أثناء الفرتة املرجعية .ميكن تصميم التدخل الفوري مام يحمي و/أو يعزز
السوق وطريقة وصول األشخاص إليها قبل حدوث األزمة.
• بناء قدرات رشكائك وفريق عملك يف تحليل السوق وتغيري املوقف العام ليكون أكرث مالءمة لعملية إعداد الربامج استنادًا إىل السوق .ينبغي أال يكون
هدف بناء القدرات هذا هدفًا قامئًا بذاته ،بل يجب أن يقرتن بواحد أو أكرث من األهداف األخرى املذكورة أعاله.
ستحدد األهداف املعينة التي تريد الرتكيز عليها أسئلتك التحليلية الرئيسية ونوع إعداد الربامج استنادًا إىل السوق التي قد تكون قاد ًرا عىل إعالنها
من خالل نتائج تحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAالتي قمت بها (يرجى الرجوع إىل القسم  :9استخدم عملية تحليل السوق قبل األزمة الستنتاج
التدخالت املستندة إىل السوق).
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 .2.2حدد أسئلتك الرئيسية التحليلية
األسئلة الرئيسية التحليلية هي األسئلة التي تأمل يف إجابتها من خالل تحليل السوق قبل األزمة .تهدف عملية تحليل السوق قبل األزمة إىل إجابة أسئلة
متعلقة مبا ييل:
• الحالة العامة للسوق :إجاميل فعالية اقتصاد السوق وسياساته ومؤسساته وقواعده وبنيته التحتية العامة وخدمات السوق العامة.
• قدرة أنظمة السوق عىل تغطية كمية احتياجات السكان وتنوعها ،ووصول األشخاص إىل هذه األسواق أثناء الفرتة املرجعية.

• قدرة أنظمة السوق عىل تغطية كمية احتياجات السكان وتنوعها ،ووصول األشخاص إىل هذه األسواق أثناء سيناريو األزمة املحدد.
• تأثري االستجابة اإلنسانية املقصودة يف األسواق ويف وصول األشخاص إليها.
• أهمية دعم األسواق أثناء االستجابة لتوقعات الطوارئ يف املستقبل لضامن انتعاش األسواق ودعم وصول األشخاص إىل هذه األسواق؛
• مؤرشات السوق التي ميكن رصدها إلظهار ما إذا كانت هناك أزمة بطيئة الحدوث تبدأ يف الظهور (أي نظام اإلنذار املبكر).
• أهمية إجراءات ما قبل األزمة من أجل زيادة وصول األشخاص إىل أنظمة السوق أو لحامية أو تعزيز أنظمة السوق لتقليل رسعة التأثر بالصدمات.
مع الوضع يف االعتبار أن هذه العملية متكررة؛ ومن ثم سوف ت ُنقح أسئلتك التحليلية أثناء هذه العملية ،اعتامدًا عىل سيناريو األزمة ومداها ونظام
السوق الحيوية املحدد.

 .2.3ضامن الشمول جن ًبا إىل جنب مع الوعي بالسوق

منذ بداية عملية تحليل السوق قبل األزمة تأكد من أن نتائج العملية سوف تكون شاملة ،وميكن استخدامها إلعداد استجابات تشمل الفئات املختلفة
كلها التي قد ترغب الهيئات لديك يف استهدافها .هذا هو الوقت املناسب للنظر يف أي من الحامية أو النوع أو اإلعاقة أو االختالف أو النظر فيها جمي ًعا.

ميكنك الحصول عىل تقديرات شاملة ألسئلتك التحليلية ،كام يف األمثلة التالية:
• لتحليل الوصول املادي أو املايل أو االجتامعي إىل األسواق لكل من النساء والرجال بوضوح ،ميكن أن تكون أحد أسئلتك التحليلية الرئيسية:
 كيف يصل الرجال مقارنة بالنساء إىل أنظمة السوق الحيوية يف الفرتة املرجعية ووقت األزمة؟• لتقييم الوصول املادي واملايل واالجتامعي إىل األسواق بالنسبة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الذين ينتمون إىل جامعات عرقية معينة ،ميكن أن
يكون أحد أسئلتك التحليلية الرئيسية:
 كيف يصل ذوو اإلعاقة إىل أنظمة السوق الرئيسية يف الفرتة املرجعية ووقت األزمة؟ كيف يصل األشخاص الذين ينتمون إىل جامعة عرقية معينة إىل أنظمة السوق الرئيسية يف الفرتة املرجعية ووقت األزمة؟• ملعرفة االختالفات املتعلقة بالنوع االجتامعي أو وجود إعاقة أو التنوع ضمن سوق متعدد الفروع بني ممثيل السوق املختلفني ،ميكن أن يكون أحد
أسئلتك التحليلية الرئيسية:
هل ميلك التجار من اإلناث والذكور مصادر اإلمدادات نفسها ،وهل يحصلون عىل فرص مامثلة للمشاركة يف سلسلة السوق؟ هل يتمكن التجار الذين ينتمون إىل جامعات عرقية معينة من الحصول عىل تسهيالت ائتامنية؟• يجب أال ترتكز عمليات تحليل السوق قبل األزمة عىل الحامية أو النوع االجتامعي أو اإلعاقة أو التنوع ،ولكن ينبغي أن ت ُلم بهذه املسائل ،كام هو الحال
يف أي تقييم .ميكن أن يتضمن هذا:
 التأكد من أن فريق السوق يُحقق التوازن بني النوعني االجتامعيني؛ املراجعة الفعالة للجامعات املختلفة أثناء مرحلة جمع البيانات؛ البحث عن معلومات ثانوية عن تلك الجامعات املختلفة واستخدام املعلومات والتحليالت املوجودة؛ -تسجيل البيانات بطريقة مفصلة.

 22تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل األول
 .2تحديد أهداف تحليل السوق قبل األزمة

مثال ميداين عملية تحليل السوق قبل األزمة التي تتضمن النوع االجتامعي يف النيجر بواسطة لجنة اإلغاثة الدولية ()IRC
تم اتخاذ الخطوات التالية لتضمني االعتبارات املتعلقة بالنوع االجتامعي يف عملية تحليل السوق قبل األزمة:
• ُع ِّينت جهة تنسيق معنية بقضايا النوع االجتامعي ،وعضو فريق السوق الذي دوره االهتامم مبسألة النوع االجتامعي باعتباره جان ًبا رئيس ًيا من
الدراسة ،وإبالغ قادة الفرق اآلخرين بأهميته ،والحفاظ عىل إبقاء الفرق عىل املسار الصحيح فيام يتعلق مبسألة النوع االجتامعي طوال فرتة
الدراسة.
• نُظِّمت مسألة النوع االجتامعي داخل الدراسة من خالل تناولها كوجه من أوجه األسئلة التحليلية الرئيسية التي توجه الدراسة ككل .لكل نظام
من نظامي السوق محل الدراسة ،ركز أحد هذه األسئلة التحليلية الرئيسية عىل النوع االجتامعي تحديدًا ،مبعنى كيفية تأثري حالة األزمة يف
الرجال والنساء بطريقة مختلفة يف نظام السوق ذلك.
• تصميم أدوات االستطالع (كاالستبيانات املنزلية ،واملناقشات الجامعية املركزة ،وغريها) للسؤال عن )1 :أدوار الرجال والنساء يف الفرتة املرجعية
وكذلك وقت األزمة )2 ،تأثري الفيضانات يف الدخل واألصول بالنسبة إىل النوعني االجتامعيني املختلفني.
• أُ ِ
نشئت مجموعات تركيز متفرقة للرجال والنساء لجمع معلومات عن األدوار والدخل وأثر األزمة يف هذه األدوار .أوليت عناية كبرية أيضً ا
6
لضامن إجراء مقابالت مع عدد من النساء أثناء املقابالت املنزلية ومقابلة البائعني.
• بُذلت جهود لضامن تحقيق التوازن بني النوعني االجتامعيني يف فريق السوق :فبينام كان قائد فريق التحليل وثالثة من أصل أربعة قادة لفريق
التسويق إناث ًا ،كان املوظفون امليدانيون جميعهم ذكو ًرا باستثناء موظفة واحدة .يعكس هذا بنية فريق التعايف االقتصادي والتطوير للجنة
اإلغاثة الدولية ( )IRCيف النيجر ،ولكن من الواضح أن تحقيق التوازن بني النوعني االجتامعيني كان أقل مثالية.
ملعرفة املزيد عن كيفية إدماج النوع االجتامعي يف تحليل السوق قبل األزمة ،راجع J. MacLeod :()2015
Integrating Gender into emergency market assessments, Lessons learned from the IRC’s PCMA pilot in Niger:
, https://rescue.box.com/s/4r1sya3xqv58q6yvd775ir0i25dfr8bsلجنة اإلغاثة الدولية ( .)IRCلالطالع عىل تقرير عملية تحليل السوق
قبل األزمة يف النيجر كامالً (بالفرنسية) من هناhttps://dgroups.org/?sv10g61y :
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 .2.4التأكد من التسلسل املنطقي بني األهداف واألسئلة التحليلية األساسية ،واالستجابات التي تهدف إىل الوصول إليها بعد إجراء تحليل
السوق قبل األزمة
هناك تسلسل منطقي بني اختيار األهداف واختيار األسئلة التحليلية وتصميم املرشوع .ميكن تلخيص هذا عىل النحو التايل:
الجدول  :1الرتتيب املنطقي :أهداف تحليل السوق قبل األزمة واألسئلة التحليلية الرئيسية ونوع عملية إعداد الربامج
استنادًا إىل أهداف عملية
تحليل السوق قبل األزمة...

ستتعلق األسئلة التحليلية بـ...

وهو ما سيحدد اإلجراءات مثل...

تحسني االستعداد ودعم
التخطيط للطوارئ

التقييم العام للسوق :إجاميل فعالية اقتصاد السوق وسياساته
ومؤسساته وقواعده وبنيته التحتية العامة وخدمات السوق
العامة؛

االستجابات للطوارئ الحساسة تجاه السوق يف
املستقبل

قدرة أنظمة السوق عىل تغطية كمية احتياجات السكان
وتنوعها ،ووصول األشخاص إىل هذه األسواق أثناء الفرتة
املرجعية ووقت األزمة؛
تأثري االستجابة اإلنسانية املقصودة يف األسواق ويف وصول
األشخاص إليها؛
أهمية دعم األسواق أثناء استجابة الطوارئ املتوقعة لضامن
انتعاش األسواق ودعم وصول األشخاص إليها؛
اتخاذ إجراءات مبكرة

مؤرشات السوق التي ميكن رصدها إلظهار ما إذا كانت هناك
أزمة بطيئة الحدوث تبدأ يف الظهور (أي نظام اإلنذار املبكر).

تأييد مراقبة السوق ،أو كسب التأييد

التخفيف من آثار األزمة
املتوقعة واملساعدة عىل
بناء مرونة السوق

التقييم العام للسوق :إجاميل فعالية اقتصاد السوق وسياساته
ومؤسساته وقواعده وبنيته التحتية العامة وخدمات السوق
العامة؛

تقوية السوق وتطوير التدخالت

قدرة أنظمة السوق عىل تغطية كمية احتياجات السكان
وتنوعها ،ووصول األشخاص إىل هذه األسواق أثناء الفرتة
املرجعية ووقت األزمة؛
تحديد اإلجراءات ملا قبل األزمة من أجل زيادة وصول
األشخاص إىل أنظمة السوق أو لحامية أو تعزيز أنظمة
السوق لتقليل رسعة التأثر بالصدمات.
نظ ًرا ألن هدف بناء القدرات هدف شامالً ،فلن يحتاج بالرضورة إىل إطالق أسئلة تحليلية معينة.
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كم من الوقت سيستغرق هذا؟
• هذه الخطوة بالغة األهمية إذا كنت ستجري عملية مناسبة وصالحة لالستخدام لتحليل السوق قبل األزمة ،لذلك تأكد من تخصيص الوقت الكايف
لذلك .وميكن تحقيق ذلك من خالل ورشة عمل ملدة ساعتني تضم مديري الهيئة الرئيسيني وموظفني من أقسام الربنامج والدعم املختلفة .وبالنظر إىل
مدى صعوبة إمكانية جمع األشخاص األساسيني ،فقد ت ُق ِّرر إجراء ورشة العمل عىل مدار يوم كامل ،ليس فقط لتعيني أهداف تحليل السوق قبل األزمة
واألسئلة التحليلية الرئيسية ،ولكن أيضً ا لتحديد سيناريو األزمة ،وتحديد مجال التحليل ،واختيار األدوات الالزم استخدامها ووضع خطة لتحليل السوق
قبل األزمة .لن يحتاج املديرون بالرضورة إىل حضور ورشة العمل عىل مدار يوم كامل ،لكن ينبغي أن يحرض املوظفون الرئيسيون من مختلف القطاعات،
مبا يف ذلك أقسام الدعم ،من البداية إىل النهاية.
• تأكد من بدء ورشة العمل بتقديم ماهية تحليل السوق قبل األزمة للمشاركني واألهداف التي ميكن أن تحققها هذه العملية ونوع األسئلة التي ميكن
اإلجابة عنها من خالل تلك العملية.
• ِ
أساسا لعملية تحليل السوق قبل األزمة .ضع يف اعتبارك أنه عىل الرغم من
أضف الطابع الرسمي عىل نتائج ورشة العمل يف مستند من شأنه أن يشكل ً
ذلك ميكن أن تتغري األسئلة التحليلية الرئيسية حتى بداية العمل امليداين (راجع الفصل  :2إجراء عملية تحليل السوق قبل األزمة).

عامل مهاجر بورمي الجنسية يعمل يف شيانغ ماي ،تايالند .ميكن أن تنظر تقوميات السوق للطوارئ ،مثل عملية  ،PCMAإىل أنظمة السوق ليس كسلع فحسب ،بل وكأسواق للخدمات ،مبا يف
ذلك أسواق العمل املحددة .ميكن أن يكون هذا مفيدً ا ،عىل سبيل املثال ،لتحديد ما إذا كان سوق العمل املحيل لديه القدرة عىل توريد عامل ملرشوع إعادة اإلعامر ما بعد األزمة.
صورة /Peter Biro :لجنة IRC
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 .3حدد سيناريو األزمة
ما أهمية هذه الخطوة؟
إن فهم السياق قبل الرشوع يف عملية  PCMAأمر رضوري وسيساعد عىل دعم القرار بخصوص أنظمة السوق التي ينبغي تحليلها.
عالوة عىل ذلك ،إذا تجاوزت أهداف عملية  PCMAتحديد خط أساس السوق (أي تحليل نظام السوق أثناء الزمن املرجعي) ،فسوف تحتاج إىل
تحديد سيناريو األزمة .السيناريو هو مجموعة من االفرتاضات حول كيفية وقوع حدث طارئ وتطوره نتيجة لبعض العوامل أو األحداث ،مثل الرصاعات
والكوارث ،وما إىل ذلك .ينبغي أن تُبنى االفرتاضات عىل تحليل الوضع واملعلومات األساسية .ينبغي أن يكون السيناريو قص ًريا وغري معقد.
عند تحديد التأثري املحتمل لألزمة يف نظام السوق واألشخاص الذين يصلون إليه ،فمن املهم إعداد سياق للرتكيز عىل التحليل .السيناريو هو األساس
الذي ت ُحدد من خالله تأثري األزمة يف نظام السوق ،وهو التفسري املنطقي لخيارات االستجابة التي قدمتها.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• لقد حددتَ توقيت التحليل.
إذا كان ذا صلة:
قمت باختيار سيناريو األزمة؛
• لقد َ
• أنت تعلم ماذا ستكون استجابة وكالتك األكرث احتامالً وما االحتياجات الرئيسية للسكان املستهدفني التي تنوي وكالتك مخاطبتهم.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .3.1حدد ما إذا كنت بحاجة إىل تحديد سيناريو األزمة
يف معظم الحاالت ،للرد عىل األسئلة التحليلية الرئيسية ،ستحتاج إىل إجراء تحليل مقا َرن بني الزمن املرجعي وزمن األزمة .ليك تكون قاد ًرا عىل فعل
ذلك ،عليك أوالً تحديد سيناريو األزمة .سيناريو األزمة هو مثال ألزمة من املايض القريب (عادة يف غضون السنوات الخمس املاضية) مشابهة لألزمة
مهم عندما:
التي تتوقع أن تحدث يف املستقبل غري البعيد .ومع ذلك ،لن يكون تحديد سيناريو األزمة ً
• يتعلق السؤال التحلييل الرئييس باألداء الكيل القتصاد السوق وسياساته ومؤسساته وأمناطه وبنيته التحتية العامة وخدمات السوق العامة.
• يتعلق السؤال التحلييل الرئييس بكفاءة أنظمة السوق لتغطية كمية احتياجات السكان وتنوعها ،ووصول األشخاص إىل هذه األسواق أثناء الزمن
املرجعي وزمن األزمة.
• مل تحدث األزمة املتوقعة أبدًا من قبل ،أو حدثت منذ زمن بعيد جدًا لدرجة يصعب معها عىل األشخاص أن يتذكروا آثار مستوى السوق ،أو حدثت
ولكن بصورة مختلفة جدًا عن األزمة التي تتوقع حدوثها .إذا كان هذا هو الحال ،فقد تُقرر الرتكيز فقط عىل خط أساس السوق .إذا كنت قررتَ
استخدام سيناريو األزمة ورسم خريطة لها ،فعليك أن تضع يف االعتبار أنك ستتعامل مع افرتاضات ،ومن ثم قد ترغب يف الرتكيز عىل املعلومات النوعية
والتحقق من ذلك من خالل ممثيل السوق.

 .3.2حدد سيناريو األزمة
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• يُفضل أن تكون الوثائق موجودة بالفعل داخل البلد ،عىل مستوى وكالتك ،مام يحدد سيناريو األزمة األكرث احتامالً واستجابات الوكالة املستهدفة يف
شكل إسرتاتيجية إنسانية أو إسرتاتيجية البلد أو خطة للطوارئ .إذا كان هذا هو الحال ،فاستخدم سيناريو األزمة من خطة طوارئ وكالتك أو وثيقة
إسرتاتيجية .إذا مل يكن كذلك ،فسوف تحتاج إىل تعريف سيناريو األزمة (انظر أدناه) .وبناء عىل عمليات  PCMAاألخرية ،من املستحسن الرتكيز
عىل سيناريو أزمة واحد عند كل تحليلٍ للسوق ،حتى يف املناطق املعرضة لعدة صدمات متوقعة ،إال إذا كنت متلك املوارد والخربة الكافية للنظر يف
سيناريوهات أخرى.

 26تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل األول
 .3حدد سيناريو األزمة

• إذا مل تتوافر وثائق تحدد سيناريوهات األزمة املحتملة يف منطقتك ،فستضطر إىل تحديد سيناريو األزمة بنفسك مبساعدة املوظفني املحليني ذوي املعرفة.
وتعد الطريقة الجيدة للبدء هي إجراء عصف ذهني حول سيناريوهات الطوارئ املحتملة التي قد تتطلب املساعدة اإلنسانية .ينبغي أن يبدأ هذا مع
أسئلة مثل "أين؟"" ،ماذا بالضبط؟"" ،ما مدى الرضر؟"" ،متى وكيف غالبًا؟".
• ميكن اختصار القامئة الطويلة التي أنشأتها بنا ًء عىل احتامل حدوث السيناريو بالفعل ،وعىل تأثريه املحتمل يف املجتمعات واألسواق .ينبغي التخطيط
لحاالت الطوارئ التي ميكن أن يكون لها تبعات إنسانية كبرية ،والتي من املرجح أن تحدث.
الجدول  :2تصنيف االحتامل والتكرار
نادر

غري محتمل

ممكن

محتمل

قريب الحدوث

حدث نادر جدًا من
غري املتوقع أن يتكرر
أكرث من مرة واحدة
كل  500سنة (مثل
سقوط نيزك أو أمواج
تسونامي هائلة يف
بعض املناطق).

حدث نادر من غري
املتوقع أن يتكرر
أكرث من مرة واحدة
كل  100سنة (مثل:
الزالزل املدمرة يف
بعض املناطق)

حدث حيني من غري
املتوقع أن يتكرر أكرث
من مرة واحدة كل 20
سنة (مثل :األعاصري
القوية)

حدث عادي من املتوقع تكراره
مرة واحدة كل  10سنوات عىل
األقل (مثل :طوفان أو إعصار
معروف)

ميكن توقعها علميًا أو بطريقة
أخرى ميكن التنبؤ بحدوثها يف
غضون  5-1سنوات (مثل انهيار
سد) ،أو يف غضون شهور (مثل
بعض االنهيارات األرضية أو
انفجار بركان أو نزوح السكان
بسبب الرصاع) أو حتى يف
غضون أيام (إعصار معروف).

الجدول  :3تصنيف التأثري
خطري جدً ا

ثانوي

متوسط

خطري

بدون خسائر يف
األرواح؛
ال تتأثر البنية التحتية
بشكل كبري؛
تتدهور األسواق
واألنشطة العادية
قليالً.

خسائر قليلة يف
األرواح؛
ت ُصاب البنية التحتية
بأرضار طفيفة مام
يؤدي إىل فقدان
الخدمات األساسية
ألقل من أسبوع؛
تتعطل األسواق
واألنشطة العادية ألقل
من أسبوع.

خسائر كثرية يف األرواح؛ مئات الخسائر يف األرواح؛
بنية تحتية تالفة تتطلب أرضار جسيمة بالبنية التحتية
مساعدة كبرية لإلصالح؛ واملساكن؛
فقدان بعض الخدمات اضطرابات كبرية أو صعوبة يف
أو صعوبة الحصول
الوصول إىل الخدمات األساسية
عليها واضطراب السوق واألسواق ملدة تصل إىل 6
ملدة تصل إىل شهر.
أشهر؛
تتعطل الحكومة واألعامل
التجارية واألنشطة املجتمعية
بشدة مام يؤدي إىل نزوح
جامعي للسكان.

كاريث

آالف الخسائر من األرواح؛
دمار واسع النطاق يصيب
املساكن والبنية التحتية
والحكومة وأنظمة األعامل
التجارية الخاصة وخدماتها.
قد يستمر عدم الوصول إىل
األسواق والخدمات األساسية
أو صعوبة الوصول إليها ألكرث
من عام ،مام يؤدي إىل النزوح
الجامعي أو حتى هجر املناطق
املترضرة.

تحليل السوق قبل األزمة (27 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل األول
 .3حدد سيناريو األزمة

• ميكن أن تستخدم مصفوفة تحليل السيناريو املحددة أدناه يف تحديد سيناريو األزمة الستخدامه أثناء عملية  ،PCMAاعتامدًا عىل االحتاملية والتكرار
والتأثري .تتكون املصفوفة من شبكة بسيطة لعرض سيناريوهات الطوارئ املحتملة من خالل وضع كل من االحتاملية/التكرار عىل أحد املحورين وتأثريها
عىل املحور اآلخر .السيناريوهات ذات احتاملية الحدوث األكرب وتتسبب يف آثار أكرب ،تصبح بالرضورة ذات مخاطر أكرب ،ومن ث َّم ينبغي تفضيلها عند
تطبيق عملية .PCMA
• يعد استخدام املصفوفة أم ًرا شخصيًا ،ومن ثم يصبح تحليل السيناريو واختياره يف مجموعات هو الخيار األفضل ،وذلك لتبادل وجهات النظر املختلفة
والتوصل إىل اتفاق جامعي.
الجدول  4مصفوفة تحليل السيناريو

كاريث

التأثري املحتمل (الناتج عن السيناريو)

بالغ
الخطورة

خطري جدً ا

متوسط
الخطورة

خطري

قليل
الخطورة

متوسط

ثانوي

قليل
الخطورة
جدً ا
نادر

غري محتمل

ممكن

محتمل

قريب الحدوث

االحتاميل والتكرار (للسيناريو)

• توجد بعض األدوات األخرى التي ميكن أن تدعم وضع السيناريو:
أوراق عمل لجنة  IRCإلعداد سيناريو االستعداد للطوارئhttps://rescue.box.com/s/9jchuanj8u2eb73o9vgaa6v9wm6sc2r1 : .(pp. 16-18) IFRC’s Contingency Planning Guide: http://www.ifrc.org/PageFiles/408251220900-/CPG%202012-EN-LR.pdfاملرحلة ( 4صفحة  )33-27من قدرة مشاركة منظمة ( Oxfamأوكسفام) وتحليل قابلية التأثرhttp://oxfamilibrary.openrepository.com/ : ml-participatory-capacity-vulnerability-analysis-practitioners-guide-010612-en.pdf/4/232411/oxfam/bitstream/10546تقدم
إرشادات لتحديد سيناريو باستخدام منهج قائم عىل املجتمع.
موقع  Inform Index: http://www.inform-index.orgيُقدم معلومات متاحة لعامة الناس و ُمحدَّثة باستمرار عن املخاطر اإلنسانية يف ما يقربمن  200دولة ،والتي ميكن أن تساعدك يف عملية تعريف السيناريو.
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الفصل األول
 .3حدد سيناريو األزمة

• احرص عىل عدم الوقوع يف "فخ السيناريو" وإضاعة الكثري من الوقت يف تطوير سيناريو مفصل بدون داع.

• مبجرد اختيارك للسيناريو ،ستحتاج إىل جمع معلومات محددة عن احتياجات السكان واملنطقة الجغرافية والفئات املستهدفة وغريها (انظر القسم :4.1
حدد االحتياجات).

 .3.3اختيار السنة املرجعية وسنة األزمة وموسم التحليل
• عند تنفيذ عملية  ،PCMAيعد أحد أكرث الجوانب صعوبة هو تحديد السنة التي ستمثل سنة عادية (السنة املرجعية) أوالً ،والسنة التي ميكنها تصوير
الوضع الذي ستؤول إليه األمور إذا حدثت األزمة املتوقعة (سنة األزمة).
• تختلف السنة املرجعية عن "السنة الجيدة"؛ بل ،هي الوقت الذي ال تحدث خالله األزمة التي اخرتت تحليلها .فمن املستحسن أن يكون الوقت املرجعي
هو الوقت الحايل لتنفيذ العملية ،لتسهيل عملية جمع البيانات.
• سنة األزمة هي السنة التي ستتحدث عنها عند مقابلة ممثيل السوق الرئيسيني .هي السنة التي ستستخدمها لجمع معلومات عن التأثري املتوقع للكارثة
املحتملة يف أنظمة السوق .حاول تجنب اإلشارة إىل األزمة التي حدثت قبل أكرث من خمس سنوات ،ألنه من املرجح أن تكون املعلومات التي ستجمعها
غري دقيقة بسبب مرور الوقت.
• عند تحديد سنة األزمة والحدث الذي سوف تشري إليه ،استخدم االسم نفسه الذي يطلقه السكان املحليون عليه .عىل سبيل املثال ،يُعرف إعصار عام
 2013يف الفلبني باسم "تايفون يوالندا" ،ولكن يُعرف دوليًا باسم "هايان" .كام أن السكان قد يشريون إىل هذه األوقات "كأحداث" .عىل سبيل املثال ،يف
إثيوبيا ،يُس ِّمي السكان جفاف عام  2011باسم "موسم ما بعد فشل هطول األمطار لثالث مرات".
• الفصل الوقت املحدد من العام الذي يحتمل أن تحدث األزمة املتوقعة فيه .وينبغي أن يكون اليشء نفسه بالنسبة إىل السنة املرجعية وسنة األزمة.
ميكن تحسني اختيار املوسم مبجرد تحديدك ألنظمة السوق التي ترغب يف تحليلها ،ألن بعض املواسم تحدث فيها تغريات قوية يجب أن تؤخذ يف االعتبار
(انظر القسم  :8.2الحظ التقويم املوسمي).
مثال ميداين زمن األزمة والزمن املرجعي وموسم التحليل
فيام ييل جدول زمني يوضح عملية  PCMAأجريت يف يونيو  2015بواسطة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ( )CRSيف دارفور .كان سيناريو األزمة
هو الجفاف ،مع استخدام سنة  2015كسنة مرجعية واستخدام فشل سقوط األمطار عام  2010كبديل لسيناريو األزمة املستقبلية .كان موسم
التحليل هو شهر مايو ،حيث إنه يعترب ذروة موسم الجفاف وأشد أوقات الجفاف املحتملة يف املستقبل.
زمن األزمة مايو 2010

الزمن املرجعي مايو 2015

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
• تتحقق هذه الخطوة عىل أفضل نحو ممكن من خالل ورشة عمل اليوم الواحد التي سوف تحدد من خاللها أهداف عملية  PCMAواألسئلة التحليلية
الرئيسية ونطاق التحليل.
• إذا مل يكن من املمكن تنظيم ورشة عمل ليوم واحد ،فيمكن لجهة تنسيق السوق أن تأخذ زمام املبادرة يف هذه الخطوة ،مع التأكد من جمع امللحوظات
من الزمالء ذوي املعرفة عرب املحادثات ،والربيد اإللكرتوين ،إلخ.
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الفصل األول
 .4تحديد نطاق التقييم وأنظمة السوق الحيوية

 .4تحديد نطاق التقييم وأنظمة السوق الحيوية
ما أهمية هذه الخطوة؟
تعتمد جميع أدوات تحليل السوق عىل فحص بعض السلع أو الخدمات؛ وما يُحدث فرقًا كب ًريا بني إحدى األدوات واألدوات األخرى هو نطاق التقييم
وعمقه ،والذي ينبغي تحديده عىل أساس أهداف عملية تحليل السوق.
ت ُف ِّرق بعض وثائق التوجيه يف تحليل السوق بني أنواع تقييم نظام السوق والسوق.
يعد تحليل السوق تحليالً أرسع ،ويهدف إىل تحديد قدرة السوق عىل تقديم الخدمات/البضائع املطلوبة أو تسليمها وتحديد كيفية ذلك .تتبنى وثيقة
توجيه عملية  PCMAمنهج نظام السوق ،ولكن مع عمق التحليل ونطاق جغرايف مختلف .يف الواقع ،حتى عند النظر إىل اتباع منهج السوق ،فإنه ال
يزال من الرضوري تحديد خدمات أو سلع محددة (أي نظام السوق) مهمة للسكان املستهدفني ،الستكامل التحليل.
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ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
انتهيت من تحديد االحتياجات الحرجة للسكان امل ُحتمل تأث ُّرهم باألزمة.
• لقد
َ
انتهيت من إنشاء النطاق الجغرايف وعمق التحليل.
• لقد
ً
انتهيت من تحديد أنظمة السوق الحرجة التي ستقيمها أثناء عملية .PCMA
• لقد
َ

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .4.1حدد االحتياجات
• يعد هذا استمرا ًرا لتطور سيناريو األزمة .إذا مل تكن بالفعل موجودة مسبقًا يف وثيقة خطة طوارئ ،فحدِّد:
 املنطقة الجغرافية التي ستستجيب لها وكالتك يف حالة حدوث سيناريو األزمة؛السكان املستهدفني (عدد وخصائص/طبيعة املجموعات واملجموعات الفرعية التي يحتمل أن تتأثر) .عند تقدير السكان املستهدَفني ،اجمع دامئًامعلومات عن األشخاص غري املستهدفني الذين يعيشون يف املنطقة نفسها ،ومن ثم سيستخدمون األسواق نفسها أيضً ا .يف وقت الحق يف هذه العملية،
عند تقييم قدرة السوق عىل االستجابة إىل تغري يف الطلب ،يجب أال تنىس الطلب الحايل أو الطلب املستقبيل املحتمل من السكان الذين ال يحتاجون
إىل مساعدة أو الذين لن يكونوا جز ًءا من استجابة وكالتك (ومن ثم ال ميكن اعتبارهم سكانًا مستهدفني)؛
  -قابلية تأثر السكان املوجودة مسبقًا واالحتياجات الحالية؛االحتياجات الرئيسية (طبيعة االحتياجات ومقدارها) للسكان املستهدفني الذين ستخاطبهم يف حالة حدوث السيناريو (إذا حددتَ سيناريو أزمة).تختلف طبيعة االحتياجات الرضورية حسب نوع الطوارئ .يف حالة نشوب نزاعات ،رمبا تتعلق االحتياجات الرضورية بسلع رئيسية غذائية وغري
غذائية .ففي حالة وباء الكولريا ،قد تتعلق بالصابون أو املواد امل ُنظِّفة؛ ويف حالة وقوع كارثة طبيعية ،ميكن أن تتعلق باملواد الغذائية األساسية واملواد
غري الغذائية واملأوى؛
-األسواق التي يذهب الناس إليها لتلبية احتياجاتهم يف فرتات انعدام األزمات ،واألسواق التي من املحتمل أن يذهبوا إليها يف حالة حدوث أزمات.

•	لتحديد االحتياجات ،ميكنك استخدام تك ُّيف من األداة  2مجموعة أدوات :RAM
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/rapid-assessment-for-market-tools-ref4199.zip
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 .4.2تحديد أنظمة السوق الحيوية لديك
• انظر إىل احتياجات الفئة املستهدفة ذات األولوية التي ستلبيها يف حال وقوع سيناريو األزمة أو يف ضوء االحتياجات الحالية واربطها باألسواق الحيوية
التي ميكنها تلبية االحتياجات املحددة إما بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
• فكِّر أوالً يف مجموعة كبرية من أنظمة السوق التي )1 :ت ُعد حيوية للفئة املستهدفة )2 ،من املحتمل أن تتأثر سلب ًيا نتيجة لألزمة املتوقعة )3 ،تتعلق
بهدف االستجابة املتوقعة .ويجب إعداد قامئة مطولة تضم أنظمة السوق الحيوية استنادًا إىل تلك األنظمة التي تدعم احتياجات الفئات املستهدفة
يف حالة وقوع األزمة ،وكذلك األنظمة التي ستكون مهمة النتعاش األسواق وبناء قدرتها عىل التكيف مع الصدمات .تأكد من وجود اتساق بني أنظمة
السوق املختارة واالستجابة املحتملة املخطط لها وأهداف عملية  .PCMAتأكد أيضً ا من التفكري يف أنظمة السوق الحيوية ال سيام للرجال والنساء
والفئات األخرى من ذوي االحتياجات الخاصة.
• يف هذه املرحلة ،من املرجح أن تضم القامئة املطولة ألنظمة السوق الحيوية التي ترغب يف تحليلها نظام (أنظمة) سوق املواد الغذائية األساسية .فكِّر
أيضً ا يف املواد الغذائية األساسية البديلة التي ميكن أن تلجأ إليها الفئة املستهدفة أثناء فرتة املجاعة أو األزمة.

املربع  4أنظمة السوق الحيوية املتعلقة باملسكن واملأوى

يعد تحليل سوق اإليجارات تحديًا من نوع خاص للعاملني يف املجال اإلنساين بسبب تعقيد أنظمة هذه السوق :حيث يتواجد نظام اإليجار
الرسمي بالتوازي مع نظام اإليجار غري الرسمي ،ويُعد تحديد معايري املساكن تحديًا (مبعنى أنه ينبغي أن يويل تحليل السوق اهتام ًما بالشقق
املكونة من غرفة نوم واحدة ،والشقق التي يصل إليها املاء ،وغري ذلك).
يُعد اختيار نظام السوق تحديًا أيضً ا ،ألن املسكن يف حد ذاته يضم مجموعة من أنظمة السوق املختلفة .يُعد املسكن أو املأوى سلعة
استهالكية معقدة تتكون من أنواع عديدة من الخدمات والسلع الفردية .وبسبب هذا ،قد يكون من األصوب تصنيف سوق املأوى/املسكن
وتقييمها ليس وفقًا للسلع املكونة لها بل وفقًا ألدائها
(عىل سبيل املثال كيف يشرتي شخص ما قطعة أرض وكيف يعزز ملكيته لها وما الطريقة التي يتم بها تقديم البنية التحتية األساسية عىل
مستوى املجتمع وكيف يتم بناء املنزل وكيف يتم تقديم خدمات الدعم املالية وغري املالية وكيف يطور املجتمع مؤسسات ملكافحة انعدام
األمن).
ميكن أن ميثل تحديد النطاق الجغرايف لتحليل مثل هذه السوق تحديًا ،حيث ميكن أن تتفاوت أسعار اإليجارات بدرجة كبرية من حي إىل آخر.
وأخ ًريا ،قد يصعب تحديد أسباب تنوع األسعار يف نظام سوق اإليجار.
ت ُ ِع ُّد  CRSدراس ًة حول تحليل نظام سوق املسكن ،ومن املفرتض االنتهاء من إعدادها بحلول نهاية عام .2016

• فيام ييل بعض االعتبارات 9التي تشري إىل عدم السعي ملواصلة تحليل السوق ملنتج أو خدمة معينة:
ليس هناك سوق لهذه املنتجات/الخدمات و/أو ليس األشخاص عىل استعداد لدفع مثن املنتج/الخدمة كل عىل حدة (كام هو الحال غال ًبا بالنسبة إىلالخدمات واملنافع "العامة" مثل الطرق)
إن الوضع الذي توجد فيه الفئة املستهدفة ال ُيكِّنها من دفع مثن املنتج ،ومن ث َ َّم ال يُعد هذا املنتج سلع ًة أساسية لها (وهذا هو الحال غالبًا بالنسبةإىل منتجات اللحوم أو األسامك)
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توفِّر الحكومة املنتج/الخدمة (إحدى خدمات املنفعة العامة عىل سبيل املثال التعليم االبتدايئ)يجب أن يكون املنتج/الخدمة متا ًحا للجميع عىل قدم املساواة لتجنب املخاطر/اآلثار السلبية (مثل التطعيامت أو الخدمات الصحية لألمراض الشديدةالعدوى)
-تعد السوق حاليًا غري كفء عىل اإلطالق ويرتفع معدل "إخفاقها" (عىل سبيل املثال ،تخضع إحدى األسواق لسيطرة االحتكار املحكمة).

• الحظ أنه سيتم تحليل السلع/الخدمات كل عىل حدة ،حيث يختلف مصدر كل سلعة/خدمة وكذلك عمليات نقلها من املن ِتج إىل املستهلك ،ويحتمل
أن يحتاج التحليل إىل دعم السوق وإسهامات وبنيات تحتية مختلفة .ولكن إذا اشرتكت بعض املنتجات ،مثل "منتجات النظافة" أو "السلع املعلبة" ،يف
سالسل اإلمدادات نفسها ،فقد تختار تجميعها لتحليل السوق .وتتمثل الفرضية األساسية التي يقوم عليها التجميع يف استجابة عمليتي اإلمداد والتداول
املتعلقتني مبجموعة من املنتجات إلشارات معينة يف السوق بالطريقة نفسها  -وتتمثل هذه اإلشارات يف السعر والعرض والطلب .عىل سبيل املثال ،إذا
قام مصدر رئييس واحد بعملية إمداد املالبس املستعملة كلها ،ويستطيع هذا املصدر االستمرار يف هذا اإلمداد دون صعوبة ،فسيكفي هذا لتحليل "سوق
املالبس املستعملة" وليس لتحليل كل خط من خطوط اإلنتاج (القفازات والجوارب واألحذية واملعاطف والقبعات وغريها) .ومع ذلك ،إذا تم الحصول
10
عىل عنرص معني (مثل األحذية) وتداوله بطريقة مختلفة ،فيجب التعامل مع هذا العنرص كنظام سوق مستقل.
• ميكنك تضييق نطاق قامئة أنظمة السوق باالستعانة بجدول الرتتيب التايل ،حيث يشري  1إىل أقل مستوى ويشري  3إىل أعىل مستوى .متت االستعانة
بالجدول التايل كمثال مأخوذ من مجموعة أدوات  .EMMA: http://www.emma-toolkit.org/toolkitميكنك تكييف معايري االختيار إذا كنت تشعر
أن بعضها ميكن أن يكون أكرث مالءمة للنظام الذي تحلله.
الجدول  5جدول الرتتيب لتحديد نظام السوق الحيوية
دقيق الذرة
البيضاء

أقراص "أكواتابس"
لتنقية املياه

األغطية
البالستيكية

العاملة املؤقتة

حاجة الجامعة املستهدفة امللحة

3

1

2

1

حيوي لكل من الرجال والنساء

3

2

3

1

يتناسب السوق مع هدف االستجابة/نطاق عمل الهيئات

2

1

3

1

يتناسب مع خطة الحكومة/خطة القطاع

3

3

2

1

تأثري األزمة املتوقعة يف السوق

3

3

1

2

الحاجة إىل معلومات إضافية عن هذه السوق

3

1

2

2

التوقيت الجيد إلجراء العملية وطبيعة املوسم

3

1

1

2

ممثل نظام السوق للجوانب األخرى/إمكانية التجميع

1

1

3

1

اإلجاميل

21

13

17

11
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• حدد نظام السوق الحيوية باالستعانة بهذا الرتتيب .مع الوضع يف االعتبار أنه نظ ًرا إىل أن هذه العملية متكررة بطبيعتها ،ميكن تعديل أنظمة السوق
املختارة يف بداية العمل امليداين ،بنا ًء عىل مناقشة مع فريق السوق والجهات املعنية الخارجية (انظر القسم  :8.1تدريب فريق السوق بأكمله ووضع
الشكل النهايئ إلطار عملية التحليل الخاصة به) .بدالً من اختيار أنظمة سوق متعددة وعالية املستوى وتعمل بطرق مامثلة جدًا ،قد تود التفكري يف
اختيار نظام سوق (أو عدة أنظمة) منخفض املستوى قليالً ،ولكنه سيقدم معلومات مفيدة ومتكاملة .فكِّر يف الرتابط بني أنظمة السوق (عىل سبيل
املثال ،ت ُستخدم الذرة مع الحليب).

 .4.3إذا لزم األمر ،ميكنك تعديل أسئلة التحليل الرئيسية لتتواءم مع أنظمة السوق الحيوية وسيناريو األزمة.
• أ ِعد النظر يف أسئلة التحليل الرئيسية الخاصة بك وتأكد من أنها ذات صلة بكل نظام من أنظمة السوق الحيوية التي اخرتتها .ميكنك تنقيحها وصياغتها
حسب طبيعة نظام السوق وسيناريو األزمة ونطاق التقييم .قد يكون لديك أيضً ا مجموعة مختلفة من أسئلة التحليل الرئيسية الخاصة بكل نظام من
أنظمة السوق املختارة ،حسبام تريد/تحتاج أن تعرفه عن كل منها.
• ضع يف اعتبارك أنه نظ ًرا إىل طبيعة عملية التحليل املتكررة ،قد يتم تنقيح أسئلة التحليل الخاصة بك أثناءها.
أمثلة ألسئلة التحليل املستخدمة يف املجال
كيف يعمل نظام سوق األرز اليوم ،وكيف سيعمل أثناء الفيضانات؟ أ .هل يوفر الكمية/الجودة املناسبة للبضائع؟ ب .هل سيكون متكامالً
وتنافسيًا؟ جـ .إىل أي مدى ميكن أن يستجيب لزيادة الطلب؟ ( ،IRCباكستان)2015 ،
أي التدخالت ميكن أن تقدم الدعم لفالحي ال ُحديدة الفقراء لزراعة الذرة البيضاء لالستهالك الغذايئ ولعلف املاشية؟ (" Oxfamأوكسفام"،
اليمن)2013 ،
ما القيود واملخاطر املتوقعة التي ستؤثر يف أسواق الذرة البيضاء/دقيق الذرة/الصابون يف غضون الستة شهور القادمة؟ (" Oxfamأوكسفام"،
جنوب السودان)2014 ،
ٍ
هل يعد سوق الذرة البيضاء متكامالً بقدر كاف يف كل مكان للتكيف مع صدمات السوق لتلبية الطلب؟ (" Mercy Corpsمرييس كوربس"،
جنوب السودان)2014 ،
ما أكرث الطرق مالءمة لتقليل األثر املحتمل للفيضانات يف نظام سوق قش القمح ووصول الفئة املستهدفة إىل األسواق؟ ( ،IRCباكستان)2015 ،
يف أوقات الجفاف ،ما منط االستجابة الذي ميكن أن يتبعه أعضاء اتحاد التعاضد للتصدي ألزمة الغذاء يف حاالت الطوارئ؟ يف أوقات الجفاف ،ما
التدخالت الرضورية لدعم السوق التي تتضمنها إسرتاتيجيات املواجهة التي تقوم بها الجهات الفاعلة يف السوق للحصول عىل الدعم؟ (،CRS
السودان)2015 ،

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
• يتم القيام بهذه الخطوة عىل أكمل وجه يف ورشة عمل مدتها يوم واحد ،وستقوم خاللها بتحديد أهداف عملية  PCMAوأسئلة التحليل الرئيسية
وسيناريو األزمة.
• إن مل تكن الورشة التي تستغرق يو ًما واحدًا مجدية ،فستقوم جهة تنسيق السوق بإعداد قامئة مطولة تضم أسئلة التحليل الرئيسية للحصول عىل
معلومات من الزمالء ذوي املعرفة والدراية من خالل إجراء محادثات معهم أو الرتاسل معهم عرب الربيد اإللكرتوين وما إىل ذلك .ومن ث َ َّم ستكون هذه
القامئة محدودة النطاق يف بداية ورشة عمل السوق (انظر القسم  :8.1تدريب فريق السوق بأكمله ووضع الشكل النهايئ إلطار عملية التحليل الخاصة
به).
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 .5تحديد أداة (أدوات) تحليل السوق التي ستستخدمها
ما أهمية هذه الخطوة؟
يقدم دليل عملية  PCMAمنه ًجا لتحليل السوق يف بيئات ما قبل األزمة .يعتمد تقييم السوق عىل تكييف األدوات القامئة  11التي ُو ِضعت يف األساس
لتقييم السوق بعد األزمة.
ومبجرد تحديد نطاق عملية  PCMAومدى تعمقها ،ستجد نفسك يف مرحلة ُي ِكنك خاللها تحديد األدوات التي ستكيفها لتالئم عملية التحليل.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• معرفة مجموعة األدوات التي ينبغي أن ترجع إليها أوالً بعد األزمة الختيار األدوات التي يجب استخدامها أثناء التقييم.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .5.1استنادًا إىل احتياجاتك وأهدافك ،حدد مدى تعمق التقييم
• استنادًا إىل أهداف عملية  PCMAوأسئلة التحليل الرئيسية ،ستحدد مدى تعمق تقييمك الذي سيدعم بدوره اختيار أداة تحليل السوق التي
ستستخدمها .ميكن استخدام املعايري التالية لدعم عملية االختيار .وينبغي استخدامها كدليل إرشادي ،كام ميكن استخدامها جمي ًعا (عىل سبيل املثال،
ميكنك أن تختار إجراء تقييم متعمق لنظام سوق النفقات املعقد):

يعد النشاط التجاري داخل متجر املواد الغذائية األساسية هذا ،يف مدينة هرات األفغانية التي تقع غرب أفغانستان ،رائ ًجا .يعتمد األشخاص يف جميع أنحاء العامل عىل األسواق باعتبارها مصادر للسلع األساسية والدخل
عىل حد سواء .صورةNed Colt/IRC :
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الجدول  6هل تقييم السوق سطحي أم متعمق؟

12

تقييم سطحي (مثل استبيان  48ساعة للتجار (من أوكسفام) ،ومسح
العاملني بالتجارة يف إطار برنامج  WFPوعملية )RAM13

تقييم متعمق (عىل سبيل املثال EMMA ،أو )MAG

تتعلق أسئلة التحليل مبا ييل:

تتعلق أسئلة التحليل مبا ييل:

• املعلومات النوعية

• املعلومات الكمية

• األداء العام القتصاد السوق

• العالقة التفصيلية بني الجهات الفاعلة يف السوق

• تأثري االستجابة اإلنسانية املقصودة يف األسواق وإمكانية وصول األفراد
إليها

• قدرة أنظمة السوق عىل تغطية حجم احتياجات الفئات وتنوعها
وإمكانية وصول األشخاص إىل هذه األسواق خالل الوقت املرجعي
ووقت األزمة.

• أهمية دعم األسواق من خالل االستجابة املتوقعة يف حاالت الطوارئ
لضامن انتعاشها ودعم إمكانية وصول األشخاص إليها
• مؤرشات السوق التي ميكن مراقبتها لبيان هل تنكشف إحدى األزمات
بطيئة الحدوث أم ال (مبعنى اتباع نظام اإلنذار املبكر)

• أهمية تدابري ما قبل األزمة لزيادة إمكانية وصول األشخاص إىل أنظمة
السوق أو لحامية /تعزيز أنظمة السوق للحد من مخاطر تعرضها
للصدمات

اإلطار الزمني للتدخل عىل املدى القصري/الوقت الالزم

اإلطار الزمني للتدخل عىل املدى الطويل (ما يزيد عن ثالثة شهور)

الوفرة/عملية اإلمداد الواضحة يف السوق

عدم استقرار عملية اإلمداد

سالسل اإلمداد القصرية/البسيطة

سالسل اإلمداد الطويلة/املعقدة

زيادة قدرة التجار (التمويل ،الشبكات)

ضعف قدرة التجار

انتشار املعلومات الجيدة يف نظام السوق

قلة/عدم اكتامل املعلومات؛ الشائعات

أنظمة السوق البسيطة  -قلة الجهات الفاعلة

أنظمة السوق املعقدة

أسواق النفقات (بعبارة أخرى السلع أو الخدمات التي تشرتيها الفئة
املستهدفة)

أسواق الدخل ،مبا يف ذلك سوق العمل (بعبارة أخرى ،أنظمة السوق
التي تكسب الفئة املستهدفة دخلها من خاللها)

ال توجد مشكالت/خسائر/حاالت ترسب واضحة يف السوق

يوجد خلل واضح يف األسواق

• الحظ أن استخدام أحد األساليب ال يعنى استبعاد األساليب األخرى ،وقد تختار تنفيذ التقييم السطحي للسوق أوالً ،ثم تتعمق يف بعض سالسل أنظمة السوق الحيوية املحددة.
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 .5.2استخدم املعارف واملوارد املتاحة لتحديد أداة (أدوات) تقييم السوق املناسبة

• لالختيار ما بني أدوات تقييم السوق املتنوعة واملتاحة ،قد ترغب يف الرجوع إىل موظفي الدعم الفني الذين يتمتعون بخربة يف
تقييامت السوق يف الهيئات التابعة لك .ميكنك أيضً ا الرجوع إىل الهيئات التي لديها خربات سابقة أو فريق العمل املايل يف بلدك.
بدالً من هذا ،ميكنك سؤال جامعة املامرسة  Market in Crises DGroupاألوسع انتشا ًرا عىل املوقع اإللكرتوين:
https://dgroups.org/dfid/mic/
• يوجد العديد من الوثائق واألدوات التي ميكن أن تدعم عملية اتخاذ القرار لديك:
 The CaLP/IRC Comparative Table of Humanitarian Market Analysis Tools: http://www.cashlearning.org/ .downloads/comparative-table-of-market-analysis-tools-final.pdfتم إعداد هذه الوثيقة لتقديم نظرة عامة عن
الدليل الحايل الخاص بتحليل األسواق املختلفة ونقطة البدء لالختيار بني أدوات التقييم أو دمجها لتتوافق مع النظام الذي تحلله
واالحتياجات املرتبطة به.
 :The Oxfam Market Analysis Compasshttps://prezi.com/vg0_glhptmi5/market-analysis-compass/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
تم إعداد هذه الوثيقة من ِقبل ( Oxfamأوكسفام) ملساعدة العاملني يف هذا املجال عىل االختيار بني أدوات تحليل السوق املختلفة.
مثال ميداين
أمثلة لعملية  PCMAالتي تستخدم األداتني  EMMAوRAM
أجرت لجنة  IRCعملية  PCMAيف الصومال https://dgroups.org/?fb54zc2b :يف أواخر عام  ،2015حيث قامت
بتكييف أداة  RAMلتقييم أنظمة أسواق  WASHوسلع أماكن اإليواء وتحليلها.
أجرت ( Oxfamأوكسفام) عملية  PCMAيف بنجالديش https://dgroups.org/?4yyy6rv9.abq75d2y :يف ديسمرب عام
 ،2015حيث قامت بتكييف أدوات  EMMAلفحص أنظمة أسواق مياه الرشب والعاملة الزراعية.
أجرت  IRCعملية  PCMAيف باكستان ،حيث قامت بتكييف أدوات  EMMAلفحص أنظمة السوق املتعددة .ميكنك
العثور عىل التقارير التي تم إعدادها هناhttps://rescue.box.com/s/4wwjcgj1oxbsrft19c7npabmjs9112om :
• مل يتم استخدام جميع أدوات تقييم السوق اإلنسانية إلجراء عملية  PCMAحتى اآلن .وإىل يومنا هذا ،استخدمت عمليات
 PCMAالتي أجريت كل من أدوات  EMMAوتقييم  RAMفقط .ومن املفرتض أن يتم استخدام دليل  MAGواستبيان  48ساعة
للتجار من أوكسفام ومسح العاملني يف التجارة يف إطار برنامج  WFPيف بيئات ما قبل األزمة ،إال أن كم املعرفة املتعلق بهذا األمر
ال يزال محدو ًدا إىل حد ما.
• مبجرد تحديد أداة (أدوات) تقييم السوق املناسبة الستخدامها ،ينبغي أن تحصل عىل نسخة من مجموعة األدوات ذات الصلة ،ومع
ذلك سيظل دليل عملية  PCMAاإلطار املرجعي الرئييس بالنسبة إليك.
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املربع  5نُهج أخرى لتحليل السوق
يوصف السوق العاملي بأنه دينامييك ،لذا تم تصميم العديد من األدوات وال ُنهج مؤخ ًرا .باإلضافة إىل مجموعة األدوات طويلة األمد مثل GEM
و( M4Pاملربع  ،)1توجد أدوات أخرى يتم تلخيصها بإيجاز أدناه ،إال أننا لن نتناولها بالتفصيل يف هذا الدليل:
• تحليل سلسلة القيمة :يتجه هذا التحليل إىل الرتكيز بصورة أكرب عىل القيمة التي تنتقل بني مختلف الجهات الفاعلة يف سلسلة السوق .وعىل
هذا النحو ،يكون هذا التحليل أقل دراية بطبيعة نظام السوق املتغرية و ديناميكياته .ومن الناحية العملية ،غال ًبا ما تشري سلسلة القيمة ونظام
السوق إىل اليشء نفسه ،إال أن نظام السوق قد يكون أكرث شمولية .إضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام مصطلحات تحليل سلسلة القيمة يف برامج
14
التنمية االقتصادية طويلة األمد ،ولن نتناول هذا بالتفصيل هنا.
• تحليل سوق العاملة يف أطر العمل اإلنساين .https://rescue.box.com/s/9zkjrd6eyu2dxflkd8luara9exl85pvo :يعد هذا دليالً اسرتشاديًا
لتحليل سوق العاملة املاهرة وغري املاهرة ،ويهدف إىل االسرتشاد به لتصميم برامج سبل العيش وتعزيز السوق وتنفيذها يف بيئات ما بعد
األزمة .كعملية  ،PCMAال يعد هذا الدليل أداة جديدة لكنه وثيقة ميكن االسرتشاد بها لوضع نهج يقوم عىل األدوات الحالية .إن االطالع عىل
الدليل وعملية  PCMAيف آن واحد ُيكِّن القامئني بأعامل السوق من تحليل سوق العاملة يف بيئات ما قبل األزمة ،طاملا أنه يتم إجراء التقييم
لتحقيق أهداف عملية  PCMAواإلجابة عن نوع األسئلة التي ُصممت من أجلها هذه العملية.
• تحليل السوق متعدد القطاعات .http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-annex1.pdf :يُعد هذا دلي ًال
اسرتشاديًا ملساعدة القامئني بأعامل السوق عىل التحقق مام إذا كانت إحدى الفئات املستهدفة املترضرة تستطيع الوصول إىل الكميات املتوقعة
من البضائع والخدمات ،عىل نحو عادل ومنصف أم ال ،من خالل برنامج املنح النقدية متعدد األغراض .كعملية  ،PCMAال يعد هذا الدليل
أداة جديدة لكنه وثيقة ميكن االسرتشاد بها لوضع نهج يقوم عىل األدوات الحالية .إن االطالع عىل الدليل وعملية  PCMAيف آن واحد ُيكِّن
القامئني بأعامل السوق من إجراء تحليل السوق متعدد القطاعات يف البيئات قبل األزمة.
• الحد األدىن من معايري  CaLPلتحليل السوق:
 http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-requirements-for-market-analysis-in-emergenciesAيعد
هذا دليالً اسرتشاديًا ميكن استخدامه من ِقبل القامئني باألعامل جنبًا إىل جنب مع مجموعة أدوات تحليل السوق وال ُنهج الخاصة به لضامن أنها
خصيصا لبيئات ما بعد
مل تخلف وراءها أي مشكالت بالغة األهمية تتعلق بعمليات تقييم السوق .عىل الرغم من إعداد الحد األدىن من املعايري
ً
األزمة ،إال أنه من املمكن استخدامه يف بيئات ما قبل األزمة.
•  .MARKit: http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/markitال تعد  MARKitأداة لتحليل السوق ولكنها
أداة ملراقبتها .حيث تم إعدادها يف األساس ملراقبة أسعار املواد الغذائية .تتوفر املراجع والروابط الخاصة بأداة  MARKitيف الفصل  :4الحفاظ
عىل تحديث عملية PCMA
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 .5.3استنادًا إىل مدى تعمق تقييمك ،حدد نطاقه الجغرايف
• حدد املناطق التي ستحتاج إىل جمع معلومات منها ،مع مراعاة ما ييل:
من املهم أن تقوم بزيارة األسواق ،مع وضع املراكز التجارية واملخازن واملقرات الحكومية الرئيسية وغري ذلك يف االعتبار أيضً ا .عادة ما تنترش سالسلاألسواق يف نطاق جغرايف واسع يف أي بلد محدد
قد تكون أسواق البيع بالجملة أو بعض الجهات الفاعلة يف األسواق الرئيسية يف أماكن بعيدة ،ويف هذه الحالة ،ميكنك التفكري يف جمع البيانات عن بعديف املناطق الحدودية ،قد يكون أقرب سوق يف البلد املجاورقد يكون سوق التدخل سوقًا مركزية أو إقليمية.• سيعتمد عدد األسواق التي تزورها عىل نطاق تقييمك ومدى تعمقه ،كام هو محدد أعاله ،وعىل عدم استقرار البيئة .ومن الناحية العملية ،سيعتمد ذلك
عىل الوقت املتاح أيضً ا.
• عند تحديد األسواق التي ستجمع منها بيانات ،ضع يف اعتبارك تكامل السوق ِ
وأعط األولوية لألسواق األقل تكامالً.
• حدد األسواق التي تخطط لجمع البيانات منها .ميكنك القيام بذلك مع االستعانة باملعلومات التي جمعتها يف القسم  :4.1تحديد االحتياجات.
• يوجد جدول إرشادي أدناه مأخوذ من  MARKitويوضح بالتفصيل عدد األماكن التي ميكن زيارتها ،حيث يرتاوح نطاقه بني التقييم السطحي والتقييم
األكرث تعمقًا.
الجدول  7كم عدد األسواق التي ينبغي عليك زيارتها؟
نوع السوق

عدد األسواق التي ميكن جمع البيانات منها

السوق املركزية (األسواق التجارية الكبرية يف املنطقة الحرضية)

3-1

جهات اإلمداد اإلقليمية (أكرب أسواق البيع بالجملة يف األحياء)

عىل األقل جهة واحدة ،ويعتمد ذلك عىل مقدار اإلمداد إىل أسواق
التدخل

أسواق التدخل (ميكن للسكان الوصول إليها)

10-3

األسواق الفرعية (األسواق التي تعتمد عىل اإلمدادات من أسواق
التدخل/صغار التجار عىل مستوى القرية)

2-0

إجاميل عدد األسواق التي ينبغي زيارتها

15-4

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
• ميكن القيام بهذه الخطوة يف نهاية ورشة العمل التي تستغرق يو ًما واحدًا ،والتي ستقوم خاللها بتحديد أهداف عملية  PCMAوأسئلة التحليل الرئيسية
ونطاق عملية التحليل .بدالً من ذلك ،ميكن إجراء هذه الخطوة من ِقبل جهة تنسيق السوق يف غضون ساعة تقري ًبا .إلجراء هذه الخطوة ،قد يكون من
املفيد أن تطلب الدعم الفني من أحد خرباء السوق إذا كان متا ًحا.
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 .6خطة تقييم السوق
ما أهمية هذه الخطوة؟
قد ميثل تنظيم عملية  PCMAتحديًا ،حيث تعد عملية جديدة نو ًعا ما بالنسبة إىل العديد من موظفي املجال .إال أن االستعداد الجيد لهذه العملية
ووضع خطة واضحة سيساعد عىل تنفيذها.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• تحديد تشكيل الفريق الذي سيجري عملية .PCMA
• إضفاء الطابع الرسمي عىل  ToRواملوافقة عليها من ِقبل اإلدارة وتوزيعها عىل أعضاء فريق التقييم املرتقبني.
• تحديد املوارد املالية واللوجستية والبرشية الالزمة للعملية وتجهيزها استعدادًا إلجراء العملية.
• قبول اإلدارة إسرتاتيجيات االستجابة املرتقبة للهيئة وخطة االستعداد التي وضعتها.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .6.1اختيار أعضاء فريق السوق
• ينبغي تحديد أعضاء فريق  .PCMAوعادة ما يتكون من:
 جهة تنسيق السوق :انظر القسم  :1.2تعيني جهة تنسيق السوق .حتى اآلن ،ال تزال جهة تنسيق السوق تضطلع مبسؤولية تنفيذ الخطوات التمهيدية،ويف هذه املرحلة ميكن أن تتغري جهة تنسيق السوق إذا لزم األمر ،ومن اآلن فصاعدًا ،ينبغي عىل الشخص نفسه أن ميارس الدور املنوط به طوال
العملية .وتعد جهة تنسيق السوق مسؤولة عن تنسيق عملية  ،PCMAبداية من مرحلة اإلعداد وصوالً إىل استخدام النتائج يف تطوير الربامج الفعلية.
وتضمن جهة تنسيق السوق أيضً ا املراقبة املستمرة ملؤرشات السوق الرئيسية وتحديث عملية  PCMAكلام اقتىض األمر.
 قائد فريق التحليل :يعد هذا الشخص مسؤوالً عن عملية  PCMAبصفة عامة .حيث ينسق بني مختلف قادة الفرق يف السوق ويتأكد من أن كلفريق يسري عىل الطريق الصحيح ويجمع البيانات ذات الصلة التي من شأنها دعم عملية التحليل .يقود عملية استخالص املعلومات يوم ًيا أثناء تحليل
خرائط السوق (انظر القسم  :8.8تحليل خرائط السوق) وخيارات االستجابة (انظر القسم  :9استخدم عملية تحليل السوق قبل األزمة الستنتاج
مهم .وكقاعدة عامة ،ينبغي أن يتمتع قائد فريق التحليل بخربة يف
التدخالت املستندة إىل السوق) .يُعد تكليف الشخص املناسب ألداء املهمة أم ًرا ً
تحليل السوق وكيفية استخدام هذا التحليل يف معرفة الربامج اإلنسانية .ميكن أن يكون قائد فريق التحليل جهة تنسيق السوق ،ولكن قد يكون أيضً ا
شخصا آخر من الهيئة أو مستشا ًرا خارج ًيا.
ً
 قائد (قادة) فريق السوق :تحت إرشاف قائد فريق التحليل ،يعد كل قائد من قادة فرق السوق مسؤوالً عن أحد تحليالت السوق الحيوية .وال تحظىالخربة السابقة يف تحليل السوق بنفس أهمية مهارات القيادة والتواصل واملهارات التحليلية والخربة املكتسبة من تنفيذ الربامج .يُعد القيام بدور قائد
فريق السوق وسيلة رائعة ألعضاء الفريق الواعدين الذين ليس لديهم خربة يف تقييم السوق ،حيث سيساعدهم ذلك عىل كسب املهارات والثقة ،إىل
جانب إمكانية تويل دور قائد فريق التحليل مستقبالً .مالحظة :إذا كنت تنظر فقط إىل إحدى األسواق الحيوية طوال عملية التحليل بأكملها ،فمن ث َ َّم
ميكن للشخص نفسه أن يتوىل دور قائد فريق التحليل ودور قائد فريق السوق.
 أعضاء فريق السوق :بشكل عام ،يجب أن يتضمن نظام السوق املراد تحليله شخصني إىل خمسة أشخاص وذلك تب ًعا لنطاق التحليل وعمقه .ويجبعىل هؤالء األشخاص أن يعرفوا املجال الذي يعملون فيه جيدًا وأن يتحدثوا اللغة (اللغات) املحلية .ويضطلعون مبسؤولية جمع البيانات ودعم قائد
فريق السوق الخاص بهم عن طريق رسم الخرائط وإجراء عملية التحليل .وميكن أن يكون هؤالء األشخاص موظفني يف  NGOأو  UNأو ممثلني عن
الحكومة أو حتى جهات فاعلة يف القطاع الخاص .وعادة ما يكون من الصعب مشاركة الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص يف عملية التحليل بأكملها،
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لكن هذا ال يقلل من قيمتهم ،لذا حاول أن تجعلهم يشاركون قدر اإلمكان أثناء عملية التحليل .يف حاالت معينة ،ميكن أن يتكون فريق السوق من
املسؤولني عن اإلحصاءات ويتولون جمع البيانات فقط ،ومن أعضاء فرق عمل أخرى يقومون بدعم التحليل دون اشرتاكهم يف جمع البيانات .ومع ذلك،
ال يوىص بهذا التشكيل للفريق حيث أظهرت التجربة أن ذلك يجعل عملية التحليل أكرث صعوبة.
قد ترغب كذلك يف تحديد جهة تنسيق يف إطار إدارة الدعم للمساعدة عىل إعداد ورش العمل واألعامل امليدانية .عالوة عىل ذلك ،إذا كنت ستستخدمجمع البيانات املتنقلة خالل عملية التقييم الخاصة بك ،فسيكون من املهم تواجد شخص مختص يف تكنولوجيا املعلومات طوال التقييم لدعم عمليات
إعداد االستبيانات املتنقلة ومراجعتها ونقل البيانات واستكشاف األعطال وإصالحها.
استنادًا إىل مجال أنظمة السوق الحيوية املراد تقييمها وعددها ،قد يتم تنظيم فريقك عىل النحو التايل:
الشكل  1خيارات لتشكيل فريق PCMA

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ
اﻟﺴﻮق

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ
اﻟﺴﻮق

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

يُرجى الوضع يف االعتبار أنه إذا كانت أسئلة التحليل الرئيسية الخاصة بك مرتبطة فقط باألداء العام القتصاد السوق ،فستتضمن عملية تقييم السوق
يف الغالب استعراضً ا مكتبيًا (انظر القسم  :7.1االستعراض املكتبي للمعلومات الحالية املتعلقة باألداء العام للسوق)؛ ومن ث َ َّم ،ميكن تقليل عدد فريق
السوق إىل عضوين أو ثالثة أعضاء لدعم جهة تنسيق السوق.
• يعد تشكيل فريق السوق أحد عوامل النجاح املهمة للعملية .مع األخذ يف االعتبار الخربة التقنية لفريق العمل واملعرفة باملجال واللغات التي يتحدثون
بها واالهتامم بعملية التحليل والنوع االجتامعي (للسامح بإجراء مقابالت مع النساء والرجال بشكل منفصل إذا ما دعت الحاجة إىل ذلك) .إىل جانب
التفكري يف إرشاك فريق التطوير ال سيام إذا كان الهدف من التحليل يتمثل يف بناء القدرة عىل املرونة وسهولة التكيف .كذلك ينبغي التفكري يف دمج فرق
الدعم (الخدمات اللوجستية واملالية وغري ذلك) ،ألنها من املرجح بالفعل أن تكون لديها معلومات مفيدة واتصاالت ومعرفة بالسوق.

 40تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016
type sits here and here

Berthold Akzidenz Grotesk

type sits here and here
Berthold Akzidenz Grotesk

الفصل األول
 .6خطة تقييم السوق

مربع " 6مسألة األشخاص املهرة" –
تحديد فريق السوق املناسب
يف دراسة أجرتها لجنة  IRCحول االستفادة من  ،EMMAكانت قدرة السوق أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مدى االستفادة من نتائج
تحليل السوق .يجب أن يكون أعضاء الفريق من ذوي الخربة واملهارة ،ولكن ال ينبغي أن يتكون الفريق من األخصائيني التقنيني فقط.
ينبغي أن تتنوع أدوار أعضاء فريق السوق ومسؤولياتهم حيث تعد املهارات املختلفة مفيدة يف جميع مراحل العملية .عالوة عىل ذلك ،يُسهم
إدراج مجموعة متنوعة من األدوار يف العملية يف زيادة أعداد فريق العمل الذين يستوعبون النتائج .إن تصميم الربامج اإلنسانية واملوافقة
عليها وتنفيذها ينطوي عىل مجموعة متنوعة من أعضاء فريق العمل الذي يضم األخصائيني التقنيني واملديرين وصناع القرار والقامئني باألعامل
اللوجستية وفريق األعامل املالية وفريق األعامل اإلدارية وما إىل ذلك .كام سيزيد نرش الوعي بتحليل السوق واستيعابه ،من خالل هذه األدوار،
من احتاملية تطبيق التوصيات التي تم الحصول عليها من عملية .PCMA
تذكر :أن عملية  PCMAتشبه أي نوع من أنواع التقييم يف النهاية – وتعد مفيدة فقط بقدر ما يبذله األشخاص فيها من جهد.

 .6.2تحديد املوارد التي تحتاج إليها إلجراء PCMA
• وضع إطار زمني لعملية  PCMAومرشوع جدول لألعامل الخاصة بها .مع الوضع يف االعتبار أن الفرتات التي تستغرقها العمليات املختلفة وتكاليفها
الفعلية قد تختلف اختالفًا كب ًريا اعتامدًا عىل أهداف العملية ونطاقها وتشكيل الفريق .وميكن إجراؤها من قبل شخص أو شخصني مدربني خالل يومني
أو ثالثة أيام اعتامدًا عىل ما تود معرفته .فعىل سبيل املثال ،يف عام  2012يف اليمن ،أجرت منظمة ( Oxfamأوكسفام) تحليالً للسوق ،قام به شخصان يف
غضون يومني لحسم االختيار بني املساعدات العينية والنقدية ،بوصفه أكرث الطرق فعالية لتقديم االستجابة لحاالت الطوارئ .ومع ذلك ،غال ًبا ما تستغرق
عملية تحليل السوق يف الواقع وقتًا أطول من ذلك ،حيث تستغرق أحيانًا من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع ،مبا يف ذلك ورشة عمل أولية مع فريق العمل
وجمع البيانات امليدانية وورشة عمل ملتابعة تحليل البيانات وكتابة التقارير.
• باإلضافة إىل املوارد البرشية ،ميكنك أن تكتشف بالضبط نوع املوارد التي ستحتاج إليها لتنفيذ عملية  PCMAوما ستحتاج إليه من املديرين الذين تتبع
لهم إلجراء التحليل بنجاح .تبلغ تكلفة عملية  PCMAمن  5000إىل  20000دوالر أمرييك ،ويتوقف ذلك عىل طبيعة أنظمة السوق التي يجري فحصها
وعددها ومدى تغطيتها الجغرافية وغري ذلك من العوامل ،ويبلغ متوسط تكلفة تحليل مدته  11يو ًما تحت قيادة مستشار خارجي  15000دوالر أمرييك.
• وضع ميزانية تفصيلية للعملية .ميكنك استخدام منوذج ميزانية  PCMAاملرفق يف امللحق كنقطة بدء .مع األخذ يف االعتبار التكاليف التالية:
 تكاليف قائد فريق التحليل وتكاليف فريق العمل تأجري قاعة املؤمترات ووجبات الطعام الخفيفة التأشريات والرحالت الجوية الدولية وأماكن اإلقامة تأجري سيارات لالنتقال إىل العمل امليداين – سيارة لكل فريق سوق عىل األقل الرحالت الجوية املحلية خرائط املنطقة تكاليف الطباعة واالتصاالت.ميكن خفض هذه التكاليف بصورة كبرية إذا كانت املنظامت املشارِكة قادرة عىل املساهمة مبوارد عينية تتمثل يف السيارات وأماكن اإلقامة وقاعات
املؤمترات وما إىل ذلك.
• ضامن التنظيم وتوفري الخدمات اللوجستية وتطبيق جميع النقاط املذكورة أعاله ،باإلضافة إىل الجانب األمني.
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مربع  7تحليل األمن والسوق
ال تقترص القيود األمنية عىل تحليل السوق ،ومع ذلك ،ينبغي الوضع يف االعتبار أن األسئلة التي ستُطرح عليك قد يُنظر إليها بصورة مريبة من
قبل السلطات أو التجار أو الجهات الفاعلة األخرى يف القطاع الخاص.
يف حاالت األزمة املتكررة ،اعتادت مختلف الجهات املعنية االستعانة بوكاالت األعامل اإلنسانية لجمع معلومات عن احتياجات األشخاص
ومصادر الدخل والغذاء وما إىل ذلك ،ولكن تقل احتاملية استعانتهم بوكاالت لجمع معلومات عن حجم التجارة والجهات الفاعلة يف السوق
وما إىل ذلك.
عالوة عىل ذلك ،متتلئ أنظمة السوق "باملصالح الخاصة" ،ويف بعض الحاالت التي يبني فيها تحليل السوق أو يكشف عن مصالح مجموعات
معينة أو الفوائد التي تعود عىل هذه املجموعات من الطريقة التي تعمل بها السوق ،قد ت ُع ِّرض هذه الجهات الفاعلة عملية التحليل و/أو
القامئني بهذه العملية للخطر .عىل سبيل املثال ،عندما يتم الكشف عن مؤامرات لتثبيت األسعار ،سيخلق هذا أوضا ًعا شديدة التقلب.
يف مرحلة اإلعداد وأثناء جمع البيانات ،تأكد من دمج الجانب األمني وموظفي األمن يف إطار عملية .PCMA

 .6.3إكامل صياغة  ToRونرشها
• بنا ًء عىل ما سبق ،ميكنك إكامل صياغة  ToRلعملية  .PCMAميكنك استخدام منوذج  PCMA ToRاملرفق يف امللحق كنقطة بدء .ينبغي أن تحتوي
 ToRعىل:
 املجال واألهداف وأسئلة التحليل الرئيسية املحتملة التي سيتم اإلجابة عنها أثناء إجراء التحليل النطاق الذي تم تص ّوره ومدى عمق عملية التحليلتشكيل الفريق وتحديد املسؤوليات بصورة واضحة (وال سيام لقائد فريق التحليل وقائد (قادة) فريق السوق.اإلطار الزمني ومرشوع جدول األعامل (لتنقيحه مع قائد فريق التحليل مبجرد قيامه بتحديده).• مشاركة  ToRوامليزانية التفصيلية مع اإلدارة الخاصة بك ،والحصول عىل موافقتها.
حاسم يف نجاح نتائج عملية  PCMAواالستفادة من التوصيات التي تم الحصول عليها ،ولن يكون إرشاك جميع
• يُعد إرشاك فريق سوق متنوع عامالً
ً
حاسم لنجاح العملية .قد ترغب يف مشاركة  ToRعىل
األفراد املعنيني يف فرق السوق مجديًا .ومن ث َ َّم يعد التواصل الخارجي املتألق منذ البداية جان ًبا
ً
نطاق واسع عىل مستوى الدولة لرفع مستوى الوعي وضامن املشاركة املتنوعة.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
ميكن القيام بخطوة التخطيط من قبل جهة تنسيق السوق إىل جانب فرق األعامل املالية والخدمات اللوجستية برسعة كبرية يف غضون ساعتني أو ثالث
ساعات .ومع ذلك يجب أن تأخذ يف االعتبار الوقت الالزم لتعيني قائد فريق التحليل 15 ،خاصة يف حال االستعانة مبصادر خارجية لتويل هذا الدور.
وسيستغرق ذلك أسبوعني عىل األقل لتحديد املستشار املناسب وقد يستغرق هذا الشخص من شهرين إىل ثالثة شهور أخرى ليكون متا ًحا .ضع يف
اعتبارك أيضً ا الوقت الذي سيُستغرق لتحديد قادة فريق السوق وأعضائه .ومن ث َ َّم ،ال ترتدد يف التخطيط لعملية  PCMAمسبقًا.
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الفصل  :2إجراء عملية PCMA
ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذا الفصل؟
• معرفة فريق السوق أهداف العملية واملنهجية الواجب اتباعها.
• معرفة فريق السوق السيناريو النهايئ لألزمة واألسواق الحيوية (إن وجدت) وأسئلة التحليل الرئيسية والفئات النهائية املستهدفة.
• إعداد فريق السوق استبيانات ومنهجية وخُطط لجمع البيانات امليدانية.
• جمع فريق السوق البيانات من امليدان وس َّجلها.
• أن يكون لدى فريق السوق خريطة (خرائط) مرجعية معدلة موسميًا ونهائية للسوق وخريطة (خرائط) ألزمة السوق (إن وجدت).

• أن يكون لدى الفريق تقدير نهايئ للعجز أو الفجوة الكلية التي ستواجهها الفئات املستهدفة (يف حالة تكشف األزمة) يف العنرص أو الخدمة املهمة (إن
وجدت).
• أن يقوم فريق السوق بتحليل القدرة الحالية أو املحتملة لنظام السوق أو السوق وتقديرها لسد الفجوة التي تواجهها الفئات املستهدفة.
• أن يجيب فريق السوق عن أسئلة التحليل الرئيسية.

 .7تخطيط املعلومات املوجودة وجمعها
ما أهمية هذه الخطوة؟
ينبغي أن يبدأ التحليل بعرض املعلومات الثانوية املوجودة دون الرشوع يف جمع بيانات أساسية يف هذه املرحلة .وسيسمح لك هذا بتحديد املعلومات
املوجودة بشأن األداء العام لكل سوق من األسواق الحيوية التي قمت بتحديدها وأوضاع سبل العيش والفئات املستهدفة .وتهدف هذه الخطوة إىل
االعتامد عىل املعلومات املوجودة بالفعل وتوفري الوقت واملوارد والرتكيز عىل أهمية عملية  PCMAالتي تقوم بها.
ستساعدك هذه الخطوة األوىل عىل تكوين نظرة عامة عن العوامل التي تؤثر يف العرض (التوريد والتوزيع والتدفقات املالية) والطلب يف السوق
(احتياجات املستخدمني النهائيني والقدرة عىل الوصول إىل األسواق والقوة الرشائية) .من منظور تحليل االستجابة ،سيُعلِمك هذا التقييم عن شكل
التدخالت عىل مستوى السياسيات التي تدعم عملية تعزيز العديد من أنظمة السوق (يف مرحلة ما قبل األزمة) أو االستعادة (يف مرحلة ما بعد األزمة).

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• أن تعرف جهة تنسيق السوق املعلومات املوجودة بالفعل عن األداء العام للسوق وأنظمة األسواق الحيوية املحددة والفئات املستهدفة مبا فيها سبل
عيشها.
• أن تحدد جهة تنسيق السوق التحليالت واملعلومات الناقصة التي ستجيب عن أسئلة التحليل الرئيسية لكل نظام من أنظمة السوق.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .7.1االستعراض املكتبي للمعلومات الحالية املتعلقة باألداء العام للسوق
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• تعد أنظمة السوق مرتابطة :حيث متتثل يف بعض األحيان للقواعد واللوائح نفسها ،وقد تكون بعض الخدمات مشرتكة بني العديد من أنظمة السوق.
ومن ث َ َّم ،ميكن أن يكون ذلك متعلقًا باستيعاب اقتصاد السوق بأكمله كنقطة بدء لتحليالت أكرث تحديدًا عن السوق.

تحليل السوق قبل األزمة (43 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثاين
 .7تخطيط املعلومات املوجودة وجمعها

مختصا بسلعة أساسية أو خدمة ،ولكنه يفحص األداء العام القتصاد السوق (البيئة
• يف هذه املرحلة ،ال يجب أن يكون االستعراض املكتبي الخاص بك
ً
والقواعد واللوائح والبنية التحتية) ويسعى إىل تحديد ما ييل:
ما السياسيات/املؤسسات/املعايري التي تؤثر يف أنظمة السوق املختلفة وإىل أي مدى تتأثر األنظمة باألزمة املحددة وكيف ميكن تعزيزها قبل األزمةما البنيات التحتية العامة التي تؤثر يف القطاعات واألسواق املختلفة وإىل أي مدى تتأثر القطاعات واألسواق باألزمة املحددة وكيف ميكن تعزيزها قبلاألزمة
ما خدمات السوق العامة (عىل سبيل املثال ،الخدمات املالية ،خدمات التوسع) التي تظل مستمرة ،وهل ميكن لتقييم هذه األسواق قبل األزمة أنيؤدي إىل تغيريات يف الربامج أو السياسيات من شأنها إتاحة الفرصة الستعادة األداء العام للعديد من األسواق الحيوية أو تعزيزه يف حالة حدوث أزمة.

• من املرجح أن تكون مصادر املعلومات نفس املصادر التي تفحص أنظمة السوق املحددة (انظر القسم  :7.2االستعراض املكتبي للمعلومات الحالية
املتعلقة بأنظمة السوق املحددة).
• بناء عىل نتائج هذا الجزء من االستعراض املكتبي ،ميكنك تحديد الجهات املعنية التي ترغب يف مقابلتها الستكامل تقييم األداء العام للسوق الخاص
بك .وينبغي أن تكون الجهات املعنية هذه يف وضع ُيكِّنها من تقديم صورة عامة لك عن اقتصاد السوق وتوجيهك إىل معلومات مفيدة تتعلق بأنظمة
السوق املحددة الخاصة بك .وميكن أن تكون الجهات املعنية هذه:
ممثلو الغرفة التجاريةممثلو وزارة التجارة أو مكتب اإلحصاء أو محصلو الرضائب أو الجامركرؤساء النقابات العامليةمديرو الخدمات املالية أو الصيارفةمتعهدو النقلمستوردون رئيسيون يف البالدأعضاء املجموعة اللوجستية.• األسئلة التي ميكنك طرحها هي:
هل بيئة السياسات مواتية ألداء اقتصاد السوق؟ إذا مل تكن كذلك ،فام "العقبات" التي تقف وراء ذلك ،وهل ميكن تغيريها بصورة رسيعة لتحسنياقتصاد السوق؟ يف حالة حدوث سيناريو األزمة ،هل من املرجح أن تتغري بيئة السياسات؟
كيف ستؤثر األزمة يف البيئة املادية والبنية التحتية (التخزين ،املوانئ ،الطرق وما إىل ذلك) ،وما مدى تأثري ذلك يف عمليات توريد السلع املادية؟ مااإلسرتاتيجيات التي ميكن تطبيقها بعد األزمة لتقويم أداء السوق برسعة أو استعادته بحيث ميكن لكلٍ من الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين والتجار
البدء يف تطبيقها؟ ما الذي ميكن القيام به قبل األزمة بحيث تقل آثارها يف هذه الجهات أو التجار؟
من الحلفاء/املساهمون الذين يُحتمل أن يستعيدوا أداء السوق (وال سيام يف القطاع الخاص)؟ما الخدمات األخرى (مثل اآلليات املالية ،الجامرك) املوجودة التي يجب تيسري وصول التجار إليها برسعة ليك تعمل األسواق (والخدمات اللوجستية)مرة أخرى يف حالة حدوث سيناريو األزمة؟
• إذا كانت أسئلة التحليل الرئيسية الخاصة بك متعلقة فقط باألداء العام القتصاد السوق ،فستمثل تلك الخطوة تقييمك للسوق وميكنك البدء يف عملية
التحليل مبارشة (انظر الفصل  :3استخدام نتائج عملية .)PCMA
• إضفاء الطابع الرسمي عىل نتائج تقييم األداء العام للسوق والبدء يف استكامل القسم  5ذي الصلة من تقرير عملية  .PCMAمع االحتفاظ بكل
املعلومات واستخدامها مللء األجزاء العلوية والسفلية من خرائط السوق الخاصة بك.
• عىل املدى الطويل ،ميكنك أيضً ا الدعوة إىل دمج عملية تحليل السوق يف تحليل األوضاع القامئة وأدواتها بشكل عام (عىل سبيل املثال أداة التقييم األويل
الرسيع متعدد املجموعات/القطاعات " ،)"MIRAوميكنك الحصول عىل معلومات من خالل أدوات تقييم أخرى وميكنك بشكل حاسم ،توجيه "أنظار
السوق" إىل كل التحليالت التي ت ُجرى من ِقبل أي تجمعات/مجموعات عىل مستوى القطاع أو هيئات التنسيق.

 44تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
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الفصل الثاين
 .7تخطيط املعلومات املوجودة وجمعها

 .7.2االستعراض املكتبي للمعلومات الحالية املتعلقة بأنظمة السوق املحددة

• تضييق نطاق تحليل البيانات الثانوية بالنظر يف أنظمة السوق املحددة الخاصة بك .الحظ أن االستعراضات املكتبية لألداء العام للسوق وأنظمة السوق
املحددة ال تتم برتتيب زمني ،وستتم عادة يف وقت واحد.
• يتمثل نوع املعلومات التي ستفحصها فيام ييل:
املعلومات/التحليالت املتعلقة بأداء السوق :التكامل بني األسواق وحركة األسعار وعالقات القوة والتدفقات التجاريةالجهات الفاعلة يف السوق وطريقة هيكلتهااملعلومات املتعلقة بالوظائف أو البنيات التحتية الداعمة التي تؤثر يف/تعزز أداء نظام السوق (عىل سبيل املثال ،الخدمات املالية ،النقل ،التخزين،األسواق وما إىل ذلك)
املعلومات املتعلقة ببيئة السوق :جميع العوامل الخارجية مثل املؤسسات والقواعد والقوانني والسياسات واملعايري واالتجاهات التي تؤثر يف أنظمةالسوق ،مبا يف ذلك:
* الظروف االقتصادية العاملية ،مثل ارتفاع األسعار العاملية واالتجاهات العاملية ألسعار الرصف التي قد تؤثر يف األسعار عىل املستوى القومي.
وتُعد هذه األمور ذات أهمية قصوى بالنسبة إىل الدول التي تعتمد عىل االسترياد.
* السياسيات الحكومية مثل اإلعانات وسياسات االسترياد/التصدير والتدخالت الحكومية لتثبيت أسعار بعض السلع األساسية والتي تؤثر
جميعها يف األسعار ،فضالً عن توفري السلع والخدمات الحيوية ،مبا يف ذلك الرتاخيص والرضائب والقيود التجارية.
* االتجاهات البيئية املرتبطة بالظروف الزراعية البيئية والهيدرولوجية التي ُي ِكن أن تؤثر يف توفر الخدمات والسلع وعرضها وطلبها عىل مدار
العام.
* القضايا االجتامعية والثقافية ،مثل القواعد املطبقة واملعايري الثقافية واختالف املسؤوليات التي يضطلع بها الجنسان واألدوار املنوطة بهام
واألصل العرقي والحالة االجتامعية واالقتصادية التي ميكن أن تؤثر يف قوة الفئات املستضعفة وإمكانية الوصول إىل األسواق.
املعلومات/التحليالت املتعلقة بردود فعل األسواق بشأن األزمات السابقة ،ودراسة أنظمة السوق الحيوية التي تستجيب معظم الوقت للصدماتكالصدمة التي توقعتها وكان لها أثر كبري جدًا يف الفئات يف أوقات األزمة .وميكنك أيضً ا استخدام املعلومات املتاحة املستخلصة من حاالت الطوارئ
السابقة التي أبدت خاللها الجهات الفاعلة يف السوق سلوكًا سلب ًيا ،حيث قامت بزيادة األسعار أو قطع الخدمات ،ومحاولة اكتشاف سبب تغيري
سلوكهم وهل من املمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى أم ال.
• من املرجح العثور عىل املعلومات املذكورة أعاله فيام ييل:
التقارير التنظيمية،
وبرامج التنمية وخطط الطوارئ
تقارير السوق وتقارير خط األساس لسبل العيش (مثل ال ُنهج القامئة عىل االقتصاد املنزيل واألمن الغذايئ وتقييامت سبل العيش وغري ذلك) ،وكذلكتقييامت االحتياجات السابقة
أنظمة اإلنذار املبكر ( ،)/FEWSNET: http://www.fews.netأنظمة مراقبة السوق (عىل سبيل املثال ،مواطن الضعف ورسم الخرائط باالستناد إىلقواعد البيانات )/http://vam.wfp.org :والتقارير
 تقارير األبحاث محارض اجتامعات التنسيق مواقع أخرى ذات الصلة.• ميكن أن يكون مصدر معلومات االستعراض املكتبي الخاص بك:
منظمتك الخاصة (تتمتع إدارات الخدمات اللوجستية واملالية عمو ًما بفهم جيد لألسواق وجمع البيانات املرتبطة بالسوق ألغراضها الخاصة)املكاتب الحكومية عىل املستويات املركزية واملحلية وعىل مستوى املناطق .اعتامدًا عىل طبيعة املجال ،ميكن أن يكون املصدر مكتب اإلحصاء أو وزارةالتجارة أو الغرفة التجارية أو وزارة أخرى ذات صلة
املنظامت األخرى التي تعمل يف املجال (( Food Security and Livelihoodsاألمن الغذايئ وسبل العيش) أو Cash Clusters/Working Groups(التجمعات النقدية/فرق العمل) و( WFP Vulnerability Analysis and Mapping Unitوحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ( )VAMيف
إطار برنامج  )WFPوغري ذلك)
 -الرجوع إىل امللحقات لالطالع عىل قامئة مبواقع الويب املفيدة الستعراض البيانات الثانوية التي ميكن الرجوع إليها.

تحليل السوق قبل األزمة (45 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثاين
 .7تخطيط املعلومات املوجودة وجمعها

• لضامن جودة البيانات الثانوية الخاصة بك ،ميكنك اتباع النهج الثاليث (جمع البيانات من ثالثة مصادر) يف تجميعها قدر املستطاع.

• تلخيص نتائج البيانات الثانوية الخاصة بك يف جدول مع االستشهاد مبصدر املعلومات .انظر قالب جدول البيانات الثانوية
( )https://rescue.app.box.com/s/jebfopkvo36ps49ff3yn4cwovfqm8t8nاملستخدم من ِقبل  IRCأثناء عملية  PCMAيف باكستان .بدالً من
ذلك ،توضح الصفحة  29من Joint Assessment Mission Information Matrix
( )http://www.unhcr.org/521617289.pdfقال ًبا آخر ميكن االستعانة به لتجميع النتائج الخاصة بك.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟

• ميكن إجراء هذه الخطوة من ِقبل جهة تنسيق السوق ،جنبًا إىل جنب مع فريق الخدمات اللوجستية واملالية ،يف غضون يو َمي عمل ،ولكنها قد تستغرق
وقتًا أطول من حيث التخطيط .بدالً من ذلك ،ميكن تقسيم استعراض البيانات الثانوية بني مختلف قادة فريق السوق .وينبغي استكامله قبل بداية
عملية تقييم السوق مع فريق السوق بأكمله.

امرأة إثيوبية تدير متج ًرا صغ ًريا .وميكن للتدخالت اإلنسانية أن ترض بهذا النشاط أو تدعمه اعتامدًا عىل النهج الذي تسلكه هذه التدخالت .صورةWakene Totoba/IRC :

 46تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
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الفصل الثاين
 .8تقييم أنظمة السوق الحيوية من خالل املعلومات عن حاالت ما قبل األزمة

 .8تقييم أنظمة السوق الحيوية يف حاالت ما قبل األزمة
ما أهمية هذه الخطوة؟
تتناول هذه الخطوة حضور ورش العمل والدورات التدريبية املتعلقة بعملية  PCMAمع فريق السوق بأكمله والقيام بالعمل امليداين نفسه .لذا تأكد
من تواجد الفريق طوال فرتة عملية التحليل .وأبلِغ أعضاء الفريق أن هذا سيكون مهمة بدوام كامل يف غضون ساعات العمل الطويلة .ومن املرجح مرور
بعض الوقت بني الخطوات السابقة والبدء يف ورش العمل و/أو العمل امليداين.

أثناء هذه الخطوة ،ستشري إىل أدوات تحليل السوق الحالية التي قمت بتحديدها يف القسم  :5تحديد أداة (أدوات) تحليل السوق التي ستستخدمها
إلجراء التحليل.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• إعداد فريق السوق استبيانات ومنهجية وخُطط لجمع البيانات امليدانية.
• جمع فريق السوق البيانات من امليدان وس َّجلها.
• أن يكون لدى فريق السوق خريطة (خرائط) السوق املرجعية املعدلة موسم ًيا والنهائية وخريطة (خرائط) ألزمة السوق

• أن يقوم فريق السوق بتحليل القدرة الحالية أو املحتملة لنظام السوق وتقديرها لتلبية احتياجات الفئات املستهدفة يف كل من الوقت املرجعي ووقت
األزمة.
• أن يجيب فريق السوق عن أسئلة التحليل الرئيسية.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .8.1تدريب فريق السوق بأكمله ووضع الشكل النهايئ إلطار عمل التحليل الخاص به
• يف غضون أول يومني من ورشة العمل مع فريق التقييم بأكمله ،ميكنك تقديم األعامل التمهيدية التي كنت تقوم بها للفريق:
 أهداف عملية  PCMAوأسئلة التحليل الرئيسية سيناريو األزمة ووقت التحليل نطاق التحليل أنظمة السوق الحيوية أداة تحليل السوق املستخدمة لعملية .PCMA• ألن عملية التحليل متكررة بطبيعتها ،ال ترتدد يف ترك مساحة لفريق العمل للمساهمة يف العمل التمهيدي الذي قمت بإعداده قبل ورشة العمل
وتكييفه وفقًا ملشاركاتهم.
• ميكنك خالل هذين اليومني دعوة جهات معنية خارجية ميكنها أن تشارك يف وضع الشكل النهايئ لنطاق التقييم .وميكن أن تكون الجهات املعنية هذه
من أعضاء املجموعات وممثيل الوزارات املختصة والغرفة التجارية وممثيل الجهات املانحة وغري ذلك .ويتوقف تحديد هوية هذه الجهات عىل طبيعة
املجال ويعتمد عىل الطريقة التي تنوي استخدام نتائج عملية  PCMAبها.

تحليل السوق قبل األزمة (47 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثاين
 .8تقييم أنظمة السوق الحيوية من خالل املعلومات عن حاالت ما قبل األزمة

مربع  8تضمن عملية التحليل القامئة عىل املشاركة االستفادة من أفضل نتائج عملية  PCMAوالتوصيات املتعلقة بذلك
إن إرشاك الجهات املعنية الخارجية يف تحديد نطاق عملية  PCMAمن املمكن أن يزيد مستوى الوعي والفهم بشأن عملية  ،PCMAوالذي
سيتحول بدوره إىل احتامل أكرب يتمثل يف استخدام النتائج النهائية .عالوة عىل ذلك ،من املحتمل أن يعزز إرشاك الجهات املعنية الخارجية
نطاق التحليل واختيار أنظمة السوق الحيوية .ومع زيادة اإلسهامات املقدمة من رشيحة واسعة من الجمهور ،سيتطور فهم أعضاء فريق
السوق لالقتصاد املحيل وأنظمة السوق الحيوية للفئات املستهدفة .ومن املرجح كذلك أن تسهم زيادة أهمية نطاق عملية  PCMAيف تحسني
مدى االستفادة من التوصيات .من دراسة لجنة اإلغاثة الدولية املتعلقة باالستفادة من عملية التحليل (.)IRC

• إذا ما دعت الحاجة ،ميكنك تحديث الوثيقة التي تضفي طاب ًعا رسم ًيا إلطار التحليل أو القرارات النهائية بشأن هذه الجهات يف تقرير السوق.

• ميكنك أيضً ا استغالل الوقت املسموح به لتقديم عدة مناذج تدريبية إضافية مهمة لفريقك بشأن تحليل السوق أو تحليل االستجابة (مبعنى الطريقة
التي تنوي استخدام نتائج عملية  PCMAبها) .وميكن لهذه النامذج التطرق إىل تطوير برامج التحويالت النقدية والنوع االجتامعي وأساليب إجراء
املقابالت ومهارات التحليل وإدارة الوقت ،وما إىل ذلك .لذا ينبغي أن تكون واقع ًيا بالرغم من ذلك ،وأال تحاول القيام بالكثري من العمل يف فرتة زمنية
محدودة .ينبغي أن يظل استعراض نطاق التقييم والتدريب عىل تقييم السوق وتحليله يف مقدمة أولوياتك.

أمثلة من مناذج التدريب املستخدمة يف املجال
• مناذج مستخدمة من ِقبل ( Oxfamأوكسفام) يف بنجالديشhttps://rescue.app.box.com/s/qcswpbz3imjqpl8ota8l50eege3nvoyc :
• مناذج مستخدمة من ِقبل  IRCيف الصومالhttps://rescue.app.box.com/s/ig0uuzdgrbxmi8vtpm3vnfdp0c119h2q :

 8.2وضع الجدول الزمني املوسمي
• من اآلن فصاعدًا ،يجب أن تقسم فريق السوق وفقًا ألنظمة السوق الحيوية املختلفة التي ستدرسها.

• ميكنك وضع الجدول الزمني املوسمي لكل نظام من أنظمة السوق الحيوية التي اخرتتها .وميكنك الرجوع إىل الصفحة  22من مجموعة أدوات
 )EMMA (http://www.emma-toolkit.org/sites/default/files/bundle/Introduction-and-overview.pdfاملتعلقة بكيفية القيام بذلك.
• ميكنك الرجوع إىل الجدول الزمني املوسمي لالطالع عىل الوقت الذي حددته للتحليل القسم  :3.3اختيار السنة املرجعية وسنة األزمة وموسم التحليل.
تحدث تغريات موسمية فعالة لدى بعض أنظمة السوق ،وسيكون من الرضوري جمع معلومات يف جميع األوقات من العام تتعلق بأعىل نشاط للسوق
وأقل نشاط له بهدف الحصول عىل صورة دقيقة عن نظام السوق املحدد عىل مدار العام .اعتامدًا عىل أسئلة التحليل الرئيسية الخاصة بك ،قد ترغب
يف جمع معلومات حول عدة مواسم :املوسم الذي تزداد فيه احتاملية حدوث األزمة التي قمت بتحديدها لسيناريو األزمة واملوسم الذي ينطوي عىل
أعىل نشاط للسوق واملوسم الذي ينطوي عىل أقل نشاط للسوق.
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مثال ميداين
الجدول الزمني املوسمي
الجدول الزمني املوسمي من عملية  PCMAاملشرتكة ( )https://dgroups.org/?lgp1x13sالتي تم تنفيذها من قبِل Oxfam، Save the
( Children and Concern in Ethiopiaمنظمة أوكسفام ،إنقاذ الطفولة واالهتامم بها يف إثيوبيا) (الصفحة .)14

 .8.3تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية يف السوق – سلسلة السوق
• الجهات الفاعلة يف السوق هي الجهات التي تشارك يف عملية الرشاء والبيع وتبادل السلع أو الخدمات ،وهي الجهات التي تؤثر يف السوق أو تقدم
خدمات أساسية فيه .ومن املرجح أن تتضمن الجهات الفاعلة يف السوق املنتجني والتجار ومتعهدي النقل واملستهلكني والوزارات الحكومية والنقابات
العاملية واألرس التي تقوم برشاء السلع أو الخدمات .وسيقوم الفريق بإجراء مقابالت مع هذه الجهات أثناء عملية جمع البيانات امليدانية.
• كن عىل دراية بالنوع االجتامعي عندما تقوم بتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية يف السوق! وغالبا ما يكون للرجال والنساء أدوار ومسؤوليات وصالحيات
مختلفة داخل نظام سوق معني .وحيث يوجد تقسيم قائم عىل النوع االجتامعي بدرجة كبرية ،ينبغي عىل فريق السوق أن يكون حذ ًرا بشأن عملية
فتض أن
تحديد األرس املعيشية كإحدى الجهات الفاعلة يف السوق .قد يكون من الرضوري التمييز بني الجهات الفاعلة من الذكور واإلناث ،حيث يُ َ
تختلف اآلثار التي يتعرضان لها من جراء األزمة املتوقعة ،كام ستختلف احتياجاتهام وتفضيالتهام يف الحصول عىل مساعدة.
• استنادًا إىل األداة التي اخرتتها لتقييم السوق ،ميكنك الرجوع إىل مجموعة أدوات EMMA
( )http://www.emma-toolkit.org/toolkitأو مجموعة أدوات  RAMأو ()https://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7
استبيان  48ساعة للتجار (من أوكسفام) ()http://www.alnap.org/pool/files/ecb/downloads/Staff%20Capacity/EFSL-48hr-Assessment-Tool-Version2.zip
أو دليل مسح العاملني بالتجارة يف إطار برنامج WFP ()https://www.wfp.org/content/market-analysis-tool-how-conduct-trader-survey
لتحديد الجهات الفاعلة يف السوق التي ستقوم بإجراء مقابالت معها .عالوة عىل ذلك ،ميكنك استخدام مجموعة أدوات  GEM
( )http://gemtoolkit.org/toolkit/influencing-and-power-analysis/لدمج تحليل القدرة والجنس.

 .8.4البدء يف رسم خريطة األزمة والخريطة املرجعية والرشوع يف التحليل األويل
• أيَّا كانت أداة تقييم السوق التي اخرتتها ،ميكنك الرجوع إىل مجموعة أدوات  EMMAعرب املوقع اإللكرتوين (http://www.emma-toolkit.org/
 )toolkitللحصول عىل توجيه بشأن كيفية رسم خرائط السوق.
• باإلضافة إىل سلسلة السوق ،ارسم خرائط للبنيات التحتية واملدخالت والخدمات التي تدعم األداء العام للنظام كام هو محدد أثناء االستعراض املكتبي.
تذكر أن رسم الخرائط عملية متكررة أي أنها تحدث تدريجيًا .حيث تبدأ برسم أويل لخرائط (مخطط تقريبي) كل نظام من أنظمة السوق الحيوية.
وستستند هذه العملية يف البداية إىل معرفة الفريق واملعلومات التي جمعتها من خالل االستعراض املكتبي .ينبغي أن تتوقع رسم الخرائط الخاصة بك
عدة مرات وإعادة رسمها أثناء عملية  ،PCMAبحيث يكون املخطط التقريبي األويل الخاص بك أكرث دقة وتفصيالً بينام تواصل معرفة املزيد عن النظام.
• تشاور مع فريق السوق بشأن خرائط السوق األولية والجدول الزمني املوسمي:
 إذا لزم األمر ،فحدِّث أسئلة التحليل الرئيسية قارن الخريطة املرجعية بخريطة األزمة فكِّر يف كيفية تفاعل الفئة املستهدفة مع كل نظام من أنظمة السوق الحيويةاحتامل لألزمة املتوقعة
ً
 حدد التأثري األكرثحدد الجوانب التي ال تعرفها وما تحتاج إىل معرفته :املعلومات والبيانات الناقصة التي ستجمعها يف املجالفكِّر يف االحتياجات الظاهرة ذات األولوية للفئة املستهدفة التي تتعامل معها يف حال األزمة املتوقعة ،وما االحتياجات املوجودة يف اإلطار الزمنياملرجعي.
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 .8.5اختبار أدوات جمع البيانات الخاصة بك ووضعها يف شكلها النهايئ
• ابدأ بأسئلة التحليل الرئيسية والرسومات األوىل لخرائط السوق واملعلومات الناقصة التي حددتها خالل الخطوات السابقة .وتأكد من معرفة املعلومات
التي ينبغي جمعها من كل جهة فاعلة يف السوق عىل خرائط السوق.
• نظ ًرا إىل أن أحد األهداف املحتملة لعملية  PCMAسيتمثل يف تحسني خيارات االستجابة ،فكِّر يف اإلجابة عن األسئلة الواردة أدناه وتحليلها باستخدام
أدوات جمع البيانات التي اخرتتها:
ما القيود الرئيسية حاليًا املفروضة عىل أنظمة السوق والتي قد تعيق قدرتها عىل استيعاب الصدمة املتوقعة؟ما بعض اإلجراءات الفورية وطويلة املدى التي قد يتم اتخاذها ملعالجة املوقف؟ما القيود التي يُحتمل بدرجة كبرية أن تتعرض لها أنظمة السوق أثناء األزمة املتوقعة؟ما استجابة الهيئة لألزمة املتوقعة وإعدادها لهذا املوقف وإجراءاتها للتخفيف من حدة تأثرياتها السلبية؟ما مدى رسعة تطبيق هذه التدخالت بحيث تكون ذات أهمية؟ما املوارد املطلوبة لتطبيق كل نهج؟ما الهيكل (الهياكل) الحايل الذي ميكن أن تعمل معه الهيئة (عىل سبيل املثال ،اتحادات ،نقابات ،جمعيات ،NGO ،جامعات محلية ،مؤسسات إقراض،شبكات ،هيئات حكومية وما إىل ذلك)؟
كيف يكون ذلك مجديًا من النواحي التقنية واالجتامعية والسياسية لتطبيق كل من خيارات الدعم هذه عىل أرض الواقع؟ كيف يتقبل املجتمعأساليب التطبيق املختلفة قيد النظر؟
ما مدى استعداد الجهات الفاعلة يف السوق (ومقدمي الخدمات األساسية/الرئيسية) وقدرتها عىل االستجابة ألي تدخل محتمل؟ ما التحديات/القيوداملوجودة (عىل سبيل املثال ،ما القدرة االستيعابية للتجار من حيث النقدية)؟ هل تستطيع الهيئة اتخاذ أي إجراء لتقليل هذه القيود (يشمل هذا
التأييد وكذلك التدخل لدعم السوق)؟
• استنادًا إىل أداة تقييم السوق التي اخرتتها ،ميكنك الرجوع إىل مجموعة أدوات  EMMAعىل املوقع اإللكرتوين ()http://www.emma-toolkit.org/toolkit
أو مجموعة أدوات  RAMعىل املوقع اإللكرتوين ( )https://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7أو استبيان  48ساعة
للتجار (من أوكسفام) عىل املوقع اإللكرتوين ( )https://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7أو دليل مسح العاملني
بالتجارة يف إطار برنامج  WFPعىل املوقع اإللكرتوين ()https://www.wfp.org/content/market-analysis-tool-how-conduct-trader-survey
لوضع الشكل النهايئ ألدوات جمع البيانات الخاصة بك .توفر مجموعة أدوات  RAMواستبيان  48ساعة للتجار (من أوكسفام) ومسح العاملني بالتجارة
يف إطار برنامج  WFPاستبيانات جاهزة ستحتاج إىل تكييفها بحيث تالئم أجواء ما قبل األزمة ،بينام توفر مجموعة أدوات  EMMAمبادئ توجيهية
بشأن كيفية إعداد األسئلة ،باإلضافة إىل قامئة باألسئلة لالختيار منها والتي ميكن تكييفها لتناسب أجواء ما قبل األزمة.
مثال ميداين
إعداد االستبيانات
•أمثلة الستبيانات  RAMتم تكييفها بحيث تناسب أجواء ما قبل األزمة واستخدمت من قبل  IRCيف الصومال.
ميكنك االطالع عىل التقرير الكامل لتحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAعىل هذا الرابطhttps://dgroups.org/?fb54zc2b :
( Reference Crisis, Key Markets and Commodities needed by the shock-affected populationاألداة )2https://rescue.box.com/s/0sag0rcoxz6j0ziuhtq7k0zy9bz6qzhx
 ( Key informant questionnaireاألداة https://rescue.box.com/s/xmu7ibs57jtzl8hn2dfh886863gwbv6e )8 ( Trader questionnaireاألداة https://rescue.box.com/s/8ngm17xg27z1x58m3905dkssrw6oh9ew )9•قامئة باألسئلة التي ميكن إدراجها يف استبيانات جمع البيانات.
الرجوع إىل امللحقات ،الصفحات من  76إىل 81
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 .8.6جمع البيانات األولية
• ستُجمع البيانات األولية يف حال عدم وجود معلومات موثوقة مسبقة (ميكنك الرجوع إىل القسم  :7مسح املعلومات الحالية وجمعها) .مع زيادة اإلقبال
وخصوصا عىل مستوى
عىل تحليل السوق ،يتوفر كم هائل من البيانات التي ينبغي الرجوع إليها .ومن ث َ َّم تقل أهمية عملية جمع البيانات األولية،
ً
السوق ،مقارنة بعملية فهم العوامل التي تؤثر يف البيئة والقواعد التي تحكم أنظمة السوق.
• اختبار االستبيانات الخاصة بك مع فريق السوق .ففي الحاالت العادية ،سيتم تطبيق االختبار باالستعانة مبوقف حقيقي يف سوق معني .وإذا مل يكن ذلك
مجديًا ،فيمكن أن ينظم قائد فريق التحليل أدوا ًرا يلعبها أعضاء فريق السوق.
• ال يوجد وقت ٍ
كاف ملتابعة كل املعلومات أو الحديث الذي يدور مع كل شخص ،لذا يعد تحديد األولويات أم ًرا رضوريًا .وميكنك وضع خطة لعدد
"ساعات املقابلة" التي من املحتمل أن تكون مناسبة لك يف إطار الوقت املتاح لديك .وسيتوقف هذا عىل عدد األيام وأوقات السفر وعدد أعضاء فريق
السوق .وحيث ت ُ َعد هذه الخطة دليالً تسرتشد به ،ينبغي أن تخصص الوقت املتاح لك للمقابالت (باستثناء وقت السفر) عىل النحو التايل:
الجدول  8تقسيم الوقت بني مختلف الجهات الفاعلة يف األسواق
نوع املقابلة

الفئة املستهدفة  -األرس
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تجار تجزئة محليون أو تجار أو مشرتون أو
أرباب عمل
تجار جملة أو مشرتون رئيسيون أو مستوردون
يف مراكز تجارية
جهات مطلعة أخرى رئيسية أو مسؤولون أو
نقابات عاملية أو غري ذلك.
مقابالت الطوارئ واملتابعة

الحصة الزمنية

مثال

%15

 8ساعات ( 12مقابلة قصرية أو  8مناقشات
لفريق التنسيق)
 12ساعة ( 15مقابلة متوسطة املدة)

%30

 12ساعة ( 15مقابلة متوسطة املدة)

%15

 6ساعة ( 6مقابالت طويلة)

%10

 4ساعات

%30

• ميكن أيضً ا استخدام أساليب جمع العينات .وبالنظر إىل الطبيعة املقرتحة لعملية  PCMAهنا ،يوىص باستخدام العينات الهادفة أوالً (مبعنى إجراء
مقابالت مع األشخاص ،الذين يُعتقد بأنهم أفضل من لديهم القدرة عىل تقديم معلومات ذات صلة ،املوجودين يف كل فئة خاصة بجهة فاعلة يف السوق
 وغال ًبا ما يكون هؤالء األشخاص تجار جملة وهم كبار التجار الذين لديهم فهم عام لنظام السوق والتجار الذين تصل الفئات املستهدفة إليهم مبارشة)وبعد ذلك ميكنك الطلب من املشاركني يف االستبيان إيجاد أشخاص آخرين إلجراء مقابلة معهم (وهذا ما يُعرف بعينات السلسلة) والتوصية بالجهات
الفاعلة يف األسواق ذات الصلة للتحدث معهم.
• ميثل النهج الثاليث الحل ملعرفة األوقات التي يكون جمع العينات الهادفة فعاالً فيها :تأجيل املقابالت مع الجهات الفاعلة يف السوق حتى تالحظ تك ُّون
اتجاه ما يف شكل األداء ونطاق نظام السوق وأنواع السلوك وغري ذلك.
• تطبيق عملية جمع البيانات وفقًا للخطة وتسجيل البيانات التي تم جمعها من خالل صحائف البيانات أو سجالت املقابلة أو املالحظات امليدانية.
وتسجيل أسامء الجهات الفاعلة التي تجري مقابلة معها وأرقام هواتفها ،حيث قد تحتاج إىل االتصال بها للحصول عىل مزيد من املعلومات .وميكن
إدخال البيانات التي تم جمعها يف قاعدة بيانات والتي من شأنها تيسري عملية حساب املتوسطات وغري ذلك.
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مثال ميداين
جمع البيانات املتنقلة لتقييم السوق
يف النيجر ،استخدمت  IRCجمع البيانات املتنقلة لعملية  ،PCMAمع االستفادة من زيادة فعالية عملياتها ومراجعة جمع البيانات يف الوقت
الفعيل تقريبًا عىل الرغم من وسائل االتصال املحدودة .ورأى فريق السوق هذه املبادرة بأنها فرصة جيدة لبناء القدرات.
انظر وثيقة الدروس املستفادة هذه )https://rescue.app.box.com/s/z0xdpmu842rltvfoytoa9cbytelao6vv( :لرشح مفصل خطوة
بخطوة عن الطريقة املستخدمة يف جمع البيانات املتنقلة يف النيجر.

مربع  9عدم تحري الدقة املناسبة
يُعد "عدم تحري الدقة املناسبة" مبدأ  EMMAالذي ميكن تطبيقه عىل جميع عمليات .PCMA
إذا كنت تواجه صعوبة يف الحصول عىل بيانات دقيقة ،فتذكر أن  PCMAال ميكنه تحقيق نوع الدقة اإلحصائية نفسه مثل االستطالعات
شخصا أخربوك عن مقدار إنفاقهم عىل األرز كل شهر .ستمثل إجابتهم (املتوسط) السكان عىل نطاق
الكبرية .عىل سبيل املثال ،لنفرتض أن ً 20
أوسع بدقة محدودة فحسب .ومن ثم ،من الخطأ أن تذكر نتيجة مثل هذه" :متوسط اإلنفاق =  72.30روبية" .هذا املتوسط دقيق جدًا.
سيكون الوصف األصح "يرتاوح متوسط اإلنفاق ما بني  60و  80روبية" .لنفرتض أن النتائج متقاربة جدًا من بعضها ونحاول مراجعتها (وفق
معيار ثاليث) مقارنة مبصادر معلومات أخرى .يستخدم  PCMAأيضً ا مبدأ عدم تحري الدقة املناسبة وال يضيع الوقت يف محاولة الحصول عىل
إجابات دقيقة جدًا عن األسئلة الكمية أو استخدام نتائج دقيقة مضللة يف تحليله .ال يؤدي هذا إىل فقدان الجودة ألنه يف التحليل املنهجي ،ال
يقل فهم املنطق والسلوكيات (كيفية تفاعل هذا الفاعل يف السوق وكيفية اتخاذه القرارات) أهمية عن وجود النطاقات واالتجاهات الكمية.
الرتكيز عىل العوامل التي تؤثر عىل وظائف السوق األساسية – اإلشارات والسائقني والعالقات وصعوبات نظام السوق.
عىل الرغم من عدم تحري الدقة املناسبة التي قد تعتمد عليها ،ستحتاج إىل جمع البيانات الكمية التالية واالعتامد عليها .ينبغي تفسري معنى
"االعتامد عىل هذه البيانات" هنا بنقطة الوصول إىل التشبع بالبيانات ،أي عندما ال يضيف جمع البيانات الجديدة أي جديد عىل املشكلة.
•عدد الفاعلني يف األسواق يف كل خطوة من السلسلة (مبزيد من الدقة عند النقاط األساسية للسلسلة التي تعزز التدفقات – عىل سبيل املثال
املستوردين عىل مستوى البلد ،وتجار الجملة عىل مستوى املنطقة املدروسة – بحيث ميكنك تقدير إجاميل التدفق يف السلسلة وإجاميل التدفق
يف املنطقة املدروسة)؛
• أسعار السلع عند نقاط املعاملة الرئيسية؛
• أحجام (كميات) السلع أو الخدمات املنتجة واملتداولة؛
• توفر (املخزون وفرتة التنفيذ).
تعامل مع إجابات األفراد بحذر ،ألنه قد يبالغ التجار يف مدى رسعة حصولهم عىل املستلزمات .فيام بتعلق بكل نقطة من النقاط الواردة أعاله،
انظر إىل وقت األزمة والزمن املرجعي وإمكانية التوسع (مع مالحظة رشوط إمكانية التوسع).
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• عند إجراء مقابالت مع التجار ،ضع يف اعتبارك أن هذه املشاركة األوىل مع التاجر قد تكون الخطوة األوىل نحو مشاركة أطول إذا كانت هيئتك تخطط
للعمل مع األسواق .تعامل مع جمع البيانات باعتباره جز ًءا ها ًما من عملية املشاركة هذه.
• تختلف املقابالت مع التجار كث ًريا عن املقابالت مع أعضاء مجموعة مستهدفة .التجار مشغولون عادة ،فكن عىل أتم االستعداد وادرس االستبيان .ليس
بالرضورة أن تلتزم برتتيب األسئلة ،ولكن امأل االستبيان وفقًا ملجريات املناقشة .أجب أوالً عن األسئلة التي تعتمد عىل املالحظات .تذكر أنه من األسهل
أن تدير االستبيان ضمن فرق مكونة من فردين :يطرح أحدهام األسئلة واآلخر يدون املالحظات.
• ت ُعد الطريقة التي تقدم بها نفسك مهمة ،وال س ّيام يف إعدادات ما قبل األزمة .ميكن أن يشك التجار يف األشخاص الذين يطرحون أسئلة حول آلية عمل
السوق .لتجنب أي مشاكل محتملة ،وافق عىل مجموعة من موضوعات النقاش التي ميكنك استخدامها عند تقديم نفسك .ميكن أن تقدم الفرق امليدانية
نفسها من خالل توضيح أنها:
 تقوم بإجراء تقييم السوق لوضع أفضل تصميم للربامج اإلنسانية؛ ليست من الحكومة؛ من الفاعلني املستقلني املعنيني بالربامج اإلنسانية؛ تحدد الفرص لالستفادة من االقتصاد املحيل؛ تشعر بالقلق إزاء تأثري أزمة مستقبلية عىل سبل العيش يف املنطقة.• اطلب املوافقة عىل إجراء املقابلة .وضح أن التجار ليسوا مضطرين لإلجابة عن أي أسئلة غري مريحة بالنسبة لهم وأن املعلومات امل ُجمعة ميكن أن تظل
غامضة.
• خطّط لقد جلسات تقييامت يومية بعد العمل امليداين .ستتيح هذه الجلسات معالجة البيانات وستساعد الفريق امليداين عىل امليض قد ًما يف الصفحة
التحليلية نفسها وستحافظ عىل حامسهم وستمكّنهم أيضً ا من تحديد أي بيانات مفقودة أو أسئلة أساسية تحتاج إىل إجابة يف العمل امليداين واملقابالت
يف اليوم التايل .ينبغي أن تتضمن هذه التحقيقات امليدانية ما ييل:
 التأكد من أن سيناريو األزمة امل ُختار واضح ملن ت ُجرى معهم املقابلة؛ املشكالت/التحديات التي توا َجه يف العمل امليداين والحلول املحتملة لها؛ تحديث املرجع وخرائط األزمة للحصول عىل النتائج التي توصل إليها الفريق؛ تحديث التقويم املوسمي للحصول عىل النتائج التي توصل إليها الفريق؛ الحصول عىل سلوكيات الفاعلني يف األسواق الرئيسية واألساس املنطقي التخاذ القرارات وإسرتاتيجيات املواجهة.تحليل اإلجابة األولية والنظر إىل خيارات اإلجابة املمكنة وما تتضمنه( ،مضمون املراحل األوىل من دراسة الجدوى)؛ إن كان ذلك مالمئًا ومناسبًا وتحديداألسئلة التي ميكن إضافتها إىل االستبيانات الختبار دراسة جدوى بعض خيارات اإلجابة املمكنة (عىل سبيل املثال مدي استعداد التجار للمشاركة يف
إجابات أو أمناط معينة ،أو تصورات  /تقييامت التجار لدراسة جدوى بعض الخيارات)؛
 مراجعة الخطط لليوم التايل؛مراجعة استبيان املقابلة ومحتوى قامئة مراجعة املقابلة شبه املنظم أو كل منهام لضامن وضوح تط ّور تركيز املقابالت كالصورة العامة (أي ميكن وضعبعض األسئلة جان ًبا وميكن طرح أسئلة إضافية متعلقة بدراسة الجدوى).

 .8.7استكامل الخرائط
• استخدم جلسة استخالص املعلومات الستكامل خرائط السوق والتقويم املوسمي وللبدء يف التحليل كذلك .عىل الخريطة املرجعية ،أضف املعلومات أو
ص ّحح املعلومات املوجودة مسبقًا عن سلسلة السوق وخدمات السوق وبيئة السوق .ثم استكمل خريطة األزمة ،مع التأكيد عىل احتاملية تأثري األزمة
املتوقعة يف شكل نظام السوق.
• استكامل الخريطتني برسد قصري يلفت االنتباه إىل املالمح الرئيسية ،مثل:
 كيفية مشاركة املجموعات املستهدفة املتوقعة التابعة للوكالة املختلفة يف نظام السوق ومكان حدوث ذلك؛املسارات (أو السالسل) املوجودة يف النظام التي ستصبح أكرث أهمية يف تلبية احتياجات السكان املستهدفني إذا تفاقمت األزمة؛تحليل السوق قبل األزمة (53 )PCMA
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 الفاعلني يف األسواق أصحاب األدوار األكرث أهمية يف هذه السالسل وإسرتاتيجيات املواجهة لديهم؛ أشكال البنية التحتية وأنواع الخدمات الداعمة التي متثل أهمية خاصة؛القواعد أو األنظمة أو األعراف االجتامعية أو املامرسات (السلوك) التي متثل عوامل هامة تؤثر حال ًيا يف أداء نظام السوق أو وصول املجموعاتاملستهدفة املعينة إليه؛
القواعد أو األنظمة أو األعراف االجتامعية أو املامرسات (السلوك) التي ستمثل عوامل هامة تؤثر حال ًيا يف أداء نظام السوق أو وصول املجموعاتاملستهدفة املعينة إليه يف حال تفاقم األزمة.
تتضمن هاتان النقطتان األخريتان أدوار الجنسني املحددة عىل املستوى االجتامعي والثقايف.

مثال لخرائط السوق
ميكن الحصول عىل أمثلة لخرائط السوق من تقارير  PCMAاملخزنة عىل موقع  EMMAاإللكرتوين ( .)http://www.emma-toolkit.orgعىل
سبيل املثال ،تدريب  PCMAالذي تجريه  IRCيف الصومال ( )https://dgroups.org/?fb54zc2bأو تدريب  PCMAالذي تجريه Oxfam
(منظمة أوكسفام) يف بنجالديش)https://dgroups.org/?4yyy6rv9.abq75d2y( .

.8.8

تحليل خرائط السوق

 .8.8.1االحتياجات املنزلية أو تحليل الفجوة
• كام ذُكر ،يُعد  PCMAمكونًا من التحليل األوسع للموقف الذي ينبغي أن يتضمن أيضً ا ،كجزء من عملية منفصلة ،حساب احتياجات السكان
املستهدفني .يتم ذلك عادة من خالل نهج االقتصاد املنزيل ( )HEAأو تقييم االحتياجات .يستخدم  PCMAهذه املعلومات ،ولكنه غري معني بإنشاء
تحليل الحاجة أو تحليل الفجوة .راجع القسم  :4.1تحديد االحتياجات ملزيد من املعلومات.
• باإلضافة إىل ذلك ،بنا ًء عىل أهداف  ،PCMAلن تحتاج بالرضورة إىل تحليل كامل للفجوة لتكون يف وضع يجعلك تجيب عن األسئلة التحليلية األساسية.
بوجه عام ،لن تحتاج إىل تحليل كامل للفجوة إذا كنت تُجري تحليالً سطحيًا للسوق .راجع الجدول  :6هل تقييم السوق سطحي أم عميق؟
• أثناء  ،PCMAميكن حساب فجوتني ،بنا ًء عىل أهداف  PCMAلديك :واحدة يف وضع العام املرجعي واألخرى يف وضع عام األزمة .ملعرفة املزيد عن
كيفية حساب هذه الفجوات ،راجع خطوة مجموعة أدوات  EMMAرقم  :7تحليل الفجوةhttp://www.emma-toolkit.org/sites/default/files/ :
.pdf.bundle/Step7
• تشكّل االحتياجات واالحتياجات الظاهرة خالل العام املرجعي الفجوة املزمنة ،التي توافق احتياجات السكان املستهدفني واستهالكهم الحايل .وتشري
إىل مدى إمكانية وصول السكان املستهدفني إىل السلع  /الخدمات يف فرتة زمنية عادية .تؤكد الفجوة املزمنة عىل معوقات وصول السكان املستهدفني
رشا محتمالً للطريقة التي ميكن بها تعزيز أنظمة السوق لزيادة العرض وتحسني
إىل األسواق  /املواد وكيفية تعزيز احتياجات نظام السوق .ت ُعد أيضً ا مؤ ً
خدمة السكان املستهدفني وتعزيز قدرتهم عىل تحمل الصدمات .خالل الفرتة املرجعية كذلك ،من املحتمل أن تواجه مجموعتك املستهدفة فجوة.
• تتوافق االحتياجات واالحتياجات الظاهرة خالل عام األزمة مع احتياجات السكاين املستهدفني واستهالكهم املتوقع خالل األزمة وستشري إىل تأثري األزمة
يف وصول األشخاص إىل األسواق  /املواد أو يف توفر السوق.
• استخلص استنتاجات بشأن معوقات وصول املجموعات املستهدفة املختلفة وتفضيالتها .ينبغي أن تكون لديك بعد ذلك معلومات عن مدة االحتياجات
املحتملة وعوامل الوصول واملعوقات التي تواجه املجموعات املستهدفة من حيث نظام السوق وتفضيالت املجموعات املستهدفة املختلفة املتعلقة
بشكل املساعدة التي ستحتاجها يف حال حدوث األزمة.
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 .8.8.2تحليل قدرة السوق
• بنا ًء عىل التحليل اليومي ،استخلص استنتاجات بشأن قدرة نظام السوق واألداء أثناء الفرتة املرجعية ووقت األزمة:
لتحليل قدرة السوق ،ارضب عدد التجار يف الكمية التي ميكن أن يوفرها التاجر خالل فرتة زمنية معينة (عىل سبيل املثال أسبوع ،شهر ،ما إىل ذلك).كالهام خالل الفرتة املرجعية ووقت األزمة فضالً عن إمكانية توسعهام .راجع شجرة استنتاج أداة  RAMرقم  11لتقييم قدرة استجابة السوق:
https://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7؛
لتحليل أداء السوق ،ق ّيم تكامل السوق خالل الفرتة املرجعية وقدرة السوق عىل مواصلة توفري هذه القدرة نفسها خالل وقت األزمة .يتوقف هذايف الغالب عىل ما إذا كانت األسواق ستظل متكاملة أثناء حالة الطوارئ املتوقعة .تُعد درجة تكامل السوق أم ًرا حيويًا بالنسبة إىل  .PCMAإذا كان
السوق متكامالً عىل نحو يسء ،فلن تؤدي الزيادة يف القوة الرشائية إىل زيادة رسيعة يف العرض وميكن أن تؤدي إىل التضخم .يف مثل هذه الحالة،
يجب تجنب التحويالت النقدية كخيار استجابة .ميكن أن يكون دعم تكامل السوق أحد الخيارات عند تحديد العوامل التي تحد من التكامل وفهمها؛
حلّل كيف ستؤثر األزمة املتوقعة يف الفاعلني األساسيني يف األسواق وسلوكياتهم وعددهم وقوتهم النسبية يف نظام السوق .هل سينخفض تكاملالسوق؟
• حلّل كيف ستؤثر األزمة املتوقعة يف آلية العرض والطلب داخل نظام السوق .تعمل أنظمة السوق من خالل التفاعل بني الطلب – قدرة األشخاص
عىل رشاء السلع أو الخدمات التي يحتاجون إليها – والعرض – قدرة التجار عىل تقديم هذه السلع أو الخدمات .تؤثر معوقات جانب الطلب وجانب
العرض تأثريات مختلفة متا ًما يف املجموعات املستهدفة ،بنا ًء عىل ما إذا كانت تتأثر كأرس مستهلكة أم منتجني أم عاملني :ومن ثم ،هناك آثار مختلفة
فيام يخص العمل اإلنساين .مثة سؤال أسايس يحتاج إىل إجابة هنا هو ما إذا كان النقص يف استهالك األرسة أو مستوى دخلها ميثل مشكلة عرض أو طلب.
استخدم مربع  8.13يف صفحة  149الخاصة مبجموعة أدوات EMMA ()http://www.emma-toolkit.org/sites/default/files/bundle/Step8.pdf
لدعم تحليلك.
• إذا كان النقص مشكلة عرض ،فسيتطلب دعم األشخاص لتوفري احتياجاتهم النظر يف كيفية دعم السوق لتوفري العرض .ستتطلب مشكلة الطلب النظر يف
كيفية دعم وصول األشخاص ،أي القوة الرشائية للسلعة أو الخدمة أو أهلية األشخاص للعمل وما إىل ذلك .ميكن أن يتأثر كل من العرض والطلب أحيانًا
ويحتاج إىل الدعم.
• ادعم النتائج املتعلقة بحالة نظام السوق املهم خالل العام املرجعي وتأثري األزمة املتوقعة يف نظام السوق؛ وحلّل عىل وجه الخصوص معوقات العرض
والطلب يف الوضع املتأثر بحالة الطوارئ ثم استنتج نتائج تحليل قدرة نظام السوق واألداء يف الفرتة املرجعية ووقت األزمة .يستطيع نظام السوق
املساهمة يف مواجهة الطوارئ إذا كان بإمكانه ،دون أن يتسبب يف حدوث تغيريات ضارة يف األسعار أو التوفر لآلخرين ،توفري ما ييل:
إمدادات كافية بأسعار معقولة من األغذية أو السلع أو الخدمات الرضورية مبارشة إىل السكان املستهدفني – باعتبار أن األخري ميتلك إمكانية الوصولوالقوة الرشائية (مثل النقدية ،قسائم الرشاء)؛
مصادر لألغذية أو السلع أو الخدمات الرضورية ميكن االعتامد عليها وبأسعار معقولة للمشرتيات املحلية من قبل الوكاالت اإلنسانية؛ أومهم للدخل.
-منفذ ميكن االعتامد عليه (أي أصحاب العمل ،املشرتين) وسعر معقول لعمل السكان املستهدفني أو إنتاجهم – وهذا يُعد مصد ًرا ً

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
يجري تحليل السوق عىل نحو مستمر خالل جلسات استخالص املعلومات اليومية يف نهاية كل يوم من البحث امليداين ،تحت قيادة قادة فرق السوق
واإلرشاف العام لقائد فريق التحليل .حتى اآلن ،تتضمن هذه العملية أيضً ا ورشة عمل ملدة يومني يف نهاية العمل امليداين عادة ،قبل تحليل االستجابة،
ولكن ميكن أن تستغرق وقتًا أطول أو أقل بنا ًء عىل مجال الدراسة.

تحليل السوق قبل األزمة (55 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثالث
 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق

الفصل  :3استخدام نتائج PCMA
ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذا الفصل؟
• وضع فريق السوق توصيات خاصة بأعامل االستجابة ملواجهة حاالت الطوارئ يف املستقبل وتدخالت تعزيز السوق.
• أبلغ فريق السوق نتائج  PCMAألصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق
ما أهمية هذه الخطوة؟
ت ُعد هذه الخطوة مهمة ألنها توضح كيفية استخدام نتائج  PCMAملعرفة تحليل االستجابة.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• حد َد فريق السوق خيارات الربنامج ذات الصلة واملمكنة لتنفيذها قبل األزمة وأثنائها وبعدها.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .9.1إعداد الربامج القائم عىل السوق :ما املقصود به؟
• ت ُعد الربمجة القامئة عىل السوق أو التدخالت مرشوعات تتعامل مع األسواق املحلية أو تدعمها .تتضمن جميع أنواع التعامل مع أنظمة السوق ،بداية
من استخدامها لتقديم تدخل اإلغاثة إىل تعزيز أنظمة السوق املحلية أو محاور السوق وتطويرها بصورة استباقية.
• سيحدد فريق السوق خالل هذه الخطوة اإلجراءات ذات الصلة واملمكنة التي ميكن تنفيذها:
خيارات االستجابة التي سيتم تنفيذها قبل حدوث األزمة املتوقعة لتعزيز أنظمة السوق وزيادة االستعداد لضامن  DRRوتعزيز سبل العيش وتحسنيوصول املجموعات املستهدفة إىل األسواق.
خيارات االستجابة التي سيتم تنفيذها بعد تفاقم األزمة لحامية سبل عيش السكان املستهدفني وأصولهم وأسواقهم.خيارات االستجابة التي سيتم تنفيذها.ملعالجة االحتياجات األساسية لألشخاص أثناء  /بعد األزمة مبارشة.-خيارات االستجابة التي سيتم تنفيذها بعد األزمة لدعم االنتعاش املبكر لسبل العيش واألسواق.

سيعتمد نوع خيارات االستجابة الذي سيتم استخالصه من  PCMAعىل أهداف  PCMAالتي وضعتها يف البداية .راجع الجدول  :1الرتتيب املنطقي:
أهداف  PCMAواألسئلة التحليلية األساسية ونوع الربمجة.

 56تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثالث
 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق

الجدول  9إعداد الربامج القائم عىل السوق :ما املقصود به؟

االستعداد

التدخالت املبارشة
التدخالت التي تهدف إىل تحسني
وضع املجموعات املستهدفة
مبارشة بطريقة واعية يف السوق.

التدخالت غري املبارشة
التدخالت التي تهدف إىل تحسني وضع املجموعات املستهدفة من خالل
دعم نظام السوق ذي الصلة.

حساسية السوق حساسية السوق

تعزيز السوق
التدخالت غري املبارشة التي تدعم
أنظمة السوق املوجودة

تطوير السوق
التدخالت غري املبارشة التي تدعم
أنظمة السوق غري املوجودة

قسيمة لتلقيح األغنام لدى األطباء منحة نقدية للتجار حتى يتمكنوا
البيطريني املحليني لحامية القطعان من تخزين املواد الغذائية
قبل موسم الجفاف.
الرضورية قبل موسم األمطار
لضامن توفر االحتياجات األساسية
للمجموعة املستهدفة خالل هذه
الفرتة.

التوعية مع الصيادلة حتى يكونوا
عىل دراية باملوردين املوجودين
لعقار أكواتابس وميكنهم الوصول
إليهم يف حالة الفيضان.

حالة الطوارئ

توزيع املواد العينية غري الغذائية
من خالل املشرتيات املحلية.

إصالح الطرق حتى يتمكن التجار
املحليني من الوصول إىل السوق.

يف حالة الطوارئ ،ال يُنصح مبحاولة
وضع نظام جديد للسوق.

االنتعاش

زيادة معدل اإلملام بالقراءة
والكتابة لإلناث منتجات النب
لزيادة فرص سبل عيشهم.

دعم الطامطم امل ُنتجة محل ًيا حتى
تزيد الحالة الغذائية للمجموعة
املستهدفة.

تقديم الكلور امل ُنتج محل ًيا بحيث
ميكن تحسني وصول املجموعات
املستهدفة إىل مياه الرشب بصورة
مستدامة.

عىل املدى الطويل

تطوير  /تهيئة الروابط بني املنتجني دعم حملة "رشاء املنتجات
املحلية" لتنمية سوق املنتجات
والتجار

التأثري يف طريقة تداول املنتج عىل
مستوى العامل ،عىل سبيل املثال
من خالل تطوير تسمية "التبادل
الحر"

تحليل السوق قبل األزمة (57 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثالث
 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق

 .9.2عملية تحليل االستجابة
• ت ُعد عملية تحليل االستجابة الرابط بني تحليل األوضاع (تقييم االحتياجات وتحليل السوق ومعلومات سياقية أخرى) وتصميم الربنامج .تتضمن تحديد
خيارات استجابة الربنامج واألمناط واملجموعات املستهدفة؛ وهي تقوم عىل اعتبارات املالءمة ودراسة الجدوى وينبغي أن تلبي االحتياجات أثناء تحليل
اآلثار الجانبية الضارة املحتملة والحد منها يف الوقت نفسه.
• ال تتوقف خيارات االستجابة عىل نتائج  PCMAفحسب ولكنها تتوقف أيضً ا عىل مكونات تحليل األوضاع األخرى مثل تقييم االحتياجات وتحليل الجنس
وما إىل ذلك .قد تكون مفيدة لتذكري املشاركني بهذا.
• يُحدد العديد من الوكاالت استخدام االستجابات املعروفة لهم فقط بدالً من استخدام  PCMAبكامل إمكاناته وذلك من خالل تطبيق تدخالت عىل
نفس القدر من األهمية ولكنها "تقليدية" بدرجة أقل .ميكن أن يفرس اعرتاض الجهات املانحة أو نقص الوعي الداخيل عىل مستوى الوكالة هذه القيود –
استخدم تحليلك لتوضيح توصياتك والضغط عىل الجهات املانحة والوكالة التي تتبعها.
• استخدم األسئلة التالية مع فريق السوق ملساعدتك خالل هذه الخطوة:
 فكّر يف خيارات االستجابة املحتملة وناقش مزايا وعيوب كل منها؛عىل اللوحات الورقية ،اكتب من ثالثة إىل خمسة خيارات استجابة مفضلة يقرتحها تحليل استجابتك وقيّم املخاطر واالفرتاضات وتأثريات األسواقوالسكان والوقت ودراسة الجدوى لكل منها؛
 أثناء مناقشتك ،ضع يف اعتبارك األسئلة التالية:* ما االستجابات التي ستمكّن األشخاص من تلبية احتياجاتهم؟
		
* ما الذي سيمنح املجموعة املستهدفة من وصوالً أكرث عدالً إىل أنظمة السوق يف وقت األزمة والفرتة املرجعية؟
		
* ما اإلجراءات أو عمليات دعم األسواق التي قد تجعل االستجابات تلبي احتياجات األشخاص وتدعم انتعاش  /تعزيز السوق؟
		
* ماذا ميكن أن يكون تأثري خيارات االستجابة املختلفة يف األسواق ووصول األشخاص إىل األسواق؟ ما املخاطر؟
		
* ما اإلجراءات التي ميكن أن تخفف من هذه املخاطر؟
		
• تحدث مع بعض املطلعني عىل األمور لديك يف نهاية هذه الخطوة عن خيارات االستجابة التي حددتها للتأكد من دراسة الجدوى الخاصة بها.

• لدعم عملية اتخاذ القرار ،ميكنك استخدام شجرة القرارات الواردة أدناه وتحليل استجابة الخطوة  9من مجموعة أدوات ( EMMAالصفحات من 159
إىل  )183أيضً ا.http://www.emma-toolkit.org/sites/default/files/bundle/Step9.pdf :

 58تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثالث
 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق

الشكل  2شجرة قرارات الربمجة القامئة عىل السوق

ﻫﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق
ﻣﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻮق اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺤﺪدة ﰲ
اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺟﻌﻲ؟

ﻧﻌﻢ

ﰲ ﺧﻄﺘﻚ ،ﻓﻜّﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﴩوﻋﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق )ﻣﺜﻞ
ﺑﺮاﻣﺞ (CTP

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق
ﻣﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻮق اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺤﺪدة ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻀﺎح اﻷزﻣﺔ؟

ﻻ
ﰲ ﺧﻄﺘﻚ ،ﻓﻜّﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺪﻋﻢ ﻏري اﳌﺒﺎﴍ ﻋﱪ
ﻣﴩوﻋﺎت اﻷﺳﻮاق
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ ،ﻫﻞ
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق
اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺤﺪدة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﺗﻀﺎح اﻷزﻣﺔ؟

ﻻ
اﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﲆ اﻟﺴﻮق وﻣﴩوﻋﺎت
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﰲ ﺧﻄﺘﻚ ،ﻓﻜّﺮ ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

اﳌﴩوﻋﺎت ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻮق.

ﻣﴩوﻋﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻟﺒﺪء اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻟﻜﻦ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺮاج
اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.

• ضع يف اعتبارك أن يف الشكل الوارد أعاله ،ميكن فقط تنفيذ خيارات االستجابة التي سيتم تنفيذها قبل األزمة املتوقعة (أي الخيارات امللونة باللون
الربتقايل) فو ًرا بعد التدريب .ت ُعد االستجابات األخرى استجابات متوقعة ينبغي أن يعدها الفريق بعد التدريب ،فضالً عن تحديث خطة الطوارئ
واالستعداد.

تحليل السوق قبل األزمة (59 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الثالث
 .9استخدام  PCMAلتصميم تدخالت قامئة عىل السوق

 .9.3إعداد الربامج القائم عىل السوق :ما املقصود به؟
• ال ت ُعد القامئة الواردة أدناه شاملة وتوجد للتأكيد عىل الطبيعة املتعددة القطاعات للربمجة القامئة عىل السوق وطيفها الواسع النطاق .تعرض أمثلة
معظمها عن التدخالت غري املبارشة .عىل الرغم من ذلك ،يوجد العديد من األمثلة للتدخالت املبارشة ،مبا يف ذلك جميع التدخالت الواعية بالسوق مثل
برمجة التحويالت النقدية ( .)CTPملزيد من األمثلة ،راجع مكتبة .CaLP: http://www.cashlearning.org/resources/library

أمثلة من دراسة  CRSالشاملة
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•متكني تغطية االحتياجات األساسية :يف نيبال ،يف أعقاب زلزال  ،2015دعمت  300 CRSمن صغار التجار يف األسواق التي وصل إليها
املستفيدون من االستجابة لحاالت طوارئ  ،CRSحتى يصبح هؤالء البائعون يف موضع ميك ّنهم من توفري املستفيدين من  CRSمبا يكفي
لتغطية احتياجات حالة الطوارئ .كان البائعون من صغار التجار من جميع األنواع ،وليسوا فقط م ّمن يبيعون سل ًعا محددة .حصل البائعون
عىل منح نقدية مرشوطة غري مقيدة تبلغ  300دوالر أمرييك تُرصف عىل ثالث دفعات.
•دعم الحالة الغذائية لألرس :يف جنوب السودان ،دعمت ( Mercy Corpsمؤسسة مرييس كوربس)  50تاج ًرا مبنح نقدية مقيدة غري مرشوطة
ترتاوح ما بني  600و  800دوالر أمرييك ت ُرصف عىل دفعتني .كُلف التجار برشاء مواد غذائية محددة – األرز ،السكر ،القمح ،الدقيق – ميكن
أن تساعد األرس املفتقرة إىل األمن الغذايئ عىل الوصول إىل نظام غذايئ مغ ٍّذ وأكرث تنو ًعا .لجأ التجار إىل استخدام التحويالت قبل اندالع أعامل
العنف يف املنطقة يف مايو  2015لتجديد مخزون سلعهم (مجموعة من املواد الغذائية وغري الغذائية)؛ وهذا ما جعل السوق يحقق اكتفاء ذاتيًا
خالل فرتة األزمة عندما توقفت السلع متا ًما من السوق املصدر ألكرث من شهر.
•إمكانية الوصول إىل مأوي :شملت استجابة  CRSاملتعقلة بتوفري املأوى لألزمة األوكرانية تجهيز املنازل الشتوية ،مبا يف ذلك إصالح النوافذ.
أرادت  CRSاالعتامد عىل الحرفني املحليني للقيام بذلك ودرست توزيع قسائم الخدمة عىل األرس املستهدفة البالغ عددها  400أرسة حتى
ميكنهم إصالح نوافذهم .عىل الرغم من ذلك ،مل يكن املوردون للنوافذ يف وضع يسمح لهم باملشاركة يف هذا املخطط ،ألنهم فقدوا رؤوس
أموالهم وال ميكنهم الحصول عىل قرض يف الوقت الذي كانت فيه املواد الالزمة إلصالح النوافذ يجب أن تُدفع مقد ًما .قدمت  CRSالدعم
لحوايل خمسة من املوردين للنوافذ من خالل متويل مسبق بنسبة  %50من مبلغ القسيمة وأجرت مناقشات مع تجار لوازم النوافذ بالجملة
حتى وافقوا عىل تزويد البائعني باملواد الخادم بالدين.
•دعم الحصول عىل مياه الرشب :يف أعقاب إعصار هايان يف الفلبني ،كانت ( Oxfamمنظمة أوكسفام) تهدف إىل توفري املياه الصالحة للرشب
لسكان املناطق الحرضية يف تاكلوبان .بعد  EMMAلنظام السوق ملياه الرشبُ ،وجد أن املشكلة األساسية كانت يف جانب اإلمدادات :مل يكن
املشغل الرئييس يف وضع يسمح له بإصالح خط أنابيب املياه املكسورة بسبب عدم وجود رأس املال والحصول عىل الوقود .بدالً من توزيع املياه
من خالل نقل املياه بالشاحنات ،و ّجهت ( Oxfamمنظمة أوكسفام) برنامجي النقد مقابل العمل والغذاء مقابل العمل (اللذين تم إعدادهام
يف إطار برنامج منظمة أوكسفام لسبل العيش) نحو إصالح خط أنابيب املياه.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
• ينبغي تنفيذ هذه الخطوة مع أعضاء فريق السوق وتحت قيادة قائد فريق التحليل يف اليوم التايل بعد االنتهاء من العمل امليداين .ينبغي صياغتها بعد
ذلك إىل مسودة تقرير رسميًا (انظر املرفقات لالطالع عىل قوالب تقرير  .)PCMAالشكل املقرتح شكل معياري ،ولكن سيختلف طول التقرير النهايئ بنا ًء
عىل مجال التقييم (انظر القسم  :4حدد مجال تقييمك وأنظمة السوق الحيوية).
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الفصل الثالث
 .10تبليغ النتائج

 .10تبليغ النتائج
ما أهمية هذه الخطوة؟
يُعد توثيق نتائج  PCMAوإبالغها إىل اإلدارة وص ّناع القرار والفئات املستهدفة األخرى يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة أم ًرا بالغ األهمية لتحفيز
العمل بعد التدريب .سيتم ذلك بسهولة أكرث إذا كان التدريب قامئًا عىل املشاركة طوال الوقت.
ينبغي الرتكيز عىل أنواع التقارير أو العروض التقدميية القامئة عىل اإلقناع واألدلة واملشاهدة بالعني املجردة.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• تم االنتهاء من تقرير تحليل السوق ونرشه.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .10.1استكامل تقرير PCMA
• يف غضون مدة ال تزيد عن  10أيام من نهاية التحليل ،تأكد من أن قائد فريق التحليل وصف بالتفصيل نتائج  PCMAواستنتاجاته .من املهم التأكد من
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أن التقرير كُتب بعد نهاية التدريب بفرتة قصرية ،ألنه تثبت أن ذلك يؤدي إىل الحصول عىل مزيد من التوصيات.
• ينبغي أن يكون التقرير يف قالب سهل االستخدام ،حتى ميكن مشاركة امللخص التنفيذي بصورة منفصلة مع صناع القرار واإلدارة .ميكنك استخدام قوالب
قسم عن مراقبة السوق بطريقة مثالية (انظر قالب تقرير السوق
تقرير  PCMAاملوجودة يف املرفقات .سيتضمن بالفعل تقرير  PCMAالخاص بك ً
والقسم  :11.2اضبط مؤرشات السوق الخاصة بك).

مربع  10تقرير واضح وشفاف ذو طابع عميل – عامل حاسم للنجاح
يُعد تقرير  PCMAأحد العنارص األساسية التي ستساهم يف استخدام نتائج  PCMAوتوصياته .ينبغي أن يتضمن أدلة كافية وتفس ًريا واض ًحا
ملنهجيته .ينبغي أن يركز التحليل عىل هذه األدلة التي يجب أن تكون موثقة بوضوح (املصادر واملنهجية عىل حد سواء) يف التقرير .ينبغي أن
تُرفق جميع مصادر املعلومات وأشكال االستطالعات وصيغها وأطر االستجابة للتوصيات وخطط العمل أو كل منها يف التقرير.
ينبغي أن تشكّل األدلة والتحليل أساس النتائج والتوصيات املقدمة كخطة عمل تنفيذية .ينبغي أن تحدد خطة العمل أدوار الفاعلني أو
أصحاب املصلحة املختلفني يف تنفيذ التوصيات.

من دراسة لجنة اإلغاثة الدولية املتعلقة باالستفادة من عملية التحليل (.)IRC
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الفصل الثالث
 .10تبليغ النتائج

• إذا مل تكن لديك الفرصة إلرشاك أصحاب املصلحة األساسيني خالل تحليل االستجابة الذي يُنصح به بشدة (انظر القسم  :9.2عملية تحليل االستجابة)،
ميكنك نرش مسودة تقرير أصحاب املصلحة بحيث يصبح لديهم فرصة لتقديم التقييم قبل استكامل التقرير.
• اطلب من قائد فريق التحليل أيضً ا إعداد عرض للنقاط األساسية ملدة ترتاوح ما بني  15إىل  20دقيقة.

 .10.2نرش نتائج  PCMAوتوصياته
قسم الوقت عىل النحو التايل :عرض ألهم
• حدد صناع القرار األساسيني واطلب منهم حضور اجتامع ملدة ساعة لتقديم النتائج والتوصيات األساسيةّ .
النتائج والتوصيات والتحديثات املخطط لها ملدة  20دقيقة؛ ثم مناقشة ملدة  40دقيقة .بدالً من ذلك ،ميكنك تقديم نتائج  PCMAوتوصياته يف أي
اجتامع تنسيقي قائم.

مربع  11مشاركة النتائج النهائية مهمة ولكنها ليست كافية
يبدأ النرش يف بداية التقييم ،وال ينبغي أن يقترص عىل مشاركة النتائج يف النهاية .كام ذُكر ،تأكد من أن تدريب  PCMAتشارك ًيا قدر اإلمكان
(انظر مربع  )8وتواصل عىل نطاق واسع حول هذا املوضوع من البداية حتى زيادة القدرة عىل الرشاء من أصحاب املصلحة وإعدادهم
للتفاعل مع التوصيات.
ت ُعد كفاية النرش عامالً أساسيًا يف تحديد الحصول عىل نتائج تدريب  PCMAوتوصياته .ينبغي أن يتضمن جمهور النرش جميع أصحاب
املصلحة املعنيني بالربامج اإلنسانية :الجهات املانحة ،ص ّناع القرار ،املتخصصني الفنيني ،املديرين ،خرباء الشؤون السوقية ،موظفي الشؤون املالية،
موظفي الشؤون اإلدارية ،املسؤولني الحكوميني ،األفراد املشرتكني يف أنظمة السوق الحيوية ،وما إىل ذلك.
• أرسل النتائج األساسية وملخص املنهجية إىل املشاركني يف االجتامع مسبقًا بحيث ميكنك الرتكيز عىل مناقشة التوصيات يف االجتامع.
• انرش التقرير من خالل شبكات داخل البلد (التجمعات ،مجموعات التنسيق ،وما إىل ذلك ).وعرب املنصات اإللكرتونية ،مبا يف ذلك:
 موقع EMMA: http://www.emma-toolkit.org/reports األسواق يف /Crises DGroup: https://dgroups.org/dfid/mic• إذا كان األمر متعلقًا بالسلع الغذائية أو الخدمات ذات الصلة ،فيمكن نرش التقرير أيضً ا عرب:
  )FEWSNET: http://www.fews.netونظام اإلنذار املبكر واملعلومات العاملية لدى FAO (GIEWS):http://www.fao.org/giews/english/index.htm
 مجموعة األمن الغذايئ/http://foodsecuritycluster.net :• استخدم التقرير للضغط عىل الجهات املانحة ومكاتب البلد بشأن الحاجة إىل االستثامر يف تدخالت ما قبل األزمة.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
ينبغي أن تستغرق كتابة التقرير الشامل ما بني يومني إىل أربعة أيام .ولكن ينبغي أن يبدأ النرش من بداية تدريب  PCMAويستمر خالل التقييم.
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الفصل الرابع
 .11مراقبة السوق

الفصل  :4تحديث PCMA
ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذا الفصل؟
• حدد فريق السوق مؤرشات السوق لرصد املراقبة و(إذا كان ذلك مناس ًبا) لإلنذار املبكر ووضع خطة للمراقبة.

• حدد فريق السوق املؤرشات واملشغالت األساسية لتحديث خرائط السوق و .PCMAينبغي توثيق هذا بوضوح.
• يعرف مركز تنسيق السوق كيفية تحديث  PCMAووقته وكيفية استخدام املعلومات املحدثة التخاذ قرارات تنفيذية.

 .11مراقبة السوق
ما أهمية هذه الخطوة؟
ينبغي مراقبة األسواق ذات الطبيعة الديناميكية بصورة منتظمة ،سواء كان سيناريو األزمة يحدث أم ال .تكمن أهمية مراقبة السوق فيام ييل:
• دمج الطبيعة الديناميكية ألنظمة السوق يف  PCMAمن خالل توفري املعلومات املحدثة .يتيح القيام بذلك بدء استجابة مع تحليل السوق املتوفر
واملحدث وإمكانية تحديد التغيريات يف أنظمة السوق عرب الزمن.
• استخالص مثريات لالستجابات املختلفة بإطار زمني يوضح لحظة من األزمة ميكن عندها تنفيذ كل نوع من االستجابة.
• احتاملية تحديث نظام اإلنذار املبكر ( )EWSاملوجود عن طريق إضافة بعض مؤرشات السوق أو الدعوة إىل إعداد  EWSباستخدام نتائج التحليل.
• مراقبة االستجابة املصممة من تدريب تحليل السوق بغرض:
 ضامن أن قيمة املساعدة املقدمة ال تزال كافية؛ ضامن أن مستوي جودة السلع وتوفرها ال يقل عن مستواها يف بداية املرشوع؛ املساهمة يف تقييم مدى مالمئة استمرار طريقة التسليم امل ُختارة؛ضامن أن املرشوع ال يسبب أي رضر للسوق (عىل سبيل املثال عن طريق تجاوز اإلمدادات املتاحة ،زيادة األسعار لغري املستفيدين ،التسبب يف حالةاالحتكار ،التسبب يف التضخم ،وما إىل ذلك).؛
 -دعم تقييم التأثري املضاعف الشامل للمرشوع يف االقتصاد املحيل.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• تتضمن أطر املراقبة والتقييم مؤرشات مراقبة السوق.
• يتم التخطيط لعملية مراقبة السوق وتنظيمها وتحديد ميزانيتها.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .11.1اختيار السلع املراد مراقبتها
• ستكون السلع أو الخدمات التي سيتم فحصها ملراقبة السوق هي نفسها التي تم تحديدها لتدريب  .PCMAالحظ أنك قد تنفذ بالفعل مراقبة السوق
لسلع أساسية معينة بنا ًء عىل صندوق الحد األدىن للنفقات الذي استخدمته لتحديد مبلغ املنحة النقدية أو أهداف مرشوعات مراقبة ما بعد التوزيع
السابقة أو نتائجها ،ولكن لن نتناول هذا بالتفصيل هنا.
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الفصل الرابع
 .11مراقبة السوق

 .11.2ضبط مؤرشات السوق الخاصة بك
• ينبغي أن يستند تحديد مؤرشات السوق للمراقبة عىل تحليل السوق وتحليل االستجابة بعد تدريب  .PCMAفيام ييل قامئة ألغراض توضيحية فقط.
لتحديد مؤرشاتك ،حدد املؤرشات األكرث غموضً ا وحساسة للتغيري ،وما استندت عليه بشكل أكرب يف تحليل السوق لديك.
• ميكن أيضً ا تحديد مؤرشات مراقبة السوق عىل مستوى املجموعة لتجنب تكرار الجهود .ميكن بعد ذلك أن تحصل الوكاالت عىل صورة وطنية للوضع من
خالل مشاركة بياناتها وميكن أن تكتسب وكاالت التشغيل الوعي املتعلق بتأثريها يف أنظمة السوق.
مثال
ملراقبة السوق املشرتكة
يف شامل سوريا ،تنفذ العديد من الوكاالت مراقبة األسعار املشرتكةhttp://www.reach-initiative.org/tag/market-monitoring :
الجدول  10مؤرشات مراقبة السوق
أنواع املؤرشات

املؤرشات

مؤرش مستوى األرسة

•إمكانية الوصول الفعيل إىل األسواق؛ سالمة األرس يف الوصول إىل األسواق

مؤرشات مستوى نظام السوق

•عدد الشاحنات  /األطنان  /الحاويات للسلع التي تصل إىل املنطقة كل
أسبوع
•نوع تجار السلع األساسية املوجودة يف السوق وعددهم
•سعر بيع السلع األساسية
•السلع األساسية املتوفرة يف السوق (الكمية والجودة)
•الكمية التي تداولها كبار التجار وتقدير إجاميل الكمية املتداولة يف
السوق الفعلية للسلع األساسية
•مصدر السلع األساسية وسعر البيع بالجملة عند نقطة الرشاء (عن
طريق التجار الذين أحرضوها إىل املنطقة)
•مستوى مخزون السلع األساسية

مؤرشات مستوى السوق

مهم وال
•فتح عدد من الطرق  /الحدود التجارية وتشغيله؛ وهذا يُعد ً
سيام إذا تم دعم العديد من األسواق من خالل الواردات (كام يف سوريا
أو لبنان)
•رشوط التجارة األساسية (النقد ،املقايضة)
•سعة التخزين يف املدينة
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الفصل الرابع
 .11مراقبة السوق

• ينبغي أن تكون مراقبة السوق أيضً ا مكونًا من أطر املراقبة والتقييم للمرشوعات املصممة بعد  .PCMAينبغي التخطيط للموارد الكافية ملراقبة السوق
يف ميزانية االستجابة مع مراعاة تكاليف :تصميم األدوات وتطويرها وإعداد قاعدة بيانات للتحليل وطباعة األدوات  /استخدام تقنيات جديدة لجمع
البيانات ووجود موارد برشية لجمع البيانات وتحليل البيانات وكتابة التقارير.
• يف كثري من األحيان ،تقترص مراقبة السوق عىل مراقبة أسعار السلع األساسية التي متثل الحد األدىن من املتطلبات .تذكر دامئًا استخدام معرفة الفريق
اللوجستي بالسوق .ينبغي أيضً ا مراقبة األسعار عىل املستويات اإلقليمية والوطنية ورمبا الدولية (بنا ًء عىل نوع السلعة) ،ألنها ميكن أن تؤثر تأث ًريا كب ًريا يف
السوق املحلية.

مربع  12كيفية مراقبة األسعار
فيام ييل بعض املبادئ التوجيهية ملراقبة األسعار:
ضامن التناسق .عند جمع األسعار ،تأكد من أنها تشري إىل نفس وحدات القياس .يجب أن تتميز املواد بنفس الخصائص والجودة والتنوع وما
إىل ذلك .بصورة مثالية ،زُر نفس التاجر كل مرة.
التحقق من املخالفات .إذا أصبح سع ًرا واحدًا أعىل من اﻷسعار اﻷخرى أو أقل بكثري من ها ،فمن املحتمل وجود خطأ .يف هذه الحالة:
• تحقق مرة أخرى من تحويل السعر تحويالً صحي ًحا إىل وحدة القياس.
• إذا تحول السعر تحويالً صحي ًحا ،فتحقق من صحة السعر املذكور عن طريق سؤال بعض املطلعني عىل أمور السوق.
• إذا كان السعر صحي ًحا ،فتحدث مع التجار ملعرفة سبب املخالفة.
س ّجل متوسط سعر كل سلعة يف األسواق مبرور الوقت.
كن عىل دراية باملوسمية يف األسعار – تتغري األسعار عرب األمناط املوسمية ،ومن ثم عند مراقبة األسعار ،من الرضوري استخدام التقويم املوسمي
الذي رسمته .قارن أي تغريات يف األسعار بأسعار العام املرجعي ملعرفة ما إذا كانت تقلبات األسعار طبيعية لهذا الوقت من العام أم أكرب  /أقل
من املتوقع عادة.
كن عىل دراية باالختالف بني السعر املحدد والسعر الحقيقي .عندما يكون السعر الذي يدفعه املشرتون نتيجة عن عملية مساومة ،قد يكون
السعر امل ُجمع أثناء مراقبة األسعار هو السعر املحدد ،أي السعر الذي بدأت به املفاوضات ،وليس السعر الحقيقي ،أي السعر الذي يُستفاد منه
يف مراقبة مدى مالءمة املبلغ املنحة والتضخم املحتمل .يف هذه الحالة ،راجع أسعارك مع أسعار هؤالء املشرتين.
الجمع بني مراقبة األسعار ومراقبة الكمية (يف االتجاهات) ،ألنه من الصعب تحليل اتجاهات سعر السوق بدون اتجاهات الكمية.
• ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات املتعلقة مبراقبة األسعار (عىل الرغم من أنها مقترصة عىل مراقبة أسعار الغذاء) من خالل MARKit:
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/markit
•قم بصياغة إطار عمل مراقبة السوق بصورة رسمية يف تقرير ( PCMAانظر القسم  7من قوالب .)PCMA
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 .11.3تنظيم جمع البيانات
• راجع أوالً املتاح بالفعل من خالل مراجعة البيانات الثانوية:
 شبكة  FEWSNETأو برنامج ( WFPللسلع الغذائية غالبًا)؛مؤرش أسعار املستهلك ( )CPIهو مؤرش لالقتصاد الكيل يُستخدَم ملراقبة تحركات األسعار  -حيث يقيس متوسط إجاميل التغري يف أسعار التجزئة التييدفعها املستهلكون مقابل مجموعة من السلع والخدمات .يتم قياس تغريات األسعار عن طريق إعادة تسعري املجموعة نفسها من السلع والخدمات
عىل فرتات منتظمة (كل شهر عادةً) ،ثم مقارنة التكاليف اإلجاملية مع تكاليف املجموعة نفسها من السلع والخدمات يف فرتة أساس محددة .يتم
تحديد مؤرش أسعار املستهلك ( )CPIعىل الصعيد املحيل عادةً.

• حدِّ د األسواق التي ستجمع منها البيانات .استخدم املعايري نفسها املوضحة يف القسم الرابع :حدِّد نطاق التقييم وأنظمة األسواق الحرجة.
• حدِّ د التجار الذين ستجمع منهم البيانات .حدِّد من ثالثة إىل خمسة من تجار البيع بالتجزئة  20لكل سلعة ،ويفضل التعامل مع هؤالء التجار أنفسهم
يف كل زيارة ،مع الحرص عىل عدم اإلثقال عليهم باألسئلة .سيعتمد عدد التجار عىل عدد السلع التي يبيعها كل منهم .إذا كنت تراقب ثالث سلع ،وكان
كل التجار الذين اخرتتهم يبيعون كل هذه السلع ،فستحتاج فقط إىل جمع البيانات من ثالثة إىل خمسة تجار إجامالً .ويف املقابل ،إذا كان كل تاجر ال
يبيع سوى سلعة واحدة ،فسوف تحتاج يف املجمل من تسعة إىل خمسة عرش تاج ًرا (أي من ثالثة إىل خمسة تجار لكل سلعة) .ويف حال وجدت يف آلية
االستجابة القامئة عىل السوق التي تطبقها أنه يتم استخدام اإليصاالت كوسيلة للتسليم ،فتأكد من جمع بيانات األسعار من كل من البائعني املتعاملني
بهذه الوسيلة والبائعني غري املتعاملني بها أيضً ا .ومن ثم سيزداد عدد البائعني الذين سيتوجب عليك مقابلتهم.
• حدِّ د تكرار جمع البيانات :سيعتمد هذا عىل مدى قوة التقييم األويل للسوق ،ومدى تقلب السياق ،ومرحلة املرشوع (فعىل سبيل املثال ،قد يزداد تكرار
جمع البيانات يف املرحلة املبكرة من املرشوع) .ميكن أن يكون التكرار التأشريي:
مراقب ًة لألسعار :بني مرة واحدة أسبوعيًا ومرة واحدة كل شهر .ميكنك تحديد تاريخ املراقبة وفقًا لجدول أعامل التوزيع الخاص بك؛مؤرشات السوق عىل مستوى األرسة :يجب أن تقاس مؤرشات السوق عىل مستوى األرسة يف الوقت نفسه لقياس املؤرشات األخرى عىل مستوى األرسةعىل النحو املحدد يف إطار العمل املنطقي للمرشوع؛
مؤرشات أداء السوق العام :بني مرة واحدة كل شهر ومرة كل ستة أشهر.• ج ِّهز أدوات جمع البيانات ،وبقدر اإلمكان ،حاول دمج بيانات السوق مع تلك التي سيتم جمعها يف مرشوع  :MEALاستخدام عدسة سوق بجانب
أدوات جمع البيانات الخاصة باملرشوع ،بدالً من إعداد أدوات خاصة مبراقبة السوق.

 .11.4حلِّل نتائج مراقبة السوق
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• يف بداية االستجابة ،ضع عتبة تُحدِّد الوقت الذي يجب أن يقوم فيه الربنامج بتقيص تغريات السعر/الكمية ورشحها .ميكنك أن تبدأ بنسبة تغري  %30من
22
شهر إىل آخر أو بنسبة تغري  15%ت ُالحظ يف جدول مراقبة كل أسبوعني أو بنسبة تغري  7.5%ت ُالحظ من أسبوع إىل آخر.
• مثِّل أسعار السلع األساسية املختلفة بيانيًا .إذا أكملت مراقبة كمية السلع املباعة ،فيمكنك متثيلها بيانيًا أيضً ا.
• موضح أدناه التفسريات املحتملة الرئيسية لتغريات السعر والكمية:

 66تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

الفصل الرابع
 .11مراقبة السوق

الجدول  11التحليل السببي لتغريات السعر والكمية
السلع
واحدة/البعض

العديد/الجميع

العديد/الجميع

األسواق

واحدة/البعض

• موسمية
• صدمات ناتجة عن العرض املحيل
• مقدرة التجار/أعاملهم
• تدخل

• موسمية
• صدمات ناتجة عن العرض املحيل
• صدمات الطلب
• مقدرة التجار/أعاملهم
• تدخل

• موسمية
• صدمات ناتجة عن العرض املحيل
• أسعار عاملية للسلع الغذائية

• موسمية
• صدمات ناتجة عن العرض عىل نطاق واسع

ملحوظة :ميكن أن ت ُعزى تغريات األسعار أيضً ا إىل التغريات يف السياسات والتضخم وأسعار الرصف وأسعار الوقود ،إال أنه لن يتم الخوض يف تفاصيل هذه
العوامل هنا.
• الستنتاج أسباب التقلب يف السعر والكمية ،ميكنك استخدام برنامج ماركت كونرتول أو جدول األعامل املوسمي ،أو ميكنك عقد مناقشات جامعية مركَزة
املفصل يف MARKit: (http://www.crs.org/sites/default/files/
أو تنظيم لقاءات مع التجار أو نقابات العمل .ميكن العثور عىل التحليل السببي َ
)tools-research/markit-price-monitoring-analysis-response-kit.pdf

 .11.5اربط بأدوات بعيدة املدى
• ال تكمن فائدة املعلومات التي تم جمعها خالل عملية  PCMAيف االستعداد للبدايات املبكرة لألزمات أو االستجابة لها فقط ،لكن ميكنها أيضً ا أن توفر
حلوالً للتعايف املبكر/دراسات للسوق بعيدة املدى مثل تحليل سوق العمل.
• ميكن أن يساعد فهم وظيفة أسواق معينة قبل األزمات القامئني عىل املساعدة اإلنسانية وحلول التعايف والتطوير عىل إعادة بناء البنية التحتية للسوق
وتوفري فرص عمل وتهيئة بيئات مواتية عىل نحو أفضل .باإلضافة إىل التوجيهات األخرية التي نرشتها منظمة ( Save the Childrenأنقذوا األطفال)
ولجنة  IRCومؤسسة ( Mercy Corpsمرييس كوربس) التي تسلط الضوء عىل أسواق العمل ،وتحليل سوق العمل يف سياقات إنسانية ،نجد أن دليل
املامرس )https://dgroups.org/?bpfjy9aj.z9qvax3f(،يناقش بشكل موسع كيفية استخدام معلومات ما قبل األزمة ومعلومات مجموعة أدوات
( )EMMAلتصميم برامج بعيدة املدى.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
ميكن تحديد املؤرشات يف فرتة ترتاوح بني ساعة ونصف وساعتني .ضع يف اعتبارك إرشاك فريق متخصص يف الخدمات اللوجستية يف هذه الخطوة ،حيث
إنه من املهم إرشاكهم يف عملية مراقبة األسعار واألسواق .كام يُفضل أن يتم تحديد املؤرشات خالل ورشة عمل مدتها يومان تنعقد يف نهاية العمل
امليداين.
فمراقبة مؤرشات السوق هي يف حد ذاتها عملية مستمرة.
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 .12تحديث املرجع وخرائط األزمة
ما أهمية هذه الخطوة؟
قد يتم تحديث عملية  PCMAيف فرتتني مختلفتني )1 :عند وقوع األزمة املتوقَعة ،و  )2عند تغري السياق بحيث ال تعد املراقبة الدورية للسوق كافية
اللتقاط التغريات الحادثة .كام سيختلف سبب التحديث وعمقه وهدفه بني الحالتني.

ما الذي ينبغي تحقيقه بنهاية هذه الخطوة؟
• أن تعرف جهة تنسيق السوق متى يجب تحديث عملية  PCMAوكيفية القيام بها.
• أن يتم توثيق خطة التحديث عىل مستوى الوكاالت.

ماذا ستفعل خالل هذه الخطوة ،وكيف ستفعل ذلك؟
 .12.1تحديث خريطة األزمة يف حال/عند حدوث سيناريو األزمة
• عند حدوث األزمة ،سيبقى خط أساس السوق يف بؤرة االهتامم وسريكِّز التحديث عىل خريطة األزمة .سيتمثل هدف تحديث خريطة األزمة هذا يف تأكيد
تحليلك للتأثريات املتوقعة للصدمة يف األسواق الحرجة ،وتحديث خيارات استجابتك تب ًعا لذلك.
• سيتمثل سبب تحديث خريطة األزمة يف إصدار تقييم لالحتياجات الجديدة.
• يسمح وجود عملية  PCMAبتحليل تأثري األزمة يف تلك األسواق وممثيل األسواق والجمهور املستهدف من خاللها بشكل أرسع ،ومن ثم تصميم
استجابات الطوارئ املواتية للوعي السوقي تب ًعا لذلك.
• وليك يحدث ذلك ،سيتم استخدام املنطق نفسه الذي أدى إىل إجراء عملية  PCMAبشكل كامل ،مع فارق الرتكيز عىل تحليل فرتة األزمة .من الطبيعي
أن تتم هذه الخطوة بشكل أرسع من إجرائها بشكل كامل ،حيث سيكون قد تم تدريب الفريق بالفعل وتحديد املمثلني األساسيني ،وما إىل ذلك .لذا
سيكون الهدف هو رؤية مدى التطابق مع الواقع بدالً من إجراء تحليل وتقييم كاملني للموقف.
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مثال ميداين
خطة تحديث عملية  PCMAللجنة  IRCيف الصومال
عقب إجراء عملية  PCMAيف الصومال يف نوفمرب عام  ،2015خططت لجنة  IRCلتحديث هذا التحليل:
يف حالة حدوث نزوح صغري أو متوسط الحجم (يؤثر يف  4000أرسة أو أقل) يف مقديشو ،فإنه ينبغي رسعة إجراء تقييم ملا بعد األزمة ،خاصة
عقب وضوح املكان الذي ستنتقل إليه األرس النازحة ولكن قبل توزيع أي مساعدات إنسانية .يتطلب هذا التقييم أن يقوم به فريق صغري (من
 4إىل  10أشخاص) خالل يوم أو أقل .ألن أكرب التغريات يف أنظمة السوق التي متت دراستها يف هذا التقييم ترتبط باملساعدات اإلنسانية العينية،
فإننا عىل العموم نتوقع أن تعمل معظم جوانب هذه األنظمة بشكل طبيعي عقب حدوث نزوح آخر ولكن قبل توزيع املساعدات.
وبسبب هذا ،فينبغي أي يكون من الكايف اتِّباع إرشادات مراقبة السوق يف التقرير الحايل مع االنتباه إىل التايل )1( :األسواق الصغرية التي متت
زيارتها ،من  2إىل  3أسواق ،يجب أن تكون األكرث أهمية بالنسبة إىل األشخاص الذين يعيشون يف املخيامت حيث تم نقل النازحني داخليًا؛
( )2يجب أن تتم زيارة األسواق شخصيًا إذا سمحت الظروف األمنية؛ ( )3يجب أن يتم عقد لقاءات مع العديد من البائعني من مختلف
الفئات وأيضً ا مع أحد ممثيل السوق (مثل مدير السوق) إذا كان عدد الفريق يسمح بذلك؛ ( )4يجب تبسيط األداتني  8و  9من مجموعة
أدوات  RAMإلعداد استبيانات أكرث شموالً بقليل للتحقيق يف تأثري األزمة يف بيئة السوق والبنية األساسية للسوق ،واملدخالت ،والرقم القيايس
للخدمات ،وبيانات السعر والكمية؛ ( )5يجب أن يتضمن تقييم االحتياجات يف مخيامت النازحني داخليًا أسئلة حول التجار الذين تأثرت/
دُمرت تجارتهم إثر هذه اإلزاحة ،من أجل محاولة توفري تدخالت لدعم السوق من أجل هذه الفئة من السكان .ينبغي لهذه األسئلة ،عىل وجه
التحديد ،محاولة رصد حجم ونطاق الدمار لهذه األعامل.
ميكنك االطالع عىل التقرير الكامل لتحليل السوق قبل األزمة ( )PCMAعىل هذا الرابطhttps://dgroups.org/?fb54zc2b :

• يف حال وجود الكثري من االختالفات بني القيم املتوقعة واملالحظة فعليًا ،فقد ترغب يف التفكري يف إجراء عملية  PCMAبشكل أكرث عمقًا.

• يف حال اختالف األزمة الحقيقية عن تلك التي تم توقعها ،أو يف حال اختالف الحاجات الرضورية لفئة األشخاص املترضرة عن تلك التي تم تحديدها
خالل عملية  ،PCMAفإنه يجب التفكري يف استخدام أداة تحليل السوق بعد الصدمات (وما إىل ذلك .)EMMA، MAG،وعىل الرغم من ذلك ،ميكن
تحقيق االستفادة من عملية  PCMAباعتبارها بيانات ثانوية.

 .12.2مراجعة عملية  PCMAاملنفَذة يف حال تغري السياق بشكل جذري
• تتيح لك مراقبة السوق التقاط الطبيعة الديناميكية لألسواق ،ومراقبة االتجاهات املوسمية والتاريخية ،والتي ميكن أن تكون ذات صلة خاصة يف سياق
األزمة بطيئة الحدوث .إال أنه قد تحدث تغيريات من شأنها أن تتطلب منك إجراء عملية  PCMAجديدة ،حيث ميكن أن تكون هذه التغيريات حدوث
تغري كبري يف تنظيم التجارة يف بلد ما أو يف حال استخدامك الفرتاضات خاطئة للغاية يف تحليلك (مثل اختيار سيناريو أزمة ليس له تأثري يف أنظمة
السوق) .يتم مناقشة هذا األمر عاد ًة عىل الصعيد القطري خالل املامرسات اإلسرتاتيجية السنوية.
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الفصل الرابع
 .12تحديث املرجع وخرائط األزمة

• يف هذه الحالة ،ستضطر إىل إجراء عملية  PCMAجديدة باستخدام العملية املوضحة يف هذه التوجيهات .لذا ميكنك استغالل هذه الفرصة لتدريب
أعضاء ُجدد يف الفريق.

كم من الوقت سيستغرق هذا؟
يف سياق ما بعد األزمة ،ميكن تحديث خريطة األزمة وصقل التوصيات الخاصة باالستجابة برسعة بالتوازي مع تقييم االحتياجات .وألنه قد تم تنفيذ
عملية  ،PCMAفإنه قد تم تدريب الفريق بالفعل ،ومن ثم ستكون جل وظيفة البيانات التي تم جمعها هي تحديث خريطة األزمة وخيارات االستجابة
 أي مقابلة الخطة مع الواقع  -وميكن تحقيق هذه العملية برمتها يف غضون يومني إىل ثالثة أياميف حال قيامك بتحديث عملية  PCMAبسبب تغري السياق ،يجب أن تستغرق عملية التحديث الوقت نفسه الذي يستغرقه إجراء هذه العملية بالكامل
ولكن بشكل مضغوط :أي من خمسة إىل مثانية أيام تقريبًا.

امرأة سورية تعيش يف مدينة يف األردن تتسوق يف متجر بقالة محيل لرشاء الطعام .يحصل العديد من العائالت الالجئة يف األردن عىل إيصاالت لرشاء الرضوريات األساسية.
صورةMeredith Hutchinson/IRC :
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ملحقات
منوذج لجدول أعامل PCMA

منوذج لجدول أعامل PCMA
• بناء عىل التجربة األخرية ،فإن متوسط تحليل السوق قبل األزمات يستغرق  11يو ًما كامالً (تدريب  3أيام/ورشة عمل مكتبية ،وإعداد ميداين ملدة يوم
واحد ،و  5أيام من العمل امليداين ،ورشة عمل تحليلية ملدة يوم واحد ،يوم واحد آخر إلجراء مزيد من التحليل) .ولكن إذا كان هدفك ،عىل سبيل املثال،
هو توفري املعلومات األساسية ،وكان يتم التنفيذ بواسطة فريق من ذوي الخربة ،فإنه ميكن التنفيذ يف  3إىل  5أيام .يجب عند التخطيط لعملية التحليل
أن تضع يف حسبانك دامئًا الوقت الالزم لكتابة التقرير .وعادة ما يستغرق قائد فريق التحليل من يومني إىل  3أيام لكتابة التقرير.
• كام ذُكر يف وقت سابق ،يجب أن نضع يف اعتبارنا أنه ميكن أن يختلف طول العملية اختالفًا كب ًريا تب ًعا ألهدافها ،وعمق املعلومات الالزمة ،وتكوين
الفريق .حيث ُيكن أن يتم تنفيذها من ِقبل شخص مد َّرب أو شخصني مدربني يف خالل يومني أو  3أيام ،اعتامدًا عىل املعلومات التي تريد الحصول
عليها.
• فيام ييل الجدول الذي استخدمته منظمة أوكسفام خالل تنفيذ عملية لتحليل السوق بشكل مضغوط (خالل  8أيام) يف كينيا عام .2013
اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

مقدمة يف تدريب تقييم
خط أساس السوق

مقدمة يف تحليل سوق
 - 2 humفهم أنظمة
السوق وتخطيطها

التحليل األويل للسوق

مقدمة يف تحليل سوق
 - 1 humأهمية األسواق

مقدمة يف تحليل سوق
تحليل السوق  -املفاهيم،
 - 3 humخرائط الطوارئ ،واملنطق ،واملؤرشات
واالستجابات املبارشة وغري
املبارشة

من اليوم الرابع إىل اليوم
السابع
جمع البيانات

اليوم الثامن
عرض النتائج امليدانية
وتفحص البيانات

االنطالق إىل العمل امليداين تحليل الفجوة والسوق

تجهيز كل يشء من أجل
األسواق  -سواء بشكل
نقدي أو عيني

تحديد سيناريو وتحليل
االحتياجات

تحليل الفجوة

جمع البيانات

نظرة عامة عن املشاريع

طرق التحويالت النقدية

تحديد سوق ذو وضع
حرج

اإلعداد للعمل امليداين

استخالص املعلومات
بشكل جامعي وتحديث
األدوات املختلفة:
جدول األعامل املوسمي،
ومعلومات حول ،HH
وجدول تحليل الفجوة

خيارات االستجابة
والتوصيات الخاصة بها

آليات التسليم النقدي

األسئلة التحليلية الرئيسية

جلسة إضافية

املشاركة مع مجموعة
أخرى :العرض ،واألسئلة
واألجوبة

مراقبة األسواق وتحديث
الخرائط
خطط العمل
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ملحقات
منوذج اختصاصات PCMA

اختصاصات  PCMAيف املناطق الحرضية يف دولة كينيا  -منظمة أوكفسام
تاريخ التقييم :من  3إىل  13يونيو عام 2013
الوكالة املضيفة :منظمة أوكسفام يف كينيا
الوكاالت املشاركة( Concern Worldwide :منظمة االهتامم العاملية) ،منظمة ( Intermon، Save the Childrenمنظمة أنقذوا األطفال) ،مرشوع
تنمية  ،)Mukuru Slums (MSDPوكالة  ،Umande Trustأوكسفام
امليزانية 18000 :يورو

أهداف التحليل
• لتحديد من خالل تحليل رسيع للسوق استجابات مناسبة (نقدية/عينية/دعم السوق/تقديم اإلرشاد) لتلبية االحتياجات الطارئة واستعادة سبل العيش
عىل نحو مبكر.
• تعزيز القدرة املحلية لجمعية  Oxfam GBعىل تحليل السوق وتعزيز دورها يف تحليل االستجابات وتصميمها والحد من مخاطر الكوارث ،والتأهب لها
والتخطيط لحاالت الطوارئ.
• لبناء فهم ( Oxfamأوكسفام) آلليات التصدي املوجودة حاليًا وتطوير برامج عن سبل تعزيز هذه اآلليات.
وبالنظر إىل أن أحد األهداف الرئيسية هو بناء القدرة املحلية ملنظمة أوكسفام ،فإن رشكاء منظمة أوكسفام املنفذِّين عىل املستوى املحيل  ،MSDPو
 ،Umande Trustومنظمة  WASHالتابعة ملنظمة أوكسفام ،و ،EFSLوموظفو الدعم يشاركون يف صياغة تحليل االستجابة وتوصياتها ،من أجل ضامن
التكامل حيثام أمكن ذلك.

النتائج
• النظر إىل أهمية تحليل السوق باعتبارها مدخالً أساسيًا لتحليل االستجابة والقدرة عىل تطبيق التحليل عىل التأهب والتخطيط للطوارئ وتصميم
املشاريع (برامج  CTPو/أو العينية) ،مبا يف ذلك الحد من مخاطر الكوارث.
• تصميم تحليل السوق يف وضعه الطبيعي ويف حاالت الطوارئ وتنفيذه أيضً ا من أجل تقديم استجابة مناسبة مصممة ألي حالة طوارئ بطيئة الظهور يف
مستوطنات نريويب غري الرسمية ،فضالً عن التأهب والتخطيط لحاالت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث (حيثام أمكن ذلك).
• اقرتاح برامج مبتكرة تجمع بني أنواع مختلفة من التدخالت املبارشة وغري املبارشة حسب االقتضاء تب ًعا لسياقات التأهب والطوارئ واإلنعاش املحددة ،يف
جميع مراحل املرشوع.
• تحديد مؤرشات ذات صلة ليتم مراقبتها بهدف تحديث معلومات األنظمة األساسية للسوق وتحديث التحليل الخاص بها يف حالة الطوارئ من أجل
تصميم االستجابة املناسبة.

نتائج تحليل السوق
تقرير تحليل السوق قبل األزمات باإلضافة إىل خرائط األسواق الحرجة املحددة ،فضالً عن النتائج الرئيسية والتوصيات.
سيتم تقديم النتائج الرئيسية والتوصيات لفريق إدارة البلد وغريهم من أصحاب املصلحة الخارجيني من ِقبل منتدى القابلية للتأثر يف املناطق الحرضية/
( Nairobi Contingency Hubمركز طوارئ نريويب).
سيقوم قائد فريق التحليل بإكامل التقرير النهايئ (املتضمن التحليل الكامل والتوصيات الكاملة) .كام يجب أن يقدم قادة فريق تقييم تحليل السوق قبل
دعم للمقاالت حول أي أقسام فنية يف التقرير.
األزمات أو أعضاؤه ً
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ملحقات
منوذج اختصاصات PCMA

املنطقة الجغرافية
منطقة عمل جغرافية رئيسية واحدة  -مستوطنات موكورو غري الرسمية فضالً عن السفر إىل نريويب وحولها من أجل تخطيط األطراف الفاعلة يف السوق.

األسواق الحرجة املحتملة إلجراء التحليل
مبدئ ًيا ،تم تحديد األسواق الحرجة التالية الحتاملية إجراء تحليل .سيتم الوصول إىل القرار النهايئ بشأن األسواق التي سيتم إجراء تحليل لها يف أول يوم
من التحليل.
• دقيق الذرة
• املاء
• الخدمات االئتامنية

ال ِفرق
من  15إىل  18مشاركًا تقريبًا ،من بينهم  8موظفني دوليني.
يجب أن يكون جميع املشاركني قادرين عىل التواصل باللغة اإلنجليزية ،أما جميع املوظفني املحليني فيجب عليهم التواصل باللغة السواحيلية.
سيكون الرشح/التدريب باإلنجليزية يف املقام األول.

مدة التقييم وساعات العمل
• من  3إىل  13يونيو عام  2013يُرجى االطالع عىل الجدول أدناه.
• يجب أن يكون املشاركني عىل استعداد للعمل ساعات طويلة.
• يجب عىل جميع املشاركني املوافقة عىل العمل طوال التقييم ،وبدون انقطاع إذا لزم األمر لضامن االنتهاء من العمل يف الوقت املحدد ،مع مراعاة
التفاصيل والجودة املطلوبتني .يرجى إعالمنا إذا كان من املحتمل صعوبة القيام بذلك أو إذا كانت توجد أي قضايا عالقة تحتاج إىل معالجة.

االتصاالت
• لدى جميع املوظفني هواتف نقالة محلية يجب عليهم عدم استخدام سواها .سيطلب املوظفون الدوليون الزائرون لغرض تحليل السوق الحصول عىل
بطاقات  SIMاملحلية الالزمة.
• يف بداية العمل امليداين ،يجب جمع أرقام الهواتف املحمولة لكل مشرتك ومشاركتها مع الجميع.

اإلدارة واملوارد املطلوبة
سيحتاج مكتب نريويب إىل تزويد فريق السوق بالخدمات التالية:
• املساحات املكتبية والوصول إىل الطابعات وماكينات التصوير
• أوراق العرض وأدوات الكتابة
• جهاز عرض وحاسوب محمول لعرض البيانات
• تقديم املرطبات خالل جلسات التحليل وامللحوظات
• استئجار املركبات
• اإلقامة يف نريويب
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ملحقات
منوذج مليزانية عملية PCMA

الكمية

الوحدة

املدة

الوحدة

التكلفة لكل وحدة
(بالعملة املحلية)

التكلفة لكل وحدة
(بالجنيه الربيطاين)

اإلجاميل (بالعملة املحلية)

املوارد البرشية
املوظفني  -املغرتبني

اإلجاميل (بالجنيه
الربيطاين)

العنرص

اإلجاميل (باليورو)

ميزانية عملية  PCMAيف املناطق الحرضية يف دولة كينيا -منظمة أوكفسام (يونيو )2013

9381

11258
7200

6000

قادة الفريق ( 3أشخاص)

 3شخص

 9يوم

200

0

5400

6480

قائد فريق لكتابة التقارير

 1شخص

 3يوم

200

0

600

720

3320

3984

أعضاء الفريق

 9شخص

 8يوم

6000

45

432000

3230

3876

فريق خدمات لوجستية للتنسيق

 1شخص

 2يوم

6000

45

12000

90

108

61

74

61

74

الخدمات التشغيلية واللوجستية

2730

3276

االنتقاالت

1665

1998

798

957

9000

67

108000

808

969

2000

15

8000

60

72

1050

1260

املوظفني  -املواطنني

التكاليف والنفقات اإلضافية للفريق
عىل سبيل املثال تأشرية الدخول/رسوم الترصيح

غري
متوفر:

 2تأشرية
الدخول

الرحالت الجوية الدولية (أكسفورد–نريويب)

 1رحلة
جوية
 3مركبة

 4يوم

استئجار املركبات إلقالل شخصني من املطار وإليه

 4رحلة

1

استئجار املركبات للزيارات امليدانية

31

غري متوفر:

798

اإلقامة والطعام

1050

1260

15

18

الفندق

 2شخص

 13يوم

5400

40

140400

15

18

2419

2903

ورشة العمل الخاصة بخط أساس السوق شاملة  3أيام للتدريب األويل،
ويومني لتحليل النتائج وعرضها (املرطبات ،ووجبة الغداء ،وما إىل ذلك).

18

 5يوم

2750

21

247500

1851

2221

عرض النتائج والتوصيات

25

1

1000

7

25000

187

224

1

13000

97

13000

97

117

10

غري متوفر:

150

180

2

18000

135

162

14531

17437

436

563

14967

18000

التواصل
عىل سبيل املثال ،وقت اإلرسال الخاص بالهواتف املحمولة

2000

 1دفعة
واحدة

15

2000

تكاليف برنامج/نشاط مجموعة أدوات EMMA

كتب مجموعة أدوات EMMA

 1دفعة
واحدة
 1كتاب

أدوات الكتابة واملواد والطباعة

 15أشخاص

استئجار سيارة أجرة/بدَل تنقالت

6

 10يوم

اإلجاميل
طوارئ %3
اإلجاميل الكيل
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300

ملحقات
مواقع مفيدة لالطالع عىل البيانات الثانوية

مواقع مفيدة لالطالع عىل البيانات الثانوية

مكتبة مجموعة املامرسة الخاصة باألسواق يف أوقات األزمات/https://dgroups.org/dfid/mic :

موقع EMMA http://emma-toolkit.org :
مجموعة األمن الغذايئhttp://foodsecuritycluster.net/
موقع وكالة  :Reliefلألخبار العامة والتحديثات يف حاالت الطوارئ (منظَمة من ِقبل البلدان والقطاعات) ،الخرائط ،تقارير الحالة الصادرة عن مكتب
 ،OCHAتقارير املجموعاتhttp://ww.reliefweb.int :
 :FEWS-NETللحصول عىل معلومات عن األمن الغذايئ ،ووصف للمناطق التي تتوافر فيها موارد املعيشة ،ومواصفات األسواق ،وبيانات حول األسواق
وحركة التجارة ،واألمن الغذايئ ،وخرائط تدفق التجارةhttp://www.fews.net :
 )IPC: the Integrated Phase Classification for Food Security (IPCللمعلومات حول األمن الغذايئ عىل الصعيد اإلقليميhttp://www. :
ipcinfo.org
 :MAP-ACTIONللخرائط واملعلومات التقنية ،عىل سبيل املثال معلومات حول تدفقات التجارةhttp://www.mapaction.org :
 - "UNOCHA: "Who Does What Whereدليل االتصال باإلدارةhttp://www.unocha.org :
 :LOG-CLUSTERللحصول عىل معلومات الخدمات اللوجستية ذات الصلة بأداء العمل امليداين ،وأحوال الطرق ،وأوقات السفر ،والخرائط ،وقواعد
بيانات املوردين (التواصل من خالل)http://www.logcluster.org :
UNICEF: fللحصول عىل معلومات عامة حول البالد ،خاصة فيام يتعلق باملاء والرصف الصحي ،والقطاع الصحي ،واملستلزمات املنزلية األساسية؛ وإلقاء
الضوء عىل احتياجات األطفالhttp://www.unicef.org :
برنامج  :WFPللحصول عىل معلومات عن قضايا األمن الغذايئ ،وتقارير "التحليل الشامل لألمن الغذايئ والقابلية للتعرض لنقص الغذاء" و"بعثات
تقييم املحاصيل واإلمدادات الغذائية"؛ حيث ينرش فرع تحليل القابلية للتعرض لنقص الغذاء والتخطيط للتصدي لها تقارير مفصلة حول األمن الغذايئ:
http://www.wfp.org
أداة بيانات وتحليل أسعار املواد الغذائية  :FAO GIEWSللحصول عىل بيانات حول أسعار املواد الغذائية بشكل عام (عاد ًة ما تتوافر البيانات لدى
العواصم واملدن الكربى):
 http://www.fao.org/giews/pricetool/ FAO: http://www.fao.orgو )FAOSTAT: (http://faostat.fao.orgللتقارير والبيانات حول اإلنتاج
الغذايئ ،واألمن الغذايئ ،وكذلك امليزانيات الغذائية.
 :Food Economy Groupلتقارير Household Economy Analysis (HEA): http://www.feg-consulting.com
موقع  :HEAلتقارير Household Economy Approach, Cost of Diet: http://www.heawebsite.org
 :HEA Sahelللتقارير حول تحليل االقتصاد املنزيل لبلدان الساحلhttp://www.hea-sahel.org :
 :World Bankللحصول عىل معلومات عامة عن الدول حول مواضيع مختلفة (مثل الزراعة والتنمية الريفية؛ والعمل والرعاية االجتامعية)http:// :
data.worldbank.org
بنوك التنمية اإلقليمية :للحصول عىل معلومات عامة عن الدول :أفريقيا ()http://www.afdb.org؛
آسيا ()http://www.adb.org؛ أوروبا ()http://www.ebrd.com؛ األمريكتان ()http://www.iadb.org
 :IOMللتقارير املتعلقة بحركة الناس واحتياجات املأوىhttp://www.iom.org :
 :UNHCRللحصول عىل معلومات عن احتياجات املأوى وتحركات الالجئني والنازحني داخل ًياhttp://www.unhcr.org :

 :Microfinance Gatewayللحصول عىل معلومات عن مؤسسات التمويل البالغ الصغر والخدمات االئتامنية املوجودة يف البالد:
http://www.microfinancegateway.com
 :SEEP-Networkلروابط ملواقع إلكرتونية خاصة بكل بلد عن التمويل الوحدي وتنمية املشاريعhttp://www.seepnetwork.org :
 :BDS-Knowledgeملكتبة من التقارير عن تنمية املشاريع وتحليالت السوقhttp://www.bdsknowledge.org :
 :UNDPلتقارير مفصلة عن سياسات التنمية وإسرتاتيجيات سبل العيشhttp://www.undp.org :
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قامئة األسئلة التي ميكن تضمينها يف استبيانات جمع البيانات
مستقاة من مجموعة أدوات EMMA

مناذج أسئلة لكبار التجار
حالة مرجعية :هيكل نظام هذا السوق ووظيفته يف الوضع الطبيعي
ممثلو سلسلة القيمة
 .1ما طبيعة عملك (إنتاج السلع أو تقديم الخدمات) وما مدخالته؟ من هم األشخاص أو الرشكات التي تتعامل معها يف سبيل الحصول عىل املواد الخام
وما إىل ذلك؟
ما الدور الذي يؤديه كل من هؤالء األشخاص والرشكات يف السلسلة؟
 .2إىل أي مدى يتنافسون مع بعضهم بعضً ا؟ ومع سالسل اإلمداد األخرى أيضً ا؟

موفرو الخدمات
 .3هل توجد أي خدمات مهمة تقدمها الرشكات األخرى من شأنها دعم سلسلة السوق هذه أو جعلها قابلة للتطوير؟ (مثل املوردين ،وخدمات النقل،
ومرافق التخزين ،واالتصاالت ،والخدمات املالية)
 .4هل توجد أي خدمات مهمة أو مشاريع بنية تحتية تقدمها الحكومة/السلطات املحلية من شأنها دعم سلسلة السوق هذه أو جعلها قابلة للتطوير؟
(مثل التسهيالت االئتامنية ،والطاقة ،واملياه)

بيئة/مؤسسات األعامل
 .5ما القوانني أو األحكام الرسمية أو اللوائح التي لها تأثري كبري (إيجايب أو سلبي) يف طريقة عمل سلسة اإلمداد هذه؟
 .6هل توجد أي مامرسات أو تقاليد أو عادات غري رسمية تحدد شكل العالقات (كبناء الثقة عىل سبيل املثال) بني ممثيل السوق؟ (مثل عادات الرشاء
من أشخاص أو رشكات معينة أو البيع لهم)

حالة مرجعية :أداء نظام السوق
 .7كم عدد األشخاص الذين تقوم بتوظيفهم عاد ًة يف هذا الوقت من السنة؟ هل يتغري هذا العدد عىل مدار املواسم؟ من أين يأيت العاملون لديك؟ ما
نسبة الرجال/النساء؟
 .8كم يجني العاملون لديك عادةً؟ هل ينتفعون منك بأي شكل آخر؟
 .9هل تتغري األرباح عىل مدار العام (أي عىل مدار املواسم)؟ يف أي وقت من العام تقوم بتوظيف أكرب/أقل عدد من األشخاص؟ يف الوضع العادي ،كم
يبلغ عدد املوظفني العاملني لديك سنويًا ،وكم تبلغ أرباحك السنوية؟
 .10من يشرتي منتجاتك أو يستفيد بالخدمات التي تقدمها عاد ًة  -طبقة األغنياء أم الطبقة املتوسطة أم طبقة الفقراء؟ هل ميكنك تقدير حجم
األس؟
االستهالك األسبوعي الطبيعي لكل من هذه َ

هل هذا السوق تنافيس ومتكامل عىل نحو جيد عادةً؟
 .11هل لديك منافسني؟ هل تتحكم أنت أو منافسوك يف كمية العرض ومن ثم تتحكمون يف سعر السلع/الخدمات؟ إذا كان الوضع كذلك ،كيف اكتسبت
أنت أو هم هذا الحق وكيف تحافظ/يحافظون عليه؟
 .12هل مييل منط تقلبات األسعار املوسمية يف منطقتك (املترضرة بفعل كارثة ما) إىل أن يكون هو نفسه يف املناطق األخرى أو يف العاصمة (بعد حساب
تكاليف التنقالت)؟ إذا مل يكن كذلك ،فام السبب برأيك وراء اختالف تقلبات األسعار املوسمية يف هذه املنطقة عن أي منطقة أخرى؟
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املوقف املترضر من األزمة (حسب املتوقع)
كيف ستؤثر األزمة يف أداء السوق؟
 .13كيف تتوقع أن تتأثر قدرتك عىل املحافظة عىل عملك وتوظيف األشخاص لديك يف حال تفحل األزمة؟
 .14هل سيتأثر أي من ممثيل األسواق أو وظائفها يف سلسلة القيمة بشكل خاص؟
 .15كيف ستؤثر األزمة يف الخدمات املهمة أو هياكل البنية التحتية العامة املذكورة أعاله؟
 .16كم ستتكلف مامرسة العمل أكرث بعد عند حدوث األزمة املتوقَعة؟ أي من تكاليف العمل سوف تزداد (كالوقود والتخزين والسلع والعاملة ،وما إىل
ذلك) ،وكم سيكون مقدار هذه الزيادة؟ كيف ستتعامل مع هذه األزمة؟
 .17كيف ستتطوع عملياتك التشغيلية بحيث تتغلب عىل التحديات الناجمة عن األزمة املتوقعة؟
 .18كيف سيتكيف املمثلون اآلخرون يف سلسلة السوق مع تحديات األزمة؟ (مثل موردي املدخالت ،رشكات النقل ،املنتجني)

كيف ستؤثر األزمة يف املنافسة؟
 .19ماذا سيكون تأثري األزمة يف املنافسة داخل القطاع الخاص بعملك؟ (فعىل سبيل املثال ،هل سيكون أثر األزمة يف البعض أكرب من أثرها يف رشكتك؟)
 .20هل تعتقد أنه سيكون لديك أو لدى منافسيك النفوذ الكايف لفرض قيود عىل العرض ورفع األسعار اآلن؟

كيف سيكون أداء السوق يف أعقاب األزمة؟
 .21هل ستزداد مبيعاتك أم ستنخفض؟ إذا كان األمر كذلك ،فل َم؟
 .22هل سرتتفع أسعار املنتجات/الخدمات أم ستنخفض أم ستبقى كام هي مقارن ًة باالتجاهات الطبيعية لألسعار يف هذا الوقت من العام؟ حدد مقدار
التغري.
 .23هل لن تقدر مجموعات معينة من املستهلكني عىل رشاء هذه السلع/الخدمات بسبب ارتفاع األسعار أو تعذر الوصول إىل املوردين؟
 .24ماذا سيحدث إذا متت استعادة القوة الرشائية للمشرتين بعد األزمة ،وأمكنك االستمرار يف توظيف األشخاص؟
 .25إذا أمكن ضامن زيادة الطلب عىل البضائع/الخدمات الخاصة بك يف منطقة الطوارئ ،فإىل أي مدى سوف تكون قاد ًرا عىل زيادة املوارد الخاصة بك/
حجم عملك يف املنطقة املترضرة؟
 .26هل سيزال موظفوك متوفرين للعمل لديك ،وهل ميكنك الحصول عىل املواد الخام اآلن؟
 .27ما العوامل التي ستتسبب عىل األرجح يف الحد من قدرتك عىل زيادة حجم عملك؟

مناذج أسئلة ملمثيل األسواق الكبرية/املصادر الرئيسية ملعلومات هذه األسواق
حالة مرجعية :هيكل نظام هذا السوق ووظيفته يف الوضع الطبيعي
ممثلو السوق
ِ .1صف الخطوات الفنية واألشخاص أو الرشكات املسؤولة عن طرح هذا املنتَج يف األسواق (أي رحلة املنتَج بداية من املنتجني ثم التجار والوسطاء حتى
يصل يف النهاية إىل املستهلكني).
 .2ما األدوار التي يؤديها كل من هؤالء األشخاص والرشكات يف السلسلة؟
 .3خالل سنة عادية ،ما األسعار النموذجية التي يتم دفعها عىل طول سلسلة السوق يف هذا الوقت من السنة؟
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موفرو الخدمات
 .4هل توجد أي خدمات مهمة تقدمها الرشكات األخرى من شأنها دعم سلسلة السوق هذه أو جعلها قابلة للتطوير؟ (مثل مو ِّردي املدخالت ،وخدمات
النقل ،ومرافق التخزين ،واالتصاالت ،والخدمات املالية)
 .5هل توجد أي خدمات مهمة أو مشاريع بنية تحتية تقدمها الحكومة/السلطات املحلية من شأنها دعم سلسلة السوق هذه أو جعلها قابلة للتطوير؟
(مثل التسهيالت االئتامنية ،والطاقة ،واملياه ،واألسواق)

املؤسسات والقواعد واملعايري
 .6ما القوانني أو األحكام الرسمية أو اللوائح التي لها تأثري كبري (إيجايب أو سلبي) يف طريقة عمل سلسة اإلمداد هذه؟
 .7هل توجد أي مامرسات أو تقاليد أو عادات غري رسمية تحدد شكل العالقات (كبناء الثقة عىل سبيل املثال) بني ممثيل السوق؟ (مثل عادات الرشاء
من أشخاص أو رشكات معينة أو البيع لهم)

حالة مرجعية :أداء نظام السوق
 .8يف السنة العادية ،ما الشهور التي يكون فيها الطلب أعىل ما يكون؟ وما الشهور التي يكون فيها الطلب أقل ما يكون؟
 .9يُرجى أن تقوم بتقدير إجاميل اإلنتاج املحيل املشرتك الذي قمت أنت ومنافسوك باالتجار به يف املوسم املايض (عىل الصعيد الوطني ويف املنطقة
املترضرة من األزمة).
 .10هل تغري سعر هذا املنتج عىل مدار املواسم؟ ما األوقات التي عاد ًة ما تكون األسعار فيها أعىل ما ميكن وأقل ما ميكن خالل السنة؟ ما السعر خالل
هذا الوقت من العام عادةً؟
 .11ما مقدار املخزون املتوفر بشكل عام يف العام العادي؟ (تدهور يف املخزون الكيل ويف املستودعات داخل الدولة).
األس؟
 .12من يشرتي منتجاتك عاد ًة  -األغنياء أم الطبقة املتوسطة أم الفقراء؟ هل ميكنك تقدير حجم االستهالك األسبوعي الطبيعي لكل من هذه َ

هل هذا السوق تنافيس ومتكامل عىل نحو جيد عادةً؟
 .13هل توجد أي نقاط يف سلسلة اإلمداد حيث ميكن لواحد أو اثنني من ممثيل السوق (كالتجار عىل سبيل املثال) الهيمنة أو السيطرة عىل العرض ومن
ث َّم تحديد أسعار السلع؟
 .14هل مييل منط تقلبات األسعار املوسمية يف املنطقة املترضرة إىل أن يكون هو نفسه يف املناطق األخرى أو يف العاصمة (بعد حساب تكاليف
التنقالت)؟ إذا مل يكن كذلك ،فام السبب برأيك وراء اختالف تقلبات األسعار املوسمية يف هذه املنطقة عن أي منطقة أخرى؟

املوقف املترضر من األزمة (حسب املتوقع)
كيف ستؤثر األزمة يف أداء السوق؟
 .15ما التأثريات/التغريات لطرق اإلمداد من املن ِتج عرب التاجر إىل املستهلك؟
 .16هل سيتأثر أي من ممثيل األسواق أو وظائفها يف سلسلة القيمة بشكل خاص؟
 .17كيف ستؤثر األزمة يف الخدمات التجارية املهمة املذكورة أعاله أو الخدمات الحكومية املهمة أو البنية التحتية العامة؟
 .18كم تبلغ أعىل تكلفة إلقامة مرشوع نتيجة حالة الطوارئ؟

أي من تكاليف العمل سوف تزداد (كالوقود والتخزين والسلع والعاملة ،وما إىل ذلك) ،وكم سيكون مقدار هذه الزيادة؟
 .19هل ستزداد مبيعاتك أم ستنخفض؟ إذا كان األمر كذلك ،فل َم؟
 .20ماذا سيحدث عند وصولك إىل املنتج املحيل؟

 .21هل ستؤثر األزمة يف قدرتك عىل االسترياد؟ (عىل سبيل املثال ،خسائر املوانئ أو السكك الحديدية أو الطرق أو نقص موظفي الجامرك بالنسبة إىل
السلع)
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 .22هل سرتتفع أسعار هذا املنتج أم ستنخفض أم ستظل كام هي ،مقارن ًة باالتجاهات العادية يف هذا الوقت من العام؟ حدد مقدار التغري.
 .23كم سيكون مقدار مخزون هذه السلع املتوفر مبارشة بعد األزمة؟ تدهور يف املخزون الكيل ويف املستودعات داخل الدولة ،خاص ًة يف املنطقة املترضرة
من الكارثة.
 .24هل لن تتمكن مجموعات معينة من املستهلكني من رشاء هذه السلع بسبب ارتفاع األسعار أو عدم الوصول إىل املو ِّردين؟

كيف ستتعامل مع األزمة؟
 .25كيف ستك ّيف منط التجارة العادي الخاص بك ليتغلب عىل التحديات الناتجة عن األزمة املتوقعة؟

 .26كيف سيتكيف أيضً ا املمثلون اآلخرون يف سلسلة السوق (مثل مو ِّردي املدخالت ورشكات النقل واملنتجني وما إىل ذلك)؟

كيف ستؤثر األزمة يف املنافسة؟
 .27هل ستؤثر األزمة يف طريقة التحكم يف املستلزمات واألسعار  -وإذا كان األمر كذلك ،فكيف سيتم ذلك؟ (عىل سبيل املثال ،عن طريق تقليل عدد
الرشكات الفاعلة أو تحديد خيارات النقل)
 .28هل تعتقد أن منافسك األكرب سيكون لديه قدرة كافية لفرض قيود عىل العرض ورفع األسعار اآلن؟

ماذا يحدث إذا تم استعادة القوة الرشائية لألرس املعيشية املترضرة؟
 .29إذا أمكن ضامن زيادة الطلب يف منطقة الطوارئ ،فإىل أي حد ستتمكن من زيادة حجم املوارد/حجم األعامل يف املنطقة املترضرة؟
 .30من أين ستحصل عىل املوارد اإلضافية ،إذا لزم األمر؟
 .31ما العوامل التي ستتسبب عىل األرجح يف الحد من قدرتك عىل زيادة حجم عملك؟
لتفي بالطلب املتزايد؟
 .32كم ستستغرق لزيادة تجارتك َ

 .33هل ما تزال هناك مجموعات معينة من املستهلكني يص ُعب عليهم التوريد  -عىل سبيل املثال ،بسبب املخاطر املرتفعة والبنية األساسية الضعيفة
والطرق الرديئة؟

مناذج أسئلة ملمثيل األسواق املحلية
أعاملك (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)
 .1كيف يبدو عملك؟ ماذا سيكون تأثري األزمة فيه؟ كيف يتكيف التجار واملجتمع عاد ًة يف األوقات العصيبة/كيف تقوم باإلدارة اآلن؟
 .2ما املنتجات/العنارص ستبيعها إذا بدأت األزمة؟ ما مقدارها/كم عددها؟
 .3بكم تبيع اآلن/يف الزمن املرجعي وكم العدد؟
 .4ما مستوى املخزون لديك؟ هل يكون ذلك أكرث أم أقل من الطبيعي بالنسبة إليك؟ كم سيكون لديك بعد األزمة املتوقعة؟

املستهلكون/املشرتون (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)
 .5من هم املستهلكون؟ ما خصائصهم؟ (ملحوظة :تعني كلمة "مستهلك" الشخص الذي يشرتي منك ،وهو ليس بالرضورة املستخدم النهايئ).
 .6كم عدد املستهلكني لديك هذه األيام؟ (عىل سبيل املثال ،عدد التعامالت أسبوع ًيا)
 .7كم سيكون عدد املبيعات لديك يف الوقت نفسه من العام إذا اتضحت األزمة؟

 .8هل ستؤثر األزمة يف طلب املستهلكني ملنتجات/عنارص بعينها؟
 .9ما سعر البيع يف الزمن املرجعي؟ ويف وقت األزمة؟

تحليل السوق قبل األزمة (79 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

ملحقات
قامئة األسئلة التي ميكن تضمينها يف استبيانات جمع البيانات

االئتامن/الدين (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)
 .10هل متنح عاد ًة أيًا من املستهلكني ائتامنًا؟ هل سيتغري ذلك إذا انفرجت األزمة؟
 .11كم اإلجاميل الذي اقرتضه املستهلكون؟ (كم عدد أسابيع الدخل؟)
 .12هل تحصل عىل أي ائتامن من املو ِّردين؟
 .13هل سيظل بإمكانك الحصول عىل ائتامن من املو ِّردين إذا اتضحت األزمة؟
 .14كم تُقرض املو ِّردين؟ (كم عدد أسابيع التوريد؟)

املو ِّردون (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)

 .15من املو ِّردون وأين مكانهم؟

 .16هل سيتغري ذلك إذا انفرجت األزمة؟
 .17هل توجد أي عوامل موسمية تؤثر يف األسعار وعند رشاء املدخالت/املوارد؟
 .18هل ستتغري أسعار املو ِّردين إذا انفرجت األزمة؟ ما مقدار هذا التغري؟

 .19إذا زاد الطلب من املستهلكني بعد األزمة ،فام مدى رسعتك يف التزويد بـ أ) الكمية السابقة نفسها ،ب) ِضعف الكمية ،ج) ثالثة أضعاف الكمية؟
 .20هل تعتقد أنه يتعني عليك دفع مبلغ أكرب للحصول عىل هذه املوارد/املدخالت؟
كم تبلغ تكاليف عملك (أي النقل ،التخزين ،اإليجارات ،وما إىل ذلك)؟
 .21ما التكاليف الرئيسية التي تتكبدها يف عملك فضالً عن موارد الرشاء؟ (مثل النقل والتخزين واملنشآت والعاملة والرتاخيص)
 .22ماذا سيكون تأثري األزمة يف هذه التكاليف؟

املنافسون (األعامل األخرى) (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)
 .23كم عدد الرشكات األخرى (التجار) الذين يبيعون منتجات/عنارص بعينها يف منطقتك املحلية نفسها؟
 .24ما تقديرك "ملشاركتك" يف إجاميل السوق يف املنطقة التي تعمل فيها؟
 .25هل توجد أي مناطق قريبة ال تحصل عىل موارد سوق عادية؟ إذا كان األمر كذلك ،فل َم؟

االستجابة (يف الزمن املرجعي ويف وقت األزمة)
 .26ما املشكالت الرئيسية التي تواجهها عند القيام باألعامل اآلن؟
 .27هل توجد أي قيود عىل املكان الذي تنقل إليه السلع للبيع أو تشرتي منه السلع؟ قوانني السوق؟ هل ستؤثر األزمة يف ذلك؟
 .28برأيك ،كيف ت ُحل أي من هذه املشكالت (خاصة تلك املتعلقة بالتأثري املتوقع لألزمة)؟ ما الخطوات الفورية املحتملة بعيدة املدى التي ت ُتخَذ لعالج
املشكلة؟
 .29كيف ستتكيف أنت وأرستك مع ذلك؟ ما التغريات التي ستحدثها أنت وأرستك للتكيف مع الصعوبات الجديدة؟
 .30هل تعرف أي وكاالت أو كيانات حكومية ستتدخل يف منطقتك ملساعدتك خالل هذا الوقت؟
نحت مبالغ نقدية بدالً من املساعدات العينية ،فام أنواع السلع أو الخدمات التي ستشرتيها أوالً؟ وفي َم ستنفقها؟ وإذا خ ُِّيت ،فكيف ستفضل
 .31إذا ُم َ
الحصول عىل مساعدة باحتياجات أرستك الغذائية؟ (عىل سبيل املثال ،عمليات توزيع الغذاء ،املساعدة النقدية)
 .32إذا خ ُِّيت ،فكيف ستفضل الحصول عىل مساعدة باحتياجات أرستك غري الغذائية؟ (عىل سبيل املثال ،عمليات توزيع العنارص ،املساعدة النقدية)

 80تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

ملحقات
قامئة األسئلة التي ميكن تضمينها يف استبيانات جمع البيانات

مناذج أسئلة للنساء والرجال يف األرس املعيشية املستهدفة
موقفك يف الزمن املرجعي
 .1ما املواد الغذائية األساسية التي تستهلكها أرستك (الحبوب واللحوم واألسامك والزيوت والخرضاوات)؟

 .2كيف تحصل عىل هذه املواد الغذائية األساسية؟ (عىل سبيل املثال ،اإلنتاج الخاص [الزراعة والصيد واملاشية] ،ما تم رشاؤه من السوق ،وما تم جمعه
من الطعام الربي ،والهدايا املقدمة من العائلة ،واملقايضة بالطعام ،واملساعدات الغذائية)
 .3ما أكرث العنارص غري الغذائية املهمة أو غريها من الخدمات (مثل ،النقل والقروض) التي تستخدمها أرستك؟

 .4ما مصادرك األساسية للدخل النقدي (أو فوائد املساعدات العينية) يف هذا الوقت من العام؟ (عىل سبيل املثال ،أجور العامل ،وبيع املحاصيل،
واملاشية ،وأنشطة الرشكات الصغرية ،والحواالت املالية)

موقفك يف وقت األزمة (املتوقعة)
 .5كيف سيتأثر استهالك أرستك العادي من الغذاء باألزمة؟ أي من أنواع األطعمة املختلفة (أعاله) ستتأثر؟
 .6ما مقدار الفجوة (العجز) الذي ستواجهه يف كل عنرص أسايس من العنارص الغذائية تلك؟

 .7يف كل حالة ،كيف ستؤثر الطوارئ يف استهالكك العادي؟ (عىل سبيل املثال ،تدمري املحاصيل ،وتقليل دخلك ،وزيادة األسعار ،والحد من اإلتاحة يف
السوق ،وحظر وصولك إىل السوق)

العنارص األساسية غري الغذائية أو الخدمات األخرى  -املوقف املترضر من األزمة (املتوقعة)
 .8أي من العنارص األساسية غري الغذائية والخدمات (أعاله) التي تستخدمها أرستك بشكل طبيعي سيتأثر باألزمة؟

 .9يف كل حالة ،كيف ستؤثر األزمة يف استخدامك العادي؟ (عىل سبيل املثال ،زيادة احتياجاتك ،وتقليل دخلك ،وزيادة األسعار ،والحد من اإلتاحة يف
السوق ،وحظر وصولك إىل السوق)
 .10ماذا ستحتاج من االحتياجات األخرى املل ّحة للعنارص غري الغذائية والخدمات نتيجة األزمة املتوقعة؟
الدخل و/أو التوظيف  -املوقف املترضر من األزمة (املتوقعة)
 .11إذا كنت تعتمد بشكل طبيعي عىل العاملة غري الثابتة أو التوظيف من أجل الدخلُ ،فيجى وصف أي تغريات يف ك ّم العمل الذي ستجده بعد األزمة
و/أو معدالت األجور.
 .12إذا كنت تعتمد بشكل طبيعي عىل بيع منتجك (الغذاء ،املاشية ،السلع املصن ّعة) من أجل الدخلُ ،فيجى وصف أي تغريات يف الك ّم الذي ستبيعه و/
أو األسعار التي تحصل عليها.

 .13يف كل حالة ،أخربنا كيف ستؤثر األزمة يف أرباحك العادية/دخلك العادي( .عىل سبيل املثال ،جعلك غري قادر عىل العمل ،وتقليل الطلب عىل العاملة،
وتقليل الطلب عىل املنتجات ،واقتطاع تكلفة املواصالت للوظائف ،وتقليل معدالت األجور ،وتقليل أسعار بيع السلع ،وتغيري طريقة تخصيص الوقت
لألنشطة املدفوعة وغري املدفوعة)

االستجابة اإلنسانية  -املوقف املترضر من األزمة (املتوقعة)
 .14كيف ستتكيف أنت وأرستك مع ذلك؟ ما التغريات التي ستحدثها أنت وأرستك للتكيف مع الصعوبات الجديدة؟
 .15هل تعرف أي وكاالت أو كيانات حكومية ستتدخل يف منطقتك ملساعدتك خالل هذا الوقت؟
نحت مبالغ نقدية بدالً من املساعدات العينية ،فام أنواع السلع أو الخدمات التي ستشرتيها أوالً؟ وفي َم ستنفقها؟ وإذا خ ُِّيت ،فكيف ستفضل
 .16إذا ُم َ
الحصول عىل مساعدة باحتياجات أرستك الغذائية؟ (عىل سبيل املثال ،عمليات توزيع الغذاء ،املساعدة النقدية)
 .17إذا خ ُِّيت ،فكيف ستفضل الحصول عىل مساعدة باحتياجات أرستك غري الغذائية؟ (عىل سبيل املثال ،عمليات توزيع العنارص ،املساعدة النقدية)

تحليل السوق قبل األزمة (81 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

ملحقات
قوالب تقارير عملية PCMA

قوالب تقارير عملية PCMA
امللخص التنفيذي
امللخص األسايس لسياق عملية  PCMAونتائجها وتوصياتها .يعكس ذلك مخطط املحتوى األسايس للتقرير .وينبغي ألّ يزيد عن أربع أو خمس صفحات
وأن يتضمن أقسا ًما مخترصة وموجزة حول:
• الخلفية.
• األهداف واألسئلة التحليلية األساسية.
• سيناريو األزمة وإطارات الزمن املحددة (الزمن املرجعي وزمن األزمة واملوسم).
• النطاق الجغرايف وعمق التحليل.
• أدوات تقييم السوق التي تم اختيارها للتحليل.
• النتائج الرئيسية:
 من أداء السوق الكيل؛ من تحليل نظام السوق.• توصيات االستجابة:
 الستجابات الطوارئ يف املستقبل؛ للتدخالت الفورية لتعزيز السوق.• توصيات مراقبة السوق.

القسم  :1األهداف واألسئلة التحليلية األساسية
• أهداف عملية  PCMAواألسئلة التي تجيب عنها العملية.
• أسباب عملية  PCMAوالربط بتخطيط الطوارئ الحالية أو املتطورة.
• وصف مخترص ملنهج  PCMAواألنشطة املتخذة إلعداد التقرير:
 تكوين الفريق وخربته ،وأي تدريب متوفر؛ مواقع العمل امليداين واملنهجية (مثل عدد اللقاءات وأنواعها).• كيفية توفري القيادة والدعم لفريق  PCMAيف السوق.

القسم  :2سيناريو األزمة وإطار الزمن املحدد
• وصف مخترص للطوارئ/األزمة املحددة – وتاريخها ومدى انتشارها وسببها وتأثريها املتوقع.
• نظرة رسيعة عىل االستجابات اإلنسانية حتى تاريخه لنوع األزمة واالستجابة املتوقعة التي ستكشف عنها األزمة.
• تفسري دور الوكالة واملنطقة الجغرافية املسؤولة.
• تحديد املرجع وأوقات األزمة.

القسم  :3النطاق وعمق التحليل وأدوات تقييم السوق
• احتياجات السكان املتأثرين التي ستكشف عنها األزمة ،واالحتياجات املتكررة املحتملة املوجودة مسبقًا.
• املعلومات الخلفية األساسية املتعلقة ،عىل سبيل املثال ،باالقتصاد االجتامعي وسبل العيش والسياق السيايس للسكان املستهدفني (إن ُوجد).
• النطاق الجغرايف للتقييم واألسواق التي يجب زيارتها.
• أدوات تقييم السوق التي ستستخدمها يف التقييم وسبب اختيارك لها.
 82تحليل السوق قبل األزمة ()PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

ملحقات
قوالب تقارير عملية PCMA

القسم  :4أنظمة السوق وموسم التحليل

• نظام السوق الذي يجب تحليله :لخِّص عملية صناعة القرار التي أُجريَت لتحديد أنظمة أسواق حرجة بعينها .ارشح – بإيجاز – كيف توصلت من فهمك
العام الحتياجات الطوارئ إىل إعداد قامئة باملرشحني لتحليل نظام السوق:
 ما أنظمة األسواق الحرجة بالنسبة إىل السكان املتأثرين؟ ما األنظمة التي ستنظر إليها عملية  ،PCMAوما سبب اختيارها؟• جداول األعامل املوسمية.
• تحديد موسم التحليل.

القسم  :5خرائط السوق وتحليله
هذا هو القسم التوصيفي الرئييس يف التقرير .حاول رسده بإيجاز .من املهم النظر إىل السنوات األساسية املحددة ،مع البدء بالزمن املرجعي.
• النتائج من تقويم األداء الكيل للسوق ،مبا يف ذلك:
 وصف للقوانني واللوائح الرئيسية الحالية ،وخدمات السوق وبيئته؛ وصف للتأثري املحتمل لسيناريو األزمة عىل ذلك.• النتائج من تقويم نظام السوق ،مبا يف ذلك:
 خرائط السوق يف الزمن املرجعي وزمن األزمة؛وصف ملمثيل السوق املهمني ،وحالتهم يف الزمن املرجعي والتأثري املحتمل لسيناريو األزمة فيهم.• إجابات عن أسئلتك التحليلية األساسية.
ملحوظة :من العنارص املهمة يف هذا القسم إبراز الفجوات املعرفية لديك الناتجة عن ،محدودية املعلومات/الوقت/مهارات الفريق التحليلية عىل سبيل
مهم بقدر ما تفهمه اآلن.
املثال .ورمبا يكون ما ال تعرفه لكن قد تحتاج إىل معرفته ً

القسم  :6توصيات االستجابة الرئيسية
• منطق االستجابة.
• كل من استجابة الطوارئ املخطط لها التي يجب أن تكشف عنها األزمة املتوقعة والتدخالت بعيدة املدى للحد من مخاطر الكوارث التي ميكن تنفيذها
عىل الفور.
رشا إىل استجابة تعتمد عىل أداء نظام السوق بشكل جيد (مثل النقد) ،أم إىل استجابة تفرتض أنه ال ميكن
• هل توجهنا النتائج املوضحة أعاله توجي ًها مبا ً
القيام بذلك (مثل اإلغاثة)؟
• ما إمكانية تغيري قدرات نظام السوق من خالل تدخالت الدعم؟
• خيارات االستجابة.
• مزايا وسلبيات وقدرة املرشحني الرئيسيني ألنشطة االستجابة.
• توصيات االستجابة امل ُقدمة كخطة عمل.

القسم  :7مراقبة السوق
األنشطة أو مجموعة األنشطة التي يطرحها فريق السوق ،مبا يف ذلك توصيات أنشطة االستقصاء واملراقبة املوسعة – ومنها إطار عمل املراقبة والتقييم:
تدخالت تعزيز السوق التي يجب تنفيذها عىل الفور بعد عملية PCMA؛ املراقبة الدورية للسوق؛ والتدخالت املستقبلية القامئة عىل السوق التي يجب
تنفيذها إذا حدثت األزمة.
ملحوظة :توفر أداة  RAMأيضً ا قالبًا للتقريرhttps://rescue.box.com/s/yg29m97kd165o7br6ol5wf1r40b7krm7 :

تحليل السوق قبل األزمة (83 )PCMA
متت املراجعة يف فرباير 2016

متثل األسواق مصدر دخل مهم للكثري من الفقراء يف كل أنحاء العامل ،كهذه املرأة الشابة يف ضاحية بايبالين يف مونروفيا ،التي تستفيد من أرباح أعاملها يف إرسال أطفالها إىل املدرسة .صورة /Peter Biro :لجنة IRC

ملحوظات ختامية

ملحوظات ختامية
1

http://www.value-chains.org/dyn/bds/docs/681/OP%20Guide%202008.pdf

2

http://www.cashlearning.org/downloads/a-rapid-market-appraisal-toolkit.pdf

	3تم اقتباس تجارب من لجنة ( IRC، Oxfamمنظمة أوكسفام) و( Catholic Relief Servicesهيئة اإلغاثة الكاثوليكية) يف النيجر والصومال وباكستان وهايتي
ونيبال والسودان من خالل عرش لقاءات شبه منظمة مع أعضاء من ِفرق التقويم.
	4كشفت دراسة أجرتها لجنة  IRCلالستفادة من أداة  EMMAأن عمليات  EMMAالتي قام بها موظفون محليون (وليس مستشارون أو موظفون من قسم
القدرة عىل سد االحتياجات املفاجئة) ،كانت مجدية بنسبة .%100
	5ملزيد من املراجع ،يُرجى الرجوع إىل:
Oxfam and Save the Children (January 2012) A Dangerous Delay, The cost of late response to early warnings in the 2011 drought
in the Horn of Africa (http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/105468/203389//bp-dangerous-delay-horn-africadrought-180112-en.pdf) and Humanitarian Practice Network no. 71 System failure? Revisiting the problems of timely response to
)crises in the Horn of Africa. (http://odihpn.org/wp-content/uploads/201112//networkpaper071.pdf
	6متت مقابلة أعداد متساوية من الرجال والنساء عىل مستوى األرسة .بالنسبة إىل بائعي املاعز ،متت مقابلة امرأة واحدة وأحد عرش رجل ،أما بالنسبة إىل بائعي
الكرنب ،فتمت مقابلة امرأة وأربعة رجال.
7

من Red Cross Movement Cash in Emergencies Toolkit 1.04 Scenario development: http://rcmcash.org

	 8تعترب أداتا  EMMAو MAGقامئَني عىل تقويم نظام السوق ،بينام تتبنى أداة  RAMواستطالع آراء التجار وفق برنامج  WFPوأداة التقييم عىل مدار  48ساعة
ملنظمة ( Oxfamأوكسفام) الكثري من منهج السوق .عمل ًيا ،حتى عند استخدام أداة  ،RAMواستطالع آراء التجار وأداة التقييم عىل مدار  48ساعة ،تكون هناك
حاجة إىل تحديد أنظمة أسواق بعينها.
	 9مأخوذ من Oxfam (December 2015), Multi-Sector Market Analysis:http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-annex1.pdf
10
11

.Ibid
The EMMA, the RAM/MAG, the Oxfam 48-hour tool and the WFP trader survey.

	 12مأخوذ من Oxfam (Dec 2015), Multi-Sector Market Analysis: http://www.cashlearning.org/downloads/mpg-toolkit-pdfs/mpg-annex1.pdf
	13تم تصنيف أداة  RAMهنا كتقييم "بسيط" ،لكن وفقًا للسياق ،ميكن استخدامها أيضً ا لإلجابة عن األسئلة األكرث تعقيدًا حول قدرة نظام السوق.
 ،Several Value Chain Analysis tools exist	 14عىل سبيل املثال:
https://www.microlinks.org/good-practice-center/value-chain-wiki/32-value-chain-analysis

	15ميكن نرش إعالن لقائد فريق تحليل عىل مواقع الويب املعروفة ( ،ALNAPموقع  ،Reliefوغريهام) ،لكن ضع يف اعتبارك أيضً ا استخدام Market in Crisis
DGroup: https://dgroups.org/dfid/mic
16

مأخوذ من .Oxfam (December 2015), Multi-Sector Market Analysis

	17يف الواقع ،ال تتطلب بعض أداوت تقييم السوق ،منها أداة  RAMواستطالعات آراء التجار وفق برنامج  ،WFPمقابالت أرسية وال توفر استبيانات حول األرس
املعيشية .إذا مل تكن قاد ًرا عىل اكتساب معلومات عن االحتياجات األرسية ومراجع من املصادر الحالية ،مثل تقوميات االحتياجات ،فينبغي أن تخطط إلجراء
مقابالت مع األرس ،بغض النظر عن األداة التي تستخدمها لتقييم السوق.
18

H. Juillard (January 2016) Market Based Programming, Scoping Study, CRS.

	 19دراسة لجنة  IRCلالستفادة من أداة ( EMMAمل يتم إصدارها بعد) :تم ربط سبعة أيام أو أقل من كتابة التقارير لالستفادة من التوصيات بشكل أفضل.
	20س ِّجل هل التاجر تاجر تجزئة أم تاجر جملة أم كالهام .إذا كان التاجر تاج َر جملة فقط ،فابحث عن تاجر تجزئة بدالً منه ،ألننا نهتم فقط بجمع معلومات عن
أسعار التجزئة (إال إذا كان تجار الجملة هم تجار السوق يف برنامجك القائم عىل السوق).
21
22

86

مأخوذ من مجموعة أدوات .MARKit
Lentz (2011).

جميع الحقوق محفوظة © ( .International Rescue Committee, Inc 2016لجنة اإلغاثة الدولية)
يخضع املنشور لحقوق النرش إال أنه يجوز استخدام النص والرسومات دون مقابل بهدف التأييد وإدارة الحمالت
والتعليم وإجراء األبحاث رشيطة أن يُذكر املصدر كامالً دون حذف أو نقصان .يشرتط مالك حقوق النرش أن
يتم تسجيل كل ذلك االستخدام لديه ألغراض تتعلق بتقييم األثر .يجب الحصول عىل ترصيح يف حالة النسخ
ألي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام يف أي منشورات أخرى أو للرتجمة أو تطويع النص .الربيد اإللكرتوين
.livelihoodsadmin@rescue.org
لالستفسارات حول هذا اإلصدار ،يُرجى مراسلة .livelihoodsadmin@rescue.org
صورة الغالف األمامي :امرأة شابة ت ُعد طاولة بيع الخرضوات الخاصة بها يف أحد أسواق مونروفيا ،ليبرييا .مييل
أصحاب األعامل إىل املرونة بشكل غري عادي ،وغالبًا ما يحرصون عىل مواصلة العمل خالل األزمات وبعدها .صورة:
Peter Biro/ IRC
معلومات الجهة املانحة
قُدم هذا املستند وترجمته إىل العربية مبساعدة الدعم املتميز امل ُقدم من الشعب األمرييك من خالل United
( States Agency for International Developmentوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة) (.)USAID
تعد محتويات هذا الدليل عىل مسؤولية لجنة اإلغاثة الدولية ( )IRCوال تعرب بالرضورة عن وجهات نظر USAID
أو حكومة الواليات املتحدة األمريكية.

