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استخدام المعايير

هذا الدليل المرجعي ليس »أداة« تُستخدم لتنفيذ برامج اقتصادية في سياق الأعمال 
نسانية؛ وإنما الغرض منه إرشاد القارئ لشكل الصياغة الجيدة للبرامج، وما يجب  الإ

أخذه في العتبار عند تخطيط الأنشطة. 

ويمكنك قراءة كل قسم من الكتاب منفصاًل، أو قراءة الكتاب في شكل وحدة مترابطة 
ومتوالية. إذ يحتوي كل قسم على إشارات مرجعية إلى فصول أو أقسام أخرى قد 
تكون ذات صلة ببعضها بعًضا، وذلك نظًرا لترابط العديد من المعايير أو الإجراءات 

المذكورة. ويمكنك السترشاد بالشكل التوضيحي في الصفحة 1.  

بالمجال  الميدانيين والعاملين  للممارسين  الفائدة  أعلى درجات  الكتاب  سيمنح هذا 
نساني الذين ينفذون برامج ما بعد وقوع الأزمات مباشرًة. كما أن الجهات المانحة،  الإ
مقترحات  صياغة  على  والقائمين  الخاص،  بالقطاع  الفاعلة  والأطراف  والحكومات، 
عند  بها  يستعينون  مرجعية  نقطة  يجدونه  قد  العمليات،  وموظفي  المشروعات، 

تصميم أنشطة المشروعات أو مراجعتها. 

وسيبقى دائًما قدر من التعارض بين المعايير العامة وإمكانية تطبيقها في نقطة زمنية 
محددة في الحاضر؛ إذ إن كل سياق مختلف عن غيره، والأوضاع المحلية قد تحول 
دون مطابقة هذه المعايير. لذا فإن هذا الكتاب يهيِّئ للقارئ الأرضية لفهم النتائج 

النهائية التي يجب أن يضعها القائمون على أعمال التنفيذ نصب أعينهم.
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 َمْن نوصيه باستخدام المعايير الدنيا لالنتعاش 
القتصادي )ميرس(؟

يوَصى باستخدام المعايير الدنيا لالنتعاش القتصادي )ميرس( أي شخص يخطط أو 
نسانية.  ينفذ برامج اقتصادية، أو برامج سبل لكسب العيش، في سياق العمليات الإ
وسيستفيد منه أيضا موظفو العمليات المسؤولون عن شراء و/أو توفير كميات كبيرة من 
السلع لمنطقة معينة )مثل عمليات توزيع المواد غير الغذائية(، وذلك لفهم الطريقة 
التي يتجنبون بها إحداث أي أثر سلبي على السوق. كما أن المانحين، والحكومات، 
والأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص، وُكّتاب مقترحات المشاريع، وموظفي التقييمات 
النهائية، سيجدونه دلياًل مرجعًيا مفيًدا في تصميم أنشطة المشروعات أو مراجعتها.

متى يجب تطبيق هذه المعايير؟ 

متى أمكن. 

هذه المعايير ُمصممة لستخدامها في مراحل ما قبل الأزمة؛ بدًءا بأيام الستجابة 
الأولى لالأزمة، ومروًرا بمرحلة النتعاش، ووصوًل لبداية التنمية الأطول أجاًل. وهي 
مفيدة في أي وقت من أوقات التفاعل مع السوق - سواء كانت الستجابة تهدف إلى 
التعامل مع السوق تعاماًل حياديًا، أو واعًيا، أو تعاماًل مندمًجا فيه. ويمكن استخدام 
المعايير في أي سوق، وفي البرامج التي ل تكون المحصالت القتصادية أو محصالت 

كسب العيش هي مناط التركيز الأساسي لالأنشطة.

قضايا متداخلة وفئات مستهدفة معينة

عند مراجعة دليل »ميرس«، جرى العتناء بمعالجة قضايا ذات صلة بكل ما ورد في 
عاقة، و3( الستعداد، و4( القدرة  هذه المعايير؛ وهي: 1( النوع الجتماعي، و2( الإ
في  القضايا  هذه  أُدمجت  وقد  البيئة.  و6(  الحماية،  و5(  التحديات،  مجابهة  على 



3 ي تفاصيل المعاي�ي 
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الأقسام ذات الصلة في كل فصل من الفصول، بدًل من التعامل مع كل قضية على 
لكنه  المتداخلة معالجة شاملة،  القضايا  الكتاب كل  يعالج هذا  أن  حدة. ول يمكن 
يدرك أهميتها ويربطها بما أعده الشركاء من معايير وأدلة مرجعية أخرى، كلما توفرت 

معلومات أكثر.

وهناك نقطة يجدر أن يالحظها َمْن ليسوا على معرفة كافية بالبرمجة القتصادية، عند 
تحديد الفئة المستهدفة؛ وهي ضرورة التفكير في المستفيدين المحتملين الذين ل 
يُنظر إليهم عادًة أنهم من »الفئات الضعيفة«، لأنهم غالًبا قائمون على إعالة أسرهم، 
أو قادرون على تكليف فئات ضعيفة أخرى ببعض الخدمات؛ لذا فقد يكونوا جزًءا من 

الحل للوصول إلى الفئات الأكثر احتياًجا باستخدام الهياكل المجتمعية القائمة.

كيفية قراءة دليل »ميرس«: الفرق بين المعايير، 
جراءات الرئيسية، والمالحظات التوجيهية والمؤشرات، والإ

رئيسية  إجراءات  منها  معيار  كل  يصاحب  معايير،  مجموعة  فصل  كل  يستعرض 
ومؤشرات رئيسية ومالحظات توجيهية.

أي  في  للتطبيق  وقابلة  عامة  تكون  أن  منها  فالغرض  نوعية؛  بطبيعتها  والمعايير 
سياق. وهي الأساس المرجعي الذي يتم من خالله الحكم على جودة مجموعة من 
الأنشطة. أما الإجراءات الرئيسية، فهي المهام التي قد يقوم بها الممارسون لمطابقة 
المعايير الدنيا. ولكن ل بد من مالحظة أن القيام بإجراء رئيسي ل يعني ببساطة أن 
شارات« التي تدل  مطابقة المعيار قد تحققت تلقائًيا. والمؤشرات الرئيسية هي »الإ
عمليات  لقياس  وسيلة  ل. وهي  أم  الأدنى  المعيار  مطابقة  تم  قد  كان  إذا  ما  على 
الإجراءات الرئيسية ونتائجها، والتعبير عنها؛ وقد تكون كمية أو نوعية. أما المالحظات 
التوجيهية، فهي تقدم نقاًطا محددة يجب أخذها بعين العتبار، عند تطبيق المعايير 
وتقدم  المختلفة.  الحالت  في  الرئيسية  والمؤشرات  الرئيسية  والإجراءات  الدنيا 
القضايا  المشورة حول  بشأن  أو  العملية،  الصعوبات  معالجة  كيفية  بشأن  التوجيه 

ذات الأولوية.
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،)MERS( »تاريخ موجز عن »ميرس 
نسانية  و»اسفير« )Sphere(، وشراكة المعايير الإ

في  بدوره  رشادي  الإ به  وكتيِّ »اسفير«  مشروع  يشتهر  )Sphere(؟  »اسفير«  هو  ما 
نسانية. وقد بادرت مجموعة من  تشجيع الجودة والمساءلة في مجال الستجابات الإ
نسانية والحركة الدولية للصليب والهالل الأحمر بإنشاء  المنظمات غير الحكومية الإ
الستجابة  أعمال  خالل  إجراءاتها  جودة  تحسين  بهدف   ،1997 في  المشروع  هذا 
للكوارث، ومساءلتها على تنفيذ هذه الإجراءات. وتستند فلسفة »اسفير« إلى مبدأين 
ثم،  ومن  بكرامة؛  العيش  في  النزاع  أو  الكارثة  من  المتضررين  أوًل، حق  أساسيين: 
حقهم في الحصول على المساعدة. وثانًيا، ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة 
نسانية الناشئة عن وقوع كارثة أو نزاع. وسعًيا لدعم  للتخفيف من وطأة المعاناة الإ
هذين المبدأين الأساسيين، أعد مشروع »اسفير« ميثاًقا إنسانًيا، وحدد مجموعة من 
المعايير الُدنيا في القطاعات الأساسية المعنية بإنقاذ حياة الناس؛ وهي التي يتناولها 

الكتيب بالنقاش.

»تثقيف  شبكة  في  أعضاء  وهم   – الممارسين  من  مجموعة  أقرّت   ،2007 عام  في 
وتشجيع المشروعات الصغيرة« )سيب( SEEP – بضرورة تضمين إرشادات »اسفير« 
هذه  لحظت  وإذ  نسانية.  الإ الأعمال  حالت  في  تتم  التي  القتصادية  البرامج  في 
إلى  سعت  فقد  كثيرة،  أحيان  في  البرامج  تنفيذ  وسوء  الفرص  إهدار  المجموعة 
المتسقة  بالتدخالت  للقيام  رؤية  وتحديد  الجديدة  الممارسات  أفضل  استكشاف 
التابع لهيئة  م من مكتب مساعدات الكوارث  والسليمة تقنًيا. وبفضل الدعم المقدَّ
المعونة الأمريكية USAID، أُعد دليل المعايير الدنيا لالنتعاش االقتصادي »ميرس« 
عملية  لتحسين  مشتركة  رؤية  حددوا  الذين  الممارسين  بين  التعاون  من  إطار  في 
البرمجة. وشهد »ميرس« جهود التعاون التي قامت بمراجعتين رئيسيتين. وهذه هي 
الطبعة الثالثة التي تمثل ما بذله مئات الممارسين وقادة الفكر من جهد على مدار 

السنوات العشر الأخيرة.
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معايير  إلى  بإلضافًة  آخرون،  شركاء  وضعها  معايير  بأربعة  حالًيا  »اسفير«  يعترف 
»ميرس«، أل وهي: المعايير الدنيا للتعليم: االستعداد واالستجابة واالنتعاش - من 
إعداد الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في أوقات الطوارئ )INEE(؛ والمعايير 
رشادات في الطوارئ الخاصة بالماشية )LEGS(؛ والمعايير الدنيا لحماية االأطفال  واالإ

.)MiSMA( ؛ والمعايير الدنيا لتحليل االأسواق)CPMS( نساني في مجال العمل االإ

نسانية )HSP( التي بدأت في 2015 عن نموذج تعاون  وقد انبثقت شراكة المعايير الإ
»اسفير«، وهي تعزز التكامل والتساق فيما بين المعايير الفنية. وتجمع شراكة المعايير 
وكيفية  نساني،  الإ بالعمل  القيام  أسباب  الأسئلة عن  نسانية وتشمل مجموعة من  الإ
مرجعًيا  إطاًرا  يقدم  الذي  نساني«  االإ »الميثاق  ى  يُسمَّ بما  لتخرج  وماهيته:  تنفيذه، 
نسانية؛ ومبادئ الحماية التي تحدد كيفية حماية  أخالقًيا وقانونًيا لأعمال الستجابة الإ
المنحازة؛  غير  المساعدات  إتاحة  وضمان  الأذى؛  وقوع  وتجنب  العنف؛  من  الناس 
تصف  التي  االأساسية  نسانية  االإ والمعايير  النتهاكات؛  من  التعافي  في  والمساعدة 
نساني القائم على المساءلة والفعالية والجودة العالية؛  العناصر الأساسية للعمل الإ
المأوى  توفير  في  للمساعدة  العامة  المرجعية  الأسس  تُرسي  التي  الدنيا  والمعايير 
والستقرار، وتعزيز سبل توفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية؛ وضمان 
الحيوانية؛  والثروة  الأطفال،  وحماية  والتعليم؛  والصحة،  والتغذية،  الغذائي  الأمن 

والنتعاش القتصادي وتحليل الأسواق. 

وتُكّمل معايير الشركاء »ميرس« على النحو التالي:

أوقات 	  في  للتعليم  الوكاالت  بين  المشتركة  الشبكة  عن  الصادرة  الدنيا  المعايير 
العيش  بسبل كسب  التعليم  اتصال  أهمية ضمان  على  تشدد   )INEE( الطوارئ 
والتعليم  المالية،  بالقواعد  والمعرفة  الصغيرة  الأعمال  تطوير  من   - والتوظيف 
والتدريب التقني والمهني - مع توفير هذا التعليم للشباب والشابات، ل سيما 
وتشجع  الرسمي.  التعليم  يستكملوا  ولم  الضعيفة  الفئات  إلى  ينتمون  الذين 
المعايير المذكورة على تحليل أسواق العمل والتعاون مع القطاعات القتصادية 
وقطاعات النتعاش المبكر، لضمان تحقيق الفائدة من المهارات الخاصة بالأعمال 

الجاري تعلمها، وأن تكون البرامج ذات صلة بالوظائف المستقبلية.
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ق سياق »ميرس« 	  رشادات والمعايير في الطوارئ الخاصة بالماشية )LEGS( تعمِّ االإ
تعتمد  التي  الحيوانية  الثروة  إنتاجية مهمة، وهي  بتوفير أسس مرجعية لأصول 
عليها مجتمعات عديدة اعتماًدا بالًغا لتحقيق الرفاه الجتماعي والقتصادي. وفي 
ظل ما يتسبب فيه التغير المناخي من أنواع كوارث تزداد تكراًرا وتنوًعا، فإن هذه 
رشادات والمعايير تقدم أيًضا إرشادات حول العمل مع المجتمعات الضعيفة  االإ

المعتمدة على الثروة الحيوانية في البيئات الهشة القاحلة وشبه القاحلة.
نساني )CPMS( تقدم مجموعة 	  المعايير الدنيا لحماية االأطفال في مجال العمل االإ

سياق  في  الأطفال  حماية  بأعمال  والمتصلة  عليها  الُمتفق  القواعد  من  تكميلية 
نساني، بما فيها إرشادات حول قضايا تتصل بعمل الأطفال وكيف يلتقي  العمل الإ
قطاع حماية الأطفال بقطاع النتعاش القتصادي، وتسريح الأطفال من القوات 

أو الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم بالمجتمع.
 	 ،)CaLP( التي أعدتها شراكة كاش للتعلم،)MisMA( المعايير الدنيا لتحليل االأسواق

الذي  المبدأ  على  مبني  فكالهما  »ميرس«؛  بمعايير  خاصة  بصفة  الصلة  وثيقة 
يؤكد على أثر تحليل الأسواق في رفع مستوى جودة الستجابة والحد من الضرر 
والختالف  متوافق،  المعايير  لمجموعتي  الأساسي  المحتوى  أن  كما  المحتمل. 
نساني في مختلف القطاعات  الأساسي بينهما هو أن الممارسين في مجال العمل الإ
يستخدمون المعايير الدنيا لتحليل االأسواق في أي حالة من حالت الطوارئ، في 
حين تستعرض معايير »ميرس« بتفصيل أكبر ما يتصل بتنفيذ أنشطة النتعاش 
في  الأعم  القتصادية  والقيود  المعيشية  الأسر  اقتصادات  وتضم  القتصادي، 
تحليل الأسواق؛ إل أنه يمكن استخدام مجموعتي المعايير في مختلف المراحل، 

بدًءا بالستعداد وانتهاًء بالنتعاش المبكر. 



7 ي تفاصيل المعاي�ي 
نظرة رسيعة �ف  

خرجت الطبعة الثالثة من الدليل المرجعي »ميرس« إلى النور بفضل عملية استغرقت 
للكتابة،  ورشتين  تنظيم  وتم  منظمة.   90 من  أكثر  بين  الوثيق  التعاون  من  عاًما 
ومشاورات في كل من جنيف وداكار وبنما سيتي ونيودلهي وبيروت ولندن، بمشاركة أكثر 
شراف  من 175 شخص، في إطار عملية الصياغة والمراجعة. وقدمت لجنة توجيهية الإ
الوثيقة  تكون  المتعددين، وأن  المصلحة  يكفل تضمين رؤى أصحاب  بما  والتوجيه، 

النهائية متكاملة ويسيرة الفهم في الوقت نفسه.

والمطبوعات، الموارد  من  مزيد  وعلى  نترنت،  الإ عبر  الوثيقة  على   لالطالع 
.www.mershandbook.org :يمكن زيارة 
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على  للتغلب  الناس  بها  يسعى  التي  الطريقة  في  عنه  غنى  ل  دوًرا  الأسواق  تلعب 
الأزمة،  أثناء  الأسواق  عمل  كيفية  فهم  الضروري  فمن  ثم،  ومن  الحياة؛  مصاعب 
نسانية معها. والأسواق هي المجال المادي  وأفضل طريقة تتفاعل بها الستجابات الإ
بيع وشراء للسلع والخدمات، وتحدث جهود  التجارية من  و/أو الفتراضي لالأعمال 
الستجابة في إطار اقتصاد الدولة، وكذا في إطار نطاقها الجغرافي. ويجب أن تكون 
الفاعلة  الأطراف  بين  السوق  نظم  تربط  وكيف  السوق  لحقائق  مراعية  التدخالت 
يلتقي فيها  التي  الرسمية  الرسمية وغير  السلطة، والنطاقات  والحوكمة وديناميكيات 

الأفراد والأسر المعيشية والمشروعات.

بها.  التنبؤ  يمكن  بطرق  دائًما  ليس  ولكن  الأسواق،  على  تؤثر  الأزمات  أن  شك  ول 
انهيارها  إلى  أو  السوق،  أنشطة وعالقات معينة في  إلى عرقلة  تؤدي  فالأزمات قد 
المشروعات  وأصحاب  المعيشية  والأسر  الأفراد  يضطر  قد  لهذا،  ونتيجة  الكامل. 
في  الستمرار  على  وقدرتهم  الحاضر  في  رفاهم  تقّوض  تدابير  لتخاذ  التجارية 
نفاق  الطعام والإ تقليل  المعيشية، قد يشمل هذا  بالأسر  يتعلق  المستقبل. وفيما 
على الرعاية الطبية وأمور ضرورية أخرى، وإخراج الأطفال من المدارس، وبيع أصول 
أعمال  إرجاء  إلى  التجارية  المشروعات  الحيوانية. وقد تضطر  الثروة  - مثل  إنتاجية 
ر أن بعض  الصيانة والستثمارات، وبيع المعدات، وتسريح العمالة. ولكن يجب تذكُّ

الأسواق تنمو أثناء الأزمة وبعدها، بل إن بعضها. 

إن دليل المعايير الدنيا لالنتعاش االقتصادي »ميرس« هو شريك لكتيب »اسفير«؛ 
بالمعايير  يتصل  فيما  والمساءلة  الجودة  أسس  بعض  في  معه  يشترك  ثم،  ومن 
مع  تتفق  »ميرس«  لدليل  الأساسية  المعايير  فإن  التحديد،  وجه  وعلى  نسانية.  الإ
لتلبية  تحديًدا  لة  معدَّ إنها  حيث  وتحاكيها،   )CHS( الأساسية  نسانية  الإ المعايير 
»ميرس«  معايير  ربط  من  والهدف  القتصادي.  بالنتعاش  العاملين  احتياجات 
السكان  لصالح  أقوى  قواعد مساءلة  )CHS( هو سّن  الأساسية  نسانية  الإ بالمعايير 

المتضررين من الأزمات. 

 المعاي�ي 1
الأساسية
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وتساعد المعايير الأساسية لـدليل »ميرس« في ضمان أن تحقق البرامج المسؤوليات 
الأساسية لأنشطة النتعاش القتصادي، وأن تدعم التدخالت فرص تحقيق الدخل 
لالأشخاص – عن طريق التوظيف بأجر أو العمل الحر – وإعادة بناء حياتهم بالشكل 

الذي يرونه وفي ظل حفظ كرامتهم.

ســي
سا

� نســاني ا� ساســي     •     المعيار ا�� نســاني ا�� ساســي     •     المعيار ا�� �نســاني ا�� �نســاني ا��ساســي      •     المعيار ا� •     المعيار ا�
ي     

�ساســ  ا�
اني

نســ
 ا��

يار
مع

  ال
   

•

لية
ســتق

ســانية           •        الموضوعية          •              الحياد            •          ا�
 ا��ن

     
    

 •  
  

ا�ستجابة 
نسانية مناسبة  ا��

وذات صلة. ا�ستجابة 
نسانية فعالة  ا��

وفي وقتها.

ا�ستجابة 
نسانية تقوي  ا��

القدرات المحلية 
وتتجنب ا��ثار 

السلبية.

ا�ستجابة 
نسانية تقوم على  ا��
التواصل والمشاركة 
والتغذية الراجعة.

ا�ستجابة 
نسانية منسقة  ا��

ومتكاملة.

ا��طراف الفاعلة في 
نساني تداوم  العمل ا��

على التعلم والتطور.

الموظفون 
يحصلون على الدعم 
ال�زم ��داء عملهم 
بفعالية ويُعاَملون 

بنزاهة وإنصاف.

الموارد تُدار 
وتُستخدم بشكل 

مسؤول في أغراضها 
المخصصة لها.

 المجتمعات
وا��شخاص  المحلية 
المتضررة من ا��زمة

الشكاوى موضع 
ترحيب ويتم 
التعامل معها.

1

2

3

4
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المعيار الأساسي رقم 1
نسانية مراعية للسوق امج الإ ال�ب

القائمة على المشتريات 	  بالتحدث مع الفرق  البرنامج،  التي قد يتفاعل معها  تَعلُّم تحديد الأسواق 
واللوجستيات والعمليات الأخرى، وكذا مع موظفي البرنامج.

عداد 	  لإ عمله  من  فالبد  قد حدث،  يكن  لم  وإن  تحليله.  أو  للسوق  التقييم  تم  قد  كان  إن  تحديد 
مقومات  تحديد  تتضمن  أن  ويجب  الأنشطة.  واستدامة  السكان  احتياجات  على  بناًء  التدخالت 
الستمرارية القتصادية، عن طريق تحليل التكاليف والعوائد و/أو دراسة الجدوى )انظر أيًضا معايير 

التقييم والتحليل(.
استخدام التحليالت لتقرير أنشطة البرنامج. والتفكير في مستوى التدخل السليم في السوق وآراء 	 

نخبة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما فيها آراء المجتمع المحلي. واستخدام آليات السوق القائمة 
ما لم يكن ثمة سبب ُملزم بعدم استخدامها.

من 	  إطار  في  معهم  للعمل  والخاص  العام  القطاعين  في  الصلة  ذوي  المصلحة  أصحاب  مشاورة 
الشراكة.

إعداد نظم رصد لجمع المعلومات وتحليلها بشأن السوق وأثر البرنامج. وتغذية هذه المعلومات )بما 	 
دخال التحسينات المستمرة. فيها الآثار الجتماعية( في عملية التعلم الخاصة بالمشروع، لإ

تعريف الموظفين والشركاء وأفراد المجتمع المحلي بالغرض من الأنشطة القتصادية، وتوخي الوضوح 	 
حول َمن يمكن أن يستفيد منها. 

إشراك القطاعات السكانية المستهدفة في جميع مراحل دورة البرنامج.	 

جراءات الرئيسية الإ

امج السياق وآليات نظام السوق والمجتمعات المحلية. وتبدأ  تراعي قرارات تصميم وتنفيذ ال�ب
برمجة نظم السوق باحتياجات الفئات المستهدف.
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التدخالت تستثمر في أنشطة قابلة للنجاح اقتصاديًا، وتستهدف أسواًقا مستقرة أو متنامية. 	 
التدخالت ل تفسد نشاط الأسواق. 	 
التدخالت يجب أن تكون مناسبة وذات صلة، وأن يكون وراءها منطق واضح لكيفية تلبية احتياجات 	 

الناس ودعم القدرات.
التدخالت تشمل نظام رصد ُمطبقا للتمكين من الرصد المنتظم والمستمر للتغيرات )مثل: أسعار 	 

السوق، والمخاطر التي قد تواجه الأطراف الفاعلة في السوق(. وتُعّدل البرامج بصورة منتظمة بناًء 
على تغيرات السوق والظروف الجتماعية.

ات الرئيسية المؤ�ش

ي مواضع عديدة عىل مستوى 
ي العتبار التدخالت الفعالة �ن

يجب أن تأخد تداب�ي النتعاش القتصادي �ن
السياسات.  النهائية وصناع  والأسواق  ن  للمنتج�ي المدخالت، ووصول  بموردي  بدءا  السوق؛  قطاعات  كل 
ابطة، معرضة لخطر  الم�ت العالقات  تنجح عىل مستوى واحد فقط، ول تدرك وجود هذه  ي 

ال�ت امج  فال�ب
ار بالسوق وما يتبع ذلك من عواقب اجتماعية. وقد تتطلب التدخالت  ي الإ�ن

تفويت الفرص والتسبب �ن
ة من الأنشطة كي تحقق أعظم الأثر.  مجموعة كب�ي

المالحظات التوجيهية

نظم السوق1

مثال

ي إنتاج القطن، ولكن لم تتبق لهم 
ي شمال أوغندا تجربة سابقة �ن

ن داخلًيا �ن لدى سكان مخيمات النازح�ي
ي »دونافانت«، وهي مؤسسة تصنيع القطن 

ي زراعة القطن من جديد. وتعا�ن
ي تعينهم عىل البدء �ن

الموارد ال�ت
ن  ي سلسلة توريد القطن الخام، وتسعى لإضافة موردين جدد. وبدًل من دعم النازح�ي

قليمية، من فجوة �ن الإ
ي تذليل 

ة عن طريق توزيع بذور القطن عليهم، فقد تعاونت منظمات النتعاش مع »دونافانت« �ن مبا�ش
ي المخيمات، مثل حصاد القطن داخل النطاق الآمن للمخيم، 

ي تواجه إنتاج القطن �ن
ة ال�ت العقبات الكب�ي

ي  ي ستش�ت
وإتاحة المعدات لتمهيد الأرض وحرثها. وبالعمل مع المستفيدين والمؤسسة الخاصة ال�ت

ي 
ن لكسب العيش عىل المدى البعيد، وال�ت وع من تهيئة فرص للعديد من النازح�ي محصولهم، تمّكن الم�ش

لم تكن عملية توزيع البذور وحدها لتحققها.
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حكاية تحذيرية

اض  ي منطقة معرضة للجفاف، باف�ت
غاثة عىل توف�ي شاحنات المياه بانتظام لسنوات �ن دأبت إحدى منظمات الإ

ة. وتم إجراء تقييم للسوق وأدرك الفريق أن سوق المياه  أن إتاحة المياه هي مشكلة إمداد تخص الأ� الفق�ي
غاثة تدير نظاًما موازيًا للسوق. وكانت  ي احتياجات المجتمع المحىلي بهذه المنطقة، وأن منظمة الإ يمكن أن يل�ب
ات الجفاف. وهكذا تحولت الستجابة  ائية، إذ ارتفعت كلفة المياه أثناء ف�ت المشكلة الفعلية هي القوة ال�ش
اء من شاحنات المياه المحلية وإدارة  ، ويمكنه ال�ش نحو دعم كيان تجاري يعمل عىل مستوى المجتمع المحىلي
توزيعها عن طريق نظام القسائم بما يضمن التوزيع الذي يستهدف المجموعات الضعيفة. وزادت تغطية 

الفئات المستهدفة زيادة ملحوظة، وتم اعتماد هذه الطريقة بصفتها النموذج المفضل للحكومة المحلية.

التجارية  وعات  الم�ش إطارها  ي 
�ن تعمل  ي 

ال�ت الأسواق  فهم  عىل  الصحيحة  امج  ال�ب أنشطة  اختيار  يعتمد 
المعيشية  التجارية والأ�  وعات  إذ يجب أن توجه برامج النتعاش القتصادي الم�ش المعيشية.  والأ� 
، من أجل إتاحة فرص العمل  ي بها طلب غ�ي مستو�ن

ي النمو، أو المستقرة، أو ال�ت
نحو الأسواق الآخذة �ن

ي 
و/أو زيادة الدخل لدعم سبل كسب العيش. والأسواق المنكمشة أو غ�ي التنافسية ل تحقق الستدامة �ن

ي هذا النوع من الأسواق إىل تقويض سبل 
ي تدفع الناس للبقاء �ن

نهاية المطاف. وسوف تؤدي المساعدات ال�ت
ن أقل لتشجيع  كسب العيش عىل المدى البعيد؛ فضاًل عن أن الأسواق غ�ي التنافسية تقدم عوامل تحف�ي
نامج. وهو ما  رواد الأعمال عىل الستثمار أو تطبيق التكنولوجيات الجديدة، أو الستفادة من أنشطة ال�ب
ي المجتمعات 

ي لتوف�ي فرص مستديمة لكسب العيش �ن
نامج، وينال من الهدف النها�أ يحد من فعالية ال�ب

تغطيه  ما  رة، وهو  المت�ن وأماكنها  السوق  ورية فهم نظم  ال�ن الخطوات  الأزمات. ومن  رة من  المت�ن
معاي�ي التقييم والتحليل وكذا معاي�ي المعاي�ي الدنيا لتحليل االأسواق.

القادرين  الأفراد  أو  المجموعات  القتصادي  النتعاش  أنشطة  تستهدف  أن  فالبد  الآخر،  الجانب  وعىل 
ي المستقبل. وإذا لم تقدر المجموعات الضعيفة 

عىل الحفاظ عىل أنشطتهم القتصادية والتوسع فيها �ن
العيش – هي  القدرة عىل كسب  لها – فضاًل عن دعم  تُقدم  الحفاظ عىل نشاط ما، فإن أفضل خدمة 
ها من التدخالت الخاصة بشبكة الأمان الجتماعي وبناء القدرات، من  الحصول عىل تحويالت نقدية وغ�ي
ي اعتبارها الحتياجات والقدرات 

ي المستقبل. وهذه التدخالت التكميلية يجب أن تأخذ �ن
أجل بناء قدراتهم �ن

عاقات، وأصحاب هويات  والمخاطر المتصلة تحديًدا بالفئات الفرعية المستهدفة )مثل النساء، وذوي الإ
النوع الجتماعي والميول الجنسية غ�ي المتفقة مع العرف السائد(، وهذا لضمان دمج الجميع وتحقيق 

الحماية والفعالية.

القدرة عىل الستمرار2
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إفساد نشاط السوق3

التدخالت  أو  الطوارئ،  ي حالت 
�ن التدخالت  العديد من  يؤدي  النوايا، فقد  أفضل  توفر  الرغم من  عىل 

ي ذلك أية نتائج غ�ي مقصودة تؤثر سلًبا عىل نظامه، بدءا بالتقلب 
التنموية إىل إفساد نشاط السوق، بما �ن

الحاد لالأسعار ووصول للتدم�ي المادي لهذا السوق. لذا يجب أن يتحمل القائمون عىل هذه التدخالت 
المستوى  الفاعلة عىل  المنتجات والأطراف  الأزمات مسؤولية ضمان أل تحل تدخالتهم محل  ي حالت 

�ن
ار مؤذية. إذ يجب أن تؤدي التدخالت إىل آثار إيجابية بجانب  ي أ�ن

، أو أن تتسبب بصورة أخرى �ن المحىلي
ن النساء.  ي تمكِّ

أهدافها القتصادية المقصودة، مثل تحقيق النتائج ال�ت

المجتمعات  النتعاش ودعمها لتخدم  المحلية عىل  الأسواق  لالأنشطة هو مساعدة  الأساسي  الهدف  إن 
ار بالأسواق أو المجتمعات  رة؛ غ�ي أنه يجب توخي الحذر من أية أنشطة يمكن أن تؤدي لالإ�ن المحلية المت�ن
يات محلًيا،  ي تشمل تدب�ي المش�ت

البعيد. والتدخالت ال�ت المحلية، سواء عىل المدى القريب العاجل أو 
الأسواق،  المحتمل عىل  رها  بما يخفف من �ن م  تُصمَّ المحلية، يمكن أن  التجارية  وعات  الم�ش أو دعم 
ي الأذواق المحلية )انظر  ي ضمان أن تكون السلع المتوفرة مناسبة لثقافة المكان وتل�ب

وكذلك بما يساعد �ن
ي الوقت المناسب خالل 

أيًضا معاي�ي توزيع الأصول(. وقد يضمن القيام بجمع بيانات السوق وتحليلها �ن
ار بالسوق. ويُعد الفساد  ها من الأنشطة إىل الإ�ن يات محلًيا وغ�ي التدخالت أل تؤدي أنشطة تدب�ي المش�ت
ي أسواق عديدة، 

ي ت�ن بالسوق وتستلزم الهتمام الخاص. فعىل الرغم من أن الفساد يقع �ن
من الأمور ال�ت

امج مراعية لوجوده وأن تتخذ تداب�ي استباقية  ي أسواق ما بعد الأزمة، فمن المهم أن تكون ال�ب
وليس فقط �ن

ي الحد من ال�اع المحتمل.
اء. وهو ما قد يساعد �ن نحوه، بدًل من أن تقويه أو تسمح له بالست�ش

حكاية تحذيرية

بية الماشية،  تُجري إحدى الوكالت تقييًما أولًيا لسبل كسب العيش، وتكتشف أن الكث�ي من الناس مهتمون ب�ت
نامج لالأ� المعيشية الماشية والخراف والماعز، بهدف بيع ساللة هذه  باعتباره نشاطا اقتصاديا. ويقدم ال�ب
الحيوانات لتحقيق الدخل. ولكن الوكالة لم تقم بالتشاور المتعمق مع المجتمع المحىلي بالقدر الذي يكفيها 
دراك أن أغلب الأ� ليست لديها الموارد لرعاية الحيوانات، ول مصادر العلف الموثوق فيها، ول الخدمات  لإ
البيطرية الميسورة التكلفة. ونتيجة لهذا، وجدت أ� عديدة أنه من الأسهل بيع الحيوانات �يًعا، دون كسب 

أية قيمة مضافة من تسمينها أو حليبها. وفقدت بعض الأ� الأخرى الحيوانات نتيجة لالأمراض .
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حكاية تحذيرية

ي محاولة لضخ الأموال 
بعد تسونامي المحيط الهندي، روجت منظمات عديدة برامج »النقد مقابل العمل« �ن

ي القتصادات المحلية ومساعدة الأ� المعيشية عىل تلبية احتياجاتها الأساسية الخاصة بسبل كسب 
�ن

ي يربحها المزارعون 
امج قدمت رواتب يومية بأسعار أعىل بكث�ي من ال�ت العيش. ولكن العديد من هذه ال�ب

نتاج الصغ�ي  ي أنشطتهم الزراعية العتيادية. وعليه، كّفت العديد من الأ� عن الزراعة أو الإ
المحليون �ن

ة الأجل. وهو ما أثر سلًبا عىل توفر  الحجم من أجل الستفادة من برامج »النقد مقابل العمل« القص�ي
نتاج الزراعي. ولو  ر أطول أجاًل عىل الإ الغذاء المحىلي وعىل المواد الأخرى الُمنتجة محلًيا، وربما كان له �ن

ن بصورة أفضل، بالتوصية  ي واجتماعي أعمق لكان من الممكن استهداف العمال المحتمل�ي
أُجري تحليل سو�ت

. نتاج المحىلي ي الإ
ي تثبيط الأفراد عن الستمرار �ن

بأجور يومية للعمالة ل تتسبب �ن

ي حالت الأزمة؛ لذا فإن الرصد المستمر لنظام السوق وللمؤسسات 
تتسم الأسواق بالديناميكية ل سيما �ن

ي تحديد ما ينشأ من فرص وعوائق. كما أن 
التجارية أو الأ� المعيشية المستهدفة من شأنه أن يساعد �ن

ي معرفة أفضل السبل لتعديل استثمارات 
الرصد المنتظم سيساعد الجهات القائمة عىل عمل التدخالت �ن

اتيجيات الفعالة متابعة  وعات )مثل الوقت والتمويل( لتحقيق أعظم الأثر. وقد يغطي نطاق الس�ت الم�ش
الأسعار  ورصد   ، ن المزارع�ي لصغار  ورية  ال�ن والمدخالت  الخدمات  وفرة  مدى  عىل  تطرأ  ي 

ال�ت ات  التغي�ي
، وإجراءات المتابعة الأك�ش تعقيًدا لأسعار السلع  ن قليمي�ي المحلية وتنظيم اجتماعات مع تجار الجملة الإ

قليمية والدولية )انظر أيًضا معيار التقييم والتحليل 1(. واتجاهاتها الإ

ة4 الستجابة لأوضاع السوق المتغ�ي
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المعيار الأساسي رقم 2
ن مستوى الفعالية تنسيق الجهود لتحس�ي

يشمل 	  وقد  المتضررة.  المنطقة  في  المصلحة  أصحاب  لبيئة  تحليل  أُجري  قد  كان  إذا  تحديد 
العمالية،  والنقابات  الُمنتجين،  وتعاونيات  الفاعلة،  الحكومية  والجهات  النقل،  شركات  التحليل 
وجمعيات المستودعات. وإذا لم يتم إجراء تحليل، فيوَصى بالنظر في إجرائه لفهم الأطراف التي 
وتحديد  السلطة،  وديناميكيات  قدراتها  على  والطالع  أفضل،  فهما  التنسيق  لجهود  ضمها  يجب 

المستبعدين.  أو  المهمشين 
طار التنظيمي للسوق، إن ُوجد. 	  مراجعة الإ
معرفة مسؤوليات السلطات الحكومية ومجموعات التنسيق الأخرى ذات الصلة، وأهدافها، ودورها 	 

في التنسيق. 
والوطنية 	  المحلية  الفاعلة  الأطراف  القائمة مع  التنسيق  اجتماعات  البداية في  المشاركة من  ضرورة 

والدولية، وتجنب إنشاء كيانات جديدة متى أمكن. واستخدام هذه المجموعات في عمل التقييمات 
المشتركة، أو تعميم النتائج والمعلومات الأخرى ذات الصلة، أو صياغة استراتيجيات وبرامج جديدة 

للتدخالت، أو في هذه الأمور مجتمعة. 
جهات 	  إلى  القتصادي،  النتعاش  وبرامج  وأهدافها،  الوكالة،  اختصاصات  حول  معلومات  تقديم 

التنسيق ذات الصلة وأصحاب المصلحة المحليين. 
النظر في البيئة التمكينية، والسياسات الحكومية، وأهداف البرنامج، بهدف تحديد ما إذا كان هناك 	 

حاجة إلى استراتيجية للمناصرة لتحقيق نتائج البرنامج. ويجب التعاون مع الوكالت الأخرى القائمة 
على التنفيذ، من أجل تعزيز أنشطة المناصرة الخاصة بالقضايا الحيوية.

توضيح ممارسات الوكالة إزاء التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص والأطراف الفاعلة الأخرى في إطار 	 
الستجابة لالأزمة.

جراءات الرئيسية الإ

ذ بالتنسيق  سعًيا لتحقيق أعىل مستويات الكفاءة والتغطية والفعالية، تُخطَّط التدخالت وتُنفَّ
ي وأطراف فاعلة بالقطاع 

مع الأطراف المعنية من هيئات ووكالت إنسانية ومنظمات مجتمع مد�ن
الخاص. ويجري التنسيق داخلًيا وخارجًيا.
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عدم ازدواجية التدخالت والبرامج الخاصة بين الوكالت في نفس المناطق الجغرافية أو القطاعية. 	 
وأصحاب 	  التنفيذ،  وجهات  المانحين،  مع  ومعلوماته  التقييم  لتقارير  بانتظام  البرنامج  تبادل 

نسانية الأخرى، والقطاع الخاص.  المصلحة بالحكومة، والقادة المحليين، والأطراف الفاعلة الإ
تنفيذ اللتزامات المتعهد بها في اجتماعات التنسيق، ورفع التقارير بشأنها في الوقت المحدد. 	 
التي 	  الحتياجات  معالجة  يمكنها  ل  التي  والمشروعات،  البرامج  تنفيذ  وجهات  المنظمات  قيام 

القائمة  الفجوات  على  الأخرى  الأطراف  بإطالع  الدنيا،  المعايير  مطابقة  أو  تحديدها،  جرى 
المساعدة. على  للحصول 

بغيرها من 	  الخاصة  القدرات والخطط  المعنية تعكس  المنظمة  تتبناها  التي  استراتيجية الستجابة 
وكالت إنسانية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات ذات صلة. 

وذلك 	  المحلي،  القتصاد  مع  يتسق  بما  الأصول،  وتوزيع  تحويل  إجراءات  وتوفيق  وترتيب  تنسيق 
لتجنب القيام بأعمال يقّوض بعضها بعًضا. 

وجود آلية لتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

ن  ب�ي المحتمل  والتعارض  الكفاءة،  وعدم  العمل،  ازدواجية  إىل  الستجابة  أعمال  تنسيق  عدم  يؤدي 
ي برامج النتعاش القتصادي حيث 

وعات وتدخالتها؛ وهو أمر بالغ الأهمية، لسيما �ن اتيجيات الم�ش اس�ت
ومثال  بينها.  فيما  التنسيق  يحدث  لم  إذا  بعضا  بعضها  المختلفة  المنظمات  برامج  تقوض  أن  يمكن 
ي نفس المنطقة الجغرافية أو الموقع بتقديم منح وقروض لنفس الفئة 

عىل هذا أن تقوم المنظمات �ن
وط مختلفة. كما أن غياب التنسيق قد يشكل عبًءا  المستهدفة ولنفس الأغراض، ولكن بأسعار فائدة و�ش
ن  ي ح�ي

رين من الكوارث الذين يطلب الكث�ي من فرق تقييم السوق منهم نفس المعلومات، �ن عىل المت�ن
ن جميع الوكالت. ويعظِّم التعاون كفاءة استعمال الموارد: يؤدي تنسيق  يمكن تبادل هذه المعلومات ب�ي
ي لها اختصاصات 

نسانية، ال�ت ن والوكالت الإ ن المجتمعات المحلية والحكومات المضيفة والمانح�ي الجهد ب�ي
ات مختلفة، إىل تعظيم مستوى التغطية والجودة. وخ�ب

المالحظات التوجيهية

آليات التنسيق 1
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نسانية  رة ومسؤوليتها الأساسية أن تتفاعل مع جهود الستجابة الإ إن الدور الأساسي لحكومة الدولة المت�ن
ام  ي دعم الحكومات واح�ت

نسانية دوًرا رئيسًيا �ن المقدمة من المنظمات وأن تنسقها. وتلعب الوكالت الإ
منظمات  )وبعض  الحكومية  السلطات  تكون  قد  الحالت،  بعض  ي 

�ن ولكن  بالتنسيق.  المعنية  وظيفتها 
ي هذا السياق، 

( مسؤولة عن انتهاكات وخروقات، أو قد تكون مساعدتها غ�ي محايدة. و�ن ي
المجتمع المد�ن

اع غ�ي مناسبة. وعندما تكون الدولة مستعدة ولكنها  ن ي ال�ن
قد تكون الستجابة المنسقة مع أطراف ضالعة �ن

ي هذه الحالت، 
ي الضطالع بمسؤولياتها. و�ن

نسانية الدولة �ن تفتقر للقدرات، ينبغي أن تساعد الوكالت الإ
فإن تبادل المعلومات ع�ب مختلف القطاعات، وبأ�ع وقت ممكن، سوف يمّكن الوكالت من الستجابة 
غ�ي  للمنظمات  كة  المش�ت المحافل  ن  ب�ي ومن  فعالية.  وأك�ش  أ�ع  بشكل  رين  المت�ن السكان  لحتياجات 
ي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة؛ مثل مكتب 

الحكومية الدولية لتبادل هذه المعلومات، الكيانات ال�ت
نسانية، واجتماعات المجموعات الخاصة  نسانية )OCHA(، ومركز معلومات الشؤون الإ تنسيق الشؤون الإ
ي شكل اجتماعات شهرية أو ربع 

ي تعلنها الأمم المتحدة. وقد تكون آليات التنسيق �ن
بحالت الطوارئ ال�ت

، وأين(، أو ع�ب  ، أو بصيغة الأسئلة الأربعة )من، وماذا، وم�ت ي
و�ن لك�ت يد الإ سنوية، أو بطريق قوائم ال�ب

منتدى لمنظمة من المنظمات غ�ي الحكومية.

أدوار التنسيق 2

ي حالت الأزمة وما بعدها؛ لذا يجب بذل الجهود للتواصل بفعالية وبشكل مفتوح مع 
قد يحتدم التوتر �ن

جميع أصحاب المصلحة. وقد يتحقق هذا عن طريق آليات شفافة، مثل اللقاءات مع المجتمعات المحلية 
امج والقرارات وفرص المشاركة والمعاي�ي مع  أو عقد اللجان المحلية. ويجب تبادل المعلومات حول ال�ب
ي تقليص مساحات سوء الفهم، ل سيما عندما 

رين من الأزمة. إذ يساعد تبادل المعلومات �ن جميع المت�ن
المجتمع  عىل  جديدة  خدمة  تقديم  أو  هم،  غ�ي دون  الناس  لبعض  الموارد  توف�ي  عىل  نامج  ال�ب يقت� 

 . المحىلي

ي الستهداف
الشفافية �ن 3
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ينبغي أن تعرض المنظمات العاملة مع القطاع الخاص سياساتها بوضوح عىل المجتمعات المحلية وأصحاب 
ة، وربما ل يفهم أصحاب المصلحة، أو  رين من الأزمات كب�ي المصلحة الآخرين. إذ إن احتياجات المت�ن
ًرا  اكات مع القطاع الخاص أن تعالج احتياجات كسب العيش لمن هم الأك�ش ت�ن يتصوروا كيف يمكن لل�ش
اكة المنظمات مع القطاع الخاص والأطراف الفاعلة  فصاح عن أسباب �ش من الأزمة. وتؤدي الشفافية والإ
ي 

امات والمكتسبات المحتملة، إىل تقليل التصورات الخاطئة لالأدوار ال�ت ن ي ذلك الل�ت
المحلية الأخرى، بما �ن

نسانية العاملة مع الأطراف الفاعلة بالقطاع  نامج. وعىل المنظمات الإ ي ال�ب
كاء المختلفون �ن يقوم بها ال�ش

ساءة  ي بالحماية من الستغالل الجنسي والإ
ي عىل العمل الذي أنجزه الفريق العامل المع�ن

الخاص أن تب�ن
نامج. ويجب أن تأخذ تداب�ي الحماية  ي ال�ب

ن �ن الجنسية )PSEA(، وأن تعزز حماية البيانات لحماية المشارك�ي
ي إطار إجراءات التشغيل والعقود الموحدة، وأن يتم رصدها بانتظام.

شكال رسميا، �ن

ي النهج
الشفافية �ن 4

مثال

ي منطقة معرضة لالأزمات، كانت الحكومة المحلية رافضة تماًما نهج تيس�ي نظم السوق الذي تنفذه إحدى 
�ن

ة إىل الأ�، لأن هذا هو النظام المتعارف عليه )وأسهل  نسانية. وأرادت تقديم المعونة مبا�ش الوكالت الإ
كات  ي المنطقة، حيث كان بوسع عدد قليل جدا من ال�ش

ي �ن
ي انعدام الأمن الغذا�أ

ي الرقابة(، رغم تسببه �ن
�ن

 ، ن ن الحكومي�ي ي بيع المنتجات الغذائية بالجملة. وبفضل أنشطة المنا�ة المكثفة مع المسؤول�ي
الستمرار �ن

س«، بدأت السلطات المحلية تدرك الفوائد المحتملة للنهج  ن عىل »م�ي ن الحكومي�ي وتدريب صغار الموظف�ي
اضاتها. عىل نطاق أوسع، وتخلت عن اع�ت

مجة وتتبادلها الوكالت الأخرى القائمة عىل أعمال الستجابة، تستطيع  ي عملية ال�ب
د الفجوات �ن عندما تُحدَّ

أسهل.  بشكل  الفجوات  هذه  سد  الفائضة  القدرات  و/أو  المناسبة  التقنية  ات  الخ�ب لديها  ي 
ال�ت الوكالت 

 ، ن كاء المحلي�ي وعات، ومشاركة ال�ش ويجب توخي التوقيت المناسب لتبادل المعلومات حول مواقع الم�ش
الستجابة  تنسيق  ويمكن  المعنية.  التنسيق  جهات  مع  ال�يع  والتواصل  المستجدة،  والحتياجات 
كة(، وتهدف إىل تحديد  ن الوكالت المش�ت باستخدام الآليات القائمة )مثل آليات المجموعات أو الآليات ب�ي

اكات الجديدة. الفجوات والموارد وال�ش

التعريف بالفجوات 5
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ي تتضمن تقديم أصول لالأفراد والفئات المستهدفة )مثل برامج التحويل 
فيما يتعلق بالتدخالت ال�ت

النقدي، والنقد مقابل العمل، وتوزيع المعدات والقسائم(، يجب أن تتماسش قيمة التوزيع مع معاي�ي 
« وأن تقوم عىل تحليل لأسعار السوق الحالية واحتياجات الأ� الحالية. ويجب تنسيق هذه  »اسف�ي

ن والوكالت القائمة عىل التنفيذ، وينبغي أن تتوافق مع السياسات  ن المانح�ي القيم ع�ب قنوات مفتوحة ب�ي
ي الأسعار أو تزاحم لمقدمي الخدمات بالقطاع الخاص. 

الحكومية عند القتضاء، كي ل يحدث اضطراب �ن
ي برامج النقد 

ي تحديد أجور العمالة. وفيما يتعلق بتحديد الأجور �ن
نصاف �ن كما يجب مراعاة مبادئ الإ

ي العتبار سوق العمل المحلية، لتجنب تعميق التفاوتات القتصادية 
مقابل العمل، يجب الأخذ �ن

وتبعاتها الجتماعية، ولمنع »�قة« العمال من الأعمال الأقل أجًرا ولكن الأك�ش استدامة، أو منع إغرائهم 
كها. )انظر أيًضا معاي�ي توزيع االأصول ومعاي�ي التوظيف(. ب�ت

6 التسع�ي وتحديد الأجور وتقييم التحويالت

مثال

ن فئات السكان المستهدفة، ولكن ليس  تالحظ وكالة إغاثة إنسانية وجود طلب كب�ي عىل الئتمان والمدخرات ب�ي
ن  ي تقديم موظف�ي

لديها القدرات التقنية لتقديم هذه الخدمات. لذا فإنها تستعيض عن ذلك بالمساعدة �ن
من مؤسسة تمويل متناهي الصغر إىل القيادات المجتمعية المحلية بالمناطق المستهدفة، وتحيط الوكالت 
هذه  لتلبية  السبل  أفضل  استكشاف  ي 

�ن البدء  من  تتمكن  ح�ت  المالية  الخدمات  عىل  بالطلب  علما  الأخرى 
الحتياجات.

مثال

، صممت منظمات عديدة برامج للنقد مقابل العمل. وبدًل من أن تقوم كل  ي
ي هايي�ت

ة ما بعد الزلزال �ن ي ف�ت
�ن

ي تحديد أجر يومي، 
منها بتحديد قيمة الأجور بصفة منفصلة، فقد تعاونت المنظمات وعملت مع الحكومة �ن

ي الوقت 
ل يحث العمال عىل ترك وظيفتهم القائمة )سواء أعمال مقابل راتب أو أنشطة لالأعمال الحرة(، و�ن

ًرا من الأزمة، ومن هم بحاجة  نفسه يتيح تلبية الحتياجات الأساسية لسبل كسب العيش للفئات الأك�ش ت�ن
فورية للمساعدات النقدية. ثم جرى تعديل ذلك حسب حاجة المناطق الجغرافية وقطاعات العمل، بتطبيق 

أجور العمالة السائدة المختلفة.
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المعيار الأساسي رقم 3
ن بالمهارات الالزمة تمتُّع الموظف�ي

والخبرات 	  الكفاءات  ذات  المواهب  إلى  الوصول  من  المنظمة  تمّكن  البشرية  للموارد  أنظمة  إعداد 
الموظفين  تحديد  ممكنا  يكن  لم  وإذا  القتصادي.  بالنتعاش  الخاصة  الستجابة  لأعمال  الالزمة 
المناسبين، فيوَصى بالنظر في عمل شراكة مع وكالة لديها المهارات المطلوبة، بدًل من التنفيذ المباشر 

بال مهارات. 
ضمان وجود آليات للتشبيك وتبادل المعارف، كي يمكن لالآخرين في المنظمة التعلم من الدروس 	 

المستفادة من كل بيئة من بيئات الأزمات الحاصلة.
المهنية. 	  المهارات  وتنمية  الموظفين  لتدريب  الالزمة  للموارد  ميزانية  وإعداد  الزمني  طار  الإ حساب 

وضمان حصول الموظفين على التدريبات المستمرة على الحماية وحماية الأطفال، والنوع الجتماعي، 
والدمج، وقواعد السلوك الصحيحة، وغيرها من الموضوعات. 

إعداد نظم لتقييم الموظفين وإدارتهم، وتعمل على تعزيز مساءلة الموظفين على ما يحققونه من 	 
نتائج. 

البتكار في الستجابة 	  التكيف، واستعمال  التي تحقق  بالطرق  قيادة فرقهم  المديرين على  تشجيع 
نساني المتغير.  للسياق الإ

الثنائية 	  التمويل  وجهات  الحكومات  عمل  إطار  في  »ميرس«  دليل  استعمال  على  للتشجيع  الدعوة 
والمتعددة الأطراف. إذ إن للمانحين دوًرا كبيًرا في تمويل برامج التعافي من الأزمات، لذا من الأهمية 

بمكان أن يكتسبوا المعرفة الواعية بدليل »ميرس«.

جراءات الرئيسية الإ

امج موظفون يفهمون مبادئ النتعاش القتصادي و/أو لديهم القدرة عىل الوصول  يعمل بال�ب
ن  ن ما يلزم الموظف�ي امج مكونات بناء القدرات من أجل تحس�ي إىل المساعدات التقنية. وتتضمن ال�ب

من مهارات اقتصادية.
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يتمتع الموظفون العاملون في برامج النتعاش القتصادي بالمؤهالت التقنية ذات الصلة؛ أو بمعرفة 	 
الأنشطة القتصادية المحلية، والثقافات والعادات، وديناميكيات النزاع و/أو بخبرات سابقة في مجال 
يحقق  بما  بالفريق  الآخرين  لمهارات  لة  مكمِّ المهارات  هذه  تكون  أن  ويجب  القتصادي.  النتعاش 

القيمة المضافة. 
للوفاء 	  لوجستي،  ودعم  وموارد  تدريب  من  يلزم  بما  مزودون  داريون  والإ التقنيون  الموظفون 

بمسؤولياتهم. 
رشادية لكتيِّب »اسفير«، 	  يخضع المديرون للمساءلة على تحقيق أهداف البرنامج واللتزام بالخطوط الإ

رشادية المعنية بالنتعاش القتصادي لوكالتهم.  وما يرد به من معايير ، ودليل »ميرس«، والخطوط الإ
تعميم قواعد السلوك والممارسات الجيدة للموظفين تعميًما كافًيا )بما يشمل حماية الأطفال وسياسات 	 

مناهضة لالستغالل الجنسي وسوء المعاملة(، وأن يفهمها الموظفون والشركاء والمجتمعات المحلية 
المتضررة فهًما جيًدا. وتطبيق إجراءات إبالغ آمنة وشفافة وسرية، ومتابعة الشكاوى ومعالجتها في 

الوقت المناسب. 

ات الرئيسية المؤ�ش

رون من الأزمة عىل المساعدة  ينص هذا المعيار عىل أن »تحصل المجتمعات المحلية والأشخاص المت�ن
دارة جيدة«؛ ومن ثم، يُطلب من المنظمات أن  ن لإ ن والخاضع�ي ن المؤهل�ي ن والمتطوع�ي المطلوبة من الموظف�ي

ن كي يضطلعوا بوظائفهم بفعالية، وأن تعاملهم معاملة عادلة ومنصفة. تقدم الدعم للموظف�ي

المالحظات التوجيهية

ي الأساسي رقم 8 
نسا�ن ام بالمعيار الإ ن الل�ت 1
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برامج  وتنفيذ  تصميم  ي 
�ن ات  خ�ب من  يلزم  ما  القتصادي  النتعاش  برامج  مديري  لدى  يكون  أن  يجب 

معرفة  عىل  يكونوا  وأن  ية،  والح�ن الريفية  المناطق  ي 
�ن للسوق،  هة  الموجَّ القتصادي  النتعاش 

محلًيا  ة  الخ�ب تتوافر  ل  وعندما  ذلك.  إىل  وما  والطلب،  والعرض  القيمة  وسالسل  السوق  بديناميكات 
اعات، يجب أن يكون لدى  ن ي حالت ال�ن

التقنية بما يلزم من دعم قص�ي الأجل. و�ن ة  يجب تعزيز الخ�ب
ة  اع وإدارته. وإذا لم تتوفر هذه الخ�ب ن ي تحليل وإدارة الجهود الساعية لتخفيف ال�ن

ة �ن ن الخ�ب الموظف�ي
الحرجة  المراحل  ي 

�ن اعات،  ن ال�ن ي 
�ن ن لأجل طويل، فالبد من جلب متخصص  المستديم�ي ن  الموظف�ي لدى 

ن  المحلي�ي ن  الموظف�ي ن  تعي�ي ويجب  الدوري.  والرصد  نامج  ال�ب وتصميم  التقييم  أثناء  سيما  ل  نامج،  لل�ب
نسانية تغطية هذه المجموعة المتنوعة  ات المحلية. وقد ل يكون ممكًنا للمنظمات الإ كلما توفرت الخ�ب
اتيجي مع المنظمات المعرفية، أو  ي التعاون الس�ت

ن موظفيها؛ ومن ثم، يمكن البحث �ن من المهارات ب�ي
ة الأجل أو ح�ت المجموعات الستشارية. اكتشاف الفرص الستشارية القص�ي

المهارات التقنية ذات الصلة 2

مثال

ي أوغندا، اشتملت مقابالت التوظيف عىل سيناريوهات 
ي برنامج مبادرة تجديد موارد أفريقيا )رين( RAIN �ن

�ن
. وكانت  ي الواقع العمىلي

لحل المشكالت أو زيارات للسوق لمعرفة كيف يحلل المتقدمون للوظائف السياق �ن
ي عدة برامج تجريبية ذات قيمة عالية.

ي أسهموا بها �ن
معرفة أعضاء الفريق للسياقات، ومهاراتهم التحليلية ال�ت

النتعاش  برنامج  ي 
�ن المستخدمة  الأساليب  عىل  الأساسي  التدريب  عىل  الموظفون  يحصل  أن  يجب 

فرص  ن  الموظف�ي منح  ويجب  المستهدفة.  بالقطاعات  عام  تمهيدي  تدريب  عىل  وكذلك  القتصادي، 
رفيعة  العمل  ورش  وحضور  رشادي،  الإ والتدريب  ونية،  لك�ت الإ التدريبية  والدورات  الوظيفي،  التدريب 
امج  ، وذلك من أجل بناء مهاراتهم الخاصة بتطوير ال�ب ن المستوى الخاصة بالتنمية القتصادية للموظف�ي
غاثة –  الإ أو  التوزيع  وعات  فيها من م�ش ينتقلون  ي مرحلة 

الذين ربما �ن ن  بالموظف�ي يتعلق  وإدارته. وفيما 
أهمية  تقديم تدريب متخصص يشدد عىل  الواجب  العمل– فمن  بمهام  كانت مهاراتهم ذات صلة  إذا 

اتيجية خروج مالئمة، وغ�ي ذلك من ممارسات النتعاش القتصادي الجيدة.  الستدامة، وإعداد اس�ت

ن وبناء قدراتهم 3 تدريب الموظف�ي
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المعيار الأساسي رقم 4
ر  مبدأ ل �ن

إجراء تحليل للمخاطر لتحديد الحالت التي قد يكون للتدخل فيها أثر سلبي محتمل، يعرِّض المشاركين 	 
شارة إلى كيفية التصدي لها و/أو التخفيف منها.  لدرجات أعلى من الخطر أو سوء المعاملة، مع الإِ

ويجب ضّم القضايا البيئية متى أمكن وعند القتضاء. 
إجراء أنشطة رصد دورية لعمليات المشروع، على سبيل المثال باستخدام مصفوفة المخاطر، من 	 

عة أو جديدة.  أجل التصدي السريع لأية مخاطر غير متوقَّ
نسانية الأساسية ضرورة أن »يتاح للمجتمعات المحلية والأشخاص 	  يذكر اللتزام رقم 5 للمعايير الإ

لذلك،  الشكاوى«،  مع  للتعامل  آمنة ومستجيبة  آليات  على  الحصول  إمكانية  الأزمة  من  المتضررين 
الشكاوى وتنفيذها  التعامل مع  المتضررة في تصميم عملية  المحلية  المجتمعات  فالبد من إشراك 

ورصدها. 
فساد 	  احتمالت  تقليل  أجل  من  للسلوك،  وقواعد  مناسبة،  داخلية  رقابة  وتدابير  نظم،  إعداد 

الموظفين، ووضع نظم شفافة للحد من الفساد المحتمل مع الشركاء والحكومة. 
نسانية مع التقاليد أو السياقات المحلية، ل سيما عند تقديم منتجات 	  ضمان أل تتعارض البرامج الإ

أو خدمات للسكان. 
تطبيق آليات تروج للتعايش السلمي بين القطاعات السكانية المختلفة في مناطق التنفيذ، واستخدام 	 

لتعميق  للحوار  أرضية  باعتبارها  الموارد  استخدام  أو  القتصادي،  بالنتعاش  المعنية  الحوارات 
المحادثات، وهذا متى أمكن.

جراءات الرئيسية الإ

آثار التصميم والتنفيذ والُمخرجات والبيئة، الناتجة عن تدخالت النتعاش القتصادي، تعالج أو 
اعات أو مخاطر الحماية، أو تخل  ن ق التفاوتات القتصادية أو ال�ن ر المحتمل، ول تعمِّ تُقلل ال�ن

بالحقوق.
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بالنوع 	  والمتصلة  المحددة  الضعف  مواطن  مراعاة  مع  سكانية،  فئات  إلى  المخاطر  تحليل  م  يُقسَّ
عاقة وحالة النزوح والتهميش الجتماعي.  الجتماعي والسن والإ

ما 	  لتحديد  المختارة،  التجارية  والمشروعات  السوق  في سالسل  الال ضرر«،  »عدسة  البرامج  تُطبق 
تُحدثه التدخالت من آثار اجتماعية وبيئية أوسع نطاًقا، والسعي للتخفيف الستباقي من هذه الآثار 

التي تم تحديدها. 
استخدام مصفوفة مخاطر أو خطة احتياطية بانتظام لتعزيز إعداد برامج الطوارئ. 	 
الناس 	  تقارب  في  تسهم  وإنما  المستهدفة،  المجتمعات  في  النقسامات  تُشعل  ل  التدخالت 

التوترات.  وتخفيف 
ل يتعرض المشاركون في البرامج للمضايقات، أو لأوضاع عمل غير لئقة، أو لمقدار أعلى من مخاطر 	 

الأمان والسالمة نتيجة لمشاركتهم. ويجب أن تؤدي مشاركتهم إلى زيادة مستوى سالمتهم وأمنهم. 
النتظام في رصد التدخالت لضمان عدم لجوء الموظفين والشركاء والمشروعات التجارية المستهدفة 	 

إلى أنشطة استغاللية )مثل الفساد(؛ وتصميم آليات قوية للشكاوى وتنفيذها وخضوعها للرصد، مع 
المجتمعات  مع  المشاورات  به  ما ستخرج  من خالل  الفرعية،  السكانية  القطاعات  كل  تمثيل  مراعاة 
المتضررة، وتغطية هذه الآليات للبرمجة، والستغالل والأذى الجنسيين، وغير ذلك من أشكال سوء 

استخدام السلطة.
تسعى البرامج إلى تحديد الحلول لمساعدة الناس على أن يصبحوا أقل عرضة للخطر في الأزمات التي 	 

قد تطرأ في المستقبل.

ات الرئيسية المؤ�ش
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الجتماعية  القوى  ديناميكيات  عىل  السوق،  عىل  القائمة  وتلك  القتصادي،  النتعاش  تدخالت  تؤثر  قد 
ن الجماعات المختلفة لتلك القوى - بما فيها الرجال والنساء، والنازحون،  وربما ت�ن بالعالقات الهشة ب�ي
ي أنشطة 

ي تعطي لنفسها هوية محددة. ويجب �ن
ال�ت الجماعات  ها من  المضيفة، وغ�ي السكان  وقطاعات 

تقلص  أن  امج  ال�ب لأنشطة  يمكن  كيف  لتحديد  الديناميكية،  هذه  مراعاة  السوق  وتقييم  الخطر  تحليل 
من المخاطر. وعند وضع خريطة لعالقات السوق وديناميكيات القوى الجتماعية، لبد من ضم جميع 
الأطراف الفاعلة )مورِّدو المدخالت، والمنتجون، والصناع، والتجار، وتجار الجملة، وتجار التجزئة(. ويجب 
ي سياقها وأدوارهم التقليدية. ويجب أن يُضاف 

ي يعملون �ن
جمع المعلومات حول الشبكات الجتماعية ال�ت

ي تحدد أدوارهم العرقية/القبلية، والتقليدية، والخاصة بالنوع الجتماعي. 
إىل نماذج التقييم الأسئلة ال�ت

ومع تعميق الفهم، ستتكشف طبيعة ديناميكيات القوة، وكذلك أي المجموعات )الرجال، أو النساء، أو 
ي تتوىل بصورة تقليدية وسائدة أدواًرا بعينها 

( هي ال�ت ، أو طبقي، أو َقَبىلي ي
، أو دي�ن ي

الأطفال؛ أو تقسيم عر�ت
ي نظام السوق.

�ن

ن قد يعرِّض الأطراف  نامج الذي يسعى لمساعدة قطاع من السكان المهمش�ي ي بعض الحالت، فإن ال�ب
و�ن

. وقد  ي النظام الجتماعي دون مشاورة المجتمع المحىلي
ي السوق للخطر، إذا أحدث اضطرابًا �ن

الفاعلة �ن
تؤدي أدوات، مثل أداة تحليل الشبكات، إىل إظهار الشبكات الجتماعية القائمة، وأي منها مستبعد أو جزء 
ي تقيم عالقات أك�ش إنصافا وشفافية، مع الستفادة من العالقات 

منها، ولماذا، وذلك لتصميم الأعمال ال�ت
ي التطور طوال مدة التدخل؛ ومن ثم، يجب تقييم السوق 

والروابط القائمة. وهذه الآليات سوف تستمر �ن
حياة  دورة  ي 

�ن والتحليالت  التقييمات  هذه  دمج  مع  منتظم،  بشكل  والمخاطر  الجتماعي  النوع  وتحليل 
ي يمكن الستعانة بها لرصد 

نامج. كما توفر آلية الشكاوى والستجابة مكونا إضافيا للتغذية الراجعة ال�ت ال�ب
نامج.  ومتابعة مخاطر حماية المجتمعات المحلية والأفراد خارج نطاق دورة ال�ب

المالحظات التوجيهية

ر 1 عدسة الال �ن
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مثال

أجرى فريق مبادرة تجديد موارد أفريقيا )رين( تحلياًل داخلًيا للنوع الجتماعي، باعتباره جزءا من مبادرة عىل 
المستوى القطري. وبدأ الفريق بمتابعة مقاييس التوظيف المصنفة حسب النوع الجتماعي، مقارنًة بالأهداف 
الفريق  ي 

�ن حديًثا  المعينات  الموظفات  واجهت  وعندما  وتشجيعهن.  النساء  بتوظيف  والمبادرة  المحددة، 
»رين«  برنامج  ومدير  ية  الب�ش الموارد  مع قسم  الجتماعي  النوع  استشاري  عقد  آرائهن،  إيصال  ي 

�ن صعوبة 
أنصار  وناشد  للفريق،  النساء  استقطاب  نامج عىل  ال�ب مدير  المشكلة. وركز  لتحديد سبل حل هذه  اجتماًعا 
ن الذكور بالفريق أن يدعموا دمجهن. وبعد عام، أصبحت النساء يشكلن 48 بالمائة من  المرأة من الموظف�ي
نامج. ولول جهود التشاور لدعم آراء النساء  نامج، بعد أن كانت النسبة 22 بالمائة عند بداية ال�ب موظفي ال�ب
ي تركز عىل النوع الجتماعي 

ة ال�ت والحتفاظ بهن ضمن الفريق، ما كانت لتحدث عىل الأرجح التحولت الكب�ي
كاءه من  ي هذا الجهد لتحقيق الدمج للنوع الجتماعي ليشمل �ش

وع �ن نامج. ثم توسع الم�ش اتيجية ال�ب ي اس�ت
�ن

رشاد الزراعي، وبلغ عدد  ن العامالت بالإ ي تعي�ي
وع �ن القطاع الخاص، بمساعدة تاجر جملة محىلي مهم عىل ال�ش

ن للحصاد. وهكذا ساعدت هذه الجهود تاجر الجملة عىل زيادة  ي خالل موسم�ي
نات 20 مرشدة زراعية �ن المعيَّ

ة نفسها. وتطلب هذا  الف�ت بالمائة خالل  بهن من 26 إىل 48  لهن ودرَّ ي سجَّ
الال�أ المستأجرات  المزارعات  عدد 

م من مستشار النوع الجتماعي بالمكتب القطري، فقد  التحول تخصيص الموارد: إضافًة إىل الدعم المقدَّ
ات. استفاد الفريق من منحة تركز عىل النوع الجتماعي لتمويل جهود الدفع قدما لتحقيق هذه التغ�ي

قد تفرض تنمية السوق ودعم النشاط القتصادي فيما بعد الأزمات تحديات زائدة عن الحد عىل البيئة، 
تتطلب  ما  المستقبل. فعادًة  ي 

�ن بالكوارث  أخرى متعلقة  ي ومخاطر 
الغذا�أ الأمن  انعدام  إىل  تؤدي  وربما 

الأنشطة التقليدية لكسب العيش وتوليد الدخل استعمال الموارد الطبيعية مدخالٍت لها؛ مثال عىل ذلك: 
المياه للزراعة، والخشب لعمل الفحم، والبوص لعمل السالل. ويجب تحليل خطوات تصنيع المنتجات 
آمنة(.  بطريقة  منها  والتخلص  الكيماويات  استخدام  المثال:  )عىل سبيل  المحتملة  السلبية  الآثار  لفهم 
سهام  ي الإ

الموارد الطبيعية �ن امج أن يخططوا بحرص لدور إدارة  ال�ب القرار ومصممي  كما أن عىل صناع 
القتصاد  من  معينة  قطاعات  وهناك  وال�اعات.  التوترات  تأجيج  ي 

�ن النقيض،  أو عىل  السالم،  بناء  ي 
�ن

لالآثار  التحليالت  نتائج  عىل  قائما  التدخالت  اختيار  يكون  أن  ويجب  ها.  غ�ي من  أك�ش  حساسة  تكون  قد 
السلبية المحتملة عىل البيئة، وأن تتضمن التدخالت أساليب للقضاء عىل الآثار السلبية و/أو تقليصها. ومن 
 » ن أدوات تقييم هذه الآثار »التقييم ال�يع لالآثار البيئية« )REA( الذي تستخدمه كل من هيئة »ك�ي ب�ي

ها من الجهات ذات الصلة. ، وغ�ي ن ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ثار السلبية عىل البيئة تقليص الآ 2
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مثال

مثال

التصحر  إىل  أماكن عديدة،  ي 
�ن العيش  لسبل كسب  احتياطية مهمة  اتيجية  اس�ت الفحم، وهو  إنتاج  يؤدي 

والتلوث. والكتفاء بعدم التشجيع عىل هذا النشاط بناء عىل أسباب بيئية ل يعالج الحتياج القتصادي 
بديلة  حلول  إيجاد  مع   ، ي

البي�أ ر  وال�ن القتصادية  الفائدة  ن  ب�ي الموازنة  ويجب  للدخل.  لالأ�  الحقيقي 
أمكن. كلما 

وة الحيوانية عىل أراٍض هامشية  ي نيبال يشّجع عىل زراعة ساللت زراعية من علف ال�ش
كان هناك برنامج للسوق �ن

ي المنطقة. وحافظ العشب عىل 
ن إنتاج منتجات الألبان �ن بة عىل المنحدرات، ولتحس�ي لتخفيف مشكلة تآكل ال�ت

بة وأدى إىل استقرار المنحدرات المعرضة لالنهيارات – وهو نشاط واضح لتقليص خطر الكوارث– فيما يزيد  ال�ت
من المدخالت الالزمة لتنمية سوق منتجات الألبان.

اع، ومالمح  ن يجب أن تقوم القرارات عىل تحليل دقيق وُمحّدث يراعي مراعاًة شاملة الأسباب الجذرية لل�ن
اع بصورة  ن ي ال�ن

ن �ن ن أصحاب المصلحة المتورط�ي اعات، والعالقات التفاعلية ب�ي ن رة من ال�ن الجماعات المت�ن
اع  ن لل�ن المنتظم  الرصد  تحري  من  فالبد  اع،  ن ال�ن حالت  ي 

�ن الموقف  لسيولة  ونظًرا  ة.  مبا�ش وغ�ي  ة  مبا�ش
واتجاهاته. ويجب أل يؤدي ما يتبع ذلك من أعمال إىل تأجيج التوترات والنقسامات، وإنما يجب أن تطور 
التنفيذ  الأنشطة وعمليات  الوعي لأثر  اع  ن ال�ن »الروابط« الجتماعية وتحميها من النهيار. ويتطلب مراعاة 
تهميًشا  الأك�ش  أصوات  إىل  بالستماع  هذا  ويتعلق  الجماعات.  ن  ب�ي فيما  تقليصها  أو  التوترات  زيادة  عىل 
وشفافة؛  للجميع  وشاملة  تشاركية  مكان  الإ قدر  تكون  بحيث  امج  ال�ب وتصميم  القرارات  واتخاذ  وضعًفا؛ 
ي الوقت نفسه تقديم المساعدة إىل المجتمع ككل؛ ومعالجة 

ن الزائد عىل جماعات بعينها، و�ن ك�ي وتجنب ال�ت
ها من  ي وغ�ي

الأرا�ن تاحة  لإ آليات مؤسسية  الأحقاد؛ ووضع  وإزالة  المصالحة  لتيس�ي  النفسية  الصدمات 
ي أثر التدخالت 

ي أ�ع وقت ممكن، والنظر �ن
تاحة العادلة لها و�ن ي الوقت المالئم، بما يضمن الإ

الأصول �ن
قليمي. قليمي ودون الإ ن الإ عىل المستوي�ي

اع ن مراعاة ال�ن 3
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مثال

اع. ولتعزيز  ن ي ال�ن ي ميانمار، كان يجب أن يتعاون أصحاب المصلحة عىل جان�ب
وع �ن من أجل تحقيق أهداف الم�ش

بالحتياجات  للوفاء  ك  العام والمش�ت الطموح  المختلفة عىل  الأطراف  اهتمام  وع  الم�ش التعاون، ركز فريق 
الصحية الأساسية، مع إدارة المخاوف والدوافع الخاصة بالأطراف الفاعلة المختلفة وتيس�ي المشاركة البّناءة. 

ن الأفراد. كة عىل بناء الثقة وإقامة العالقات الشخصية ب�ي وساعدت الأنشطة من قبيل التدريبات المش�ت

ي تشمل المجتمع 
ي الحوكمة ال�ت

، غالًبا ما تحدث فجوة �ن بعد الأزمة، سواء كانت من صنع الطبيعة أو الب�ش
وعمل  المحلية،  المجتمعات  مع  التواصل  يجب  القانونية  غ�ي  الأنشطة  من  الحّد  أجل  ومن  بالنظام. 
المتعددة  المانحة  والوكالت  المحلية،  الحكومية  الهيئات  ومع  القتصادية،  غ�ي  امج  ال�ب مع  اكات  ال�ش

الأطراف )انظر أيًضا معاي�ي التوظيف(.

تقييم احتمالت استغالل الأفراد 4

مثال

ويتطلب  اع.  ن ال�ن من  خروجها  بعد  منطقة  ي 
�ن اليدوي  السجاد  لصناعة  للسوق  فرصة  الوكالت  إحدى  تحدد 

وع موارد خاصة بالصبغة الطبيعية والخيوط وأدوات النسج، وأنشطة التجارة والتصدير. وترى الأ�  الم�ش
بإنتاج  للعمل  المدارس  من  أطفالها  فتخرج  العائد،  لتحقيق  محتملة  فرصة  للسجاد  المنتجة  المعيشية 
المحلية  والمدارس  المحلية  الحكومة  مع  اكة  �ش ي 

�ن وتدخل  البداية،  من  المشكلة  الوكالة  السجاد.  وتتدارك 
، لتقديم قسائم لتقليل نفقات الأ� المعيشية وتقديم قسائم طعام لالأطفال  ن ن الدولي�ي وبعض المانح�ي
بقاء الأطفال بالتعليم. وتقلل قسائم الغذاء نفقات  الذين يذهبون إىل المدارس؛ مما يمنح العائالت حافًزا لإ

ي إنتاج السجاد.
الأ�ة المعيشية، وهو ما يمّكن الأ� من استئجار عمال للمساعدة �ن
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تدخل  وأي  والآليات.  والعالقات  ن  التحف�ي وعوامل  المصالح  من  سخة  م�ت شبكة  أي سوق  ي 
�ن دائما  توجد 

يقابَل  بأن  يخاطر  السوق،  ي 
�ن الفاعلة  الأطراف  تحرك سلوكيات  ن  تحف�ي عوامل  من  قائم  ما هو  يراعي  ل 

وعوامل  المصالح  فهم  وري  ال�ن فمن  ثم،  ومن  تقدير.  أسوأ  ي 
�ن وبالفشل  تقدير،  أحسن  ي 

�ن بالتجاهل 
ي الحسبان أثناء مرحلة تصميم أي تدخل. 

ن والعالقات وآليات عمل السوق فهما جيدا، وأخذها �ن التحف�ي
عىل سبيل المثال، ستواجه خدمات تحويل الأموال ع�ب الهواتف الجوالة، بطريقة »من القمة إىل القاعدة«، 
أولويات  من  هذا  يكون  ل  حيث  أو  الكامل،  الدعم  لها  الحكومة  توفر  ل  بيئة  أية  ي 

�ن ة  خط�ي تحديات 
ن  ي والهادف لتحف�ي

ن مع الوقت، ع�ب التيس�ي المتأ�ن التنمية. وعىل الرغم من أنه يمكن تبديل عوامل التحف�ي
اتيجية  ن عىل التنفيذ يجب أن يدركوا نقطة البداية، وأن تكون لديهم اس�ت ديناميكيات السوق، فإن القائم�ي

ن وديناميكيات. للتعامل مع كيفية تحويل ما هو قائم قبل تلك النقطة من عوامل تحف�ي

القتصاد السياسي 5

العيش،  لسبل كسب  مرنة  اتيجيات  اس�ت إعداد  المتكررة، يجب  أو  ة  الكث�ي لالأزمات  المعرضة  المناطق  ي 
�ن

ا حسب السياق، فقد  ن قد تتباين الأساليب تباينا كب�ي ي ح�ي
ر الصدمات المستقبلية. و�ن وذلك للحد من �ن

: ي
تشمل الآ�ت

إجراء تقييم سوقي للسلع الأساسية ورأس المال الطبيعي، والخدمات في المناطق المعرضة لالأزمات، 	 
باستخدام أدوات مثل »تحليل السوق في مرحلة ما قبل الأزمة« )PCMA( )انظر أيًضا المرفق ومعايير 

التقييم والتحليل(. 
إعداد و/أو تعزيز شبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية. 	 
تنفيذ مبادرات »مكونات النظم البيئية الحساسة« )SEI( القادرة على حماية النظم البيئية. 	 
تنفيذ مشروعات، مثل النقد مقابل العمل، تعيد بناء الأصول المجتمعية أو تحميها. 	 
ضمان قدرة الأصول والتدخالت الُمقدمة على مقاومة صدمات المستقبل )إعداد نظم سوق قادرة 	 

على مجابهة التحديات(. 
تقديم تدريب حول تنويع الدخل وتطوير المهارات البديلة، بحيث يمكن لالأسر المعيشية العتماد 	 

على مصادر دخل أخرى، إذا أضرّت أزمات المستقبل بمصدر من مصادر دخلها )لزيادة قدرتها على 
التغلب على هذه الأزمات(.

6 الحد من مخاطر الكوارث
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السياسات  تكون  ما  وعادة  الكارثة.  لوقوع  الجذرية  الأسباب  من  البيئة  تدهور  يكون  عديدة  حالت  ي 
و�ن

استدامة مجتمعًيا،  كلفة وأعىل فعالية وأك�ش  أقل  والبيئة  للمناخ  المراعية  الممارسات  تعزز  ي 
ال�ت امج  وال�ب

ي من مخاطر الكوارث القائمة عىل البنية 
مقارنة بأعمال البنية التحتية. ولكن عند اللجوء إىل أنشطة التعا�ن

التحتية )DRR(، فمن الأهمية بمكان أن تعالج هذه الأنشطة الستدامة البيئية كي ل تزيد المخاطر المحتمل 
ر المجتمعات المجاورة. ويتحتم أن تراعي التدخالت الخاصة بالنتعاش  ي المستقبل، ول تت�ن

وقوعها �ن
ي من الأرجح أن يستخدمونها للتغلب عىل صدمات المستقبل، ولكن يجب أل 

القتصادي أساليب الناس ال�ت
امج. ي أثناء تصميم ال�ب

يُنظر إىل آليات التعامل هذه عىل أنها أهم من الستمرارية القتصادية، �ن

مثال

مثال

ي من مخاطر الكوارث والتنمية القتصادية، 
قية باستخدام نموذج متكامل للتعا�ن ي تيمور ال�ش

وع نُفذ �ن هناك م�ش
وات والموز  لإحداث أثر أك�ش استدامة للحد من المخاطر. ففي المجتمعات الضعيفة كانت تتم زراعة الُخ�ن
ي الوقت نفسه 

ي للحماية من التآكل، و�ن
بة وكغطاء أر�ن ن خصوبة ال�ت ي أراض بور أو أراٍض هامشية لتحس�ي

�ن
. وكانت مجموعات  ي لالأ� المعيشية ولكسب الدخل عن طريق البيع المبا�ش

ن الأمن الغذا�أ من أجل تحس�ي
ىلي 

ن الم�ن الستهالك  ي 
�ن استخدامها  فضلت  قد  والموز  وات  الخ�ن من  معقولة  كميات  أنتجت  ي 

ال�ت ن  المزارع�ي
ي مشكلة مستمرة بالقرية، أعطى 

ة. وعندما أصبح الأمن الغذا�أ ان، لتغطية النفقات الصغ�ي وبيع الفائض للج�ي
ي النقود عن طريق 

ي المدرسة المحلية، بدًل من ج�ن
نامج التغذية �ن انهم، ول�ب المزارعون أولوية بيع المنتج لج�ي

. ي أسواق أك�ب
بيع المنتجات �ن

بأمان وسالمة عن طريق  النقدية  المنح  لتقديم  إنشاء نظام  باكستان، تم  ي شمال غرب 
بعد زلزال 2009 �ن

ي باكستان، تمكنت المنظمات من استخدام النظام نفسه ومن التوسع 
بطاقات الئتمان. وبعد فيضان 2010 �ن

فيه، مما وفر الوقت والجهد.
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المعيار الأساسي رقم 5
اتيجيات التدخل   جودة تحديد اس�ت
لختيار الفئة السكانية المستهدفة

يكن قد تم، فالبد من 	  القتصادي. وإن لم  الجتماعي  للوضع  تقييم  كان قد تم عمل  إذا  تحديد 
الفئات المستهدفة وقدراتها، وما يتبعها من فئات فرعية  عمل تقييم لتحسين فهم مواطن ضعف 
عاقات، وأصحاب هويات النوع الجتماعي  مختلفة )مثل النساء، والفتيات، والفتية، والرجال، وذوي الإ
والميول الجنسية غير المتفقة مع العرف السائد، والأقليات العرقية والدينية(. ويجب تعزيز حزمة 
الدعم المقدمة بالمعلومات المستقاة من الأسر المعيشية، واستراتيجيات تخفيف الخطر المستخدمة 

حالًيا من جانب المجتمعات المحلية التي يمكن تقويتها )انظر أيًضا معايير التقييم والتحليل(. 
إجراء تقييم للسوق لفهم أي المواضع في نظام السوق تحتاج لدعم أكبر، وأي الشبكات والموارد 	 

موجودة بالفعل، وما هو التدخل الذي يُرجح أن يكون له أكبر الأثر على السكان المستهدفين وعلى 
النتائج المرجوة )انظر أيًضا معايير التقييم والتحليل(.

جراءات الرئيسية الإ

اتيجية التدخل عىل تحليل سليم لالأ� المعيشية والسوق، وتشجع استخدام الموارد  تقوم اس�ت
ي تحقيق 

وعات التجارية المستهدفة �ن والب�ن المحلية كلما أمكن، لمساعدة الأ� المعيشية والم�ش
النتائج القتصادية المرجوة. 

اتيجيات  ويمكن تحقيق النتائج للفئات المستهدفة عن طريق مجموعة متنوعة من الس�ت
ة. ومن المرجح أن تصل التدخالت غ�ي  ة وغ�ي المبا�ش اكات، تشمل التدخالت المبا�ش وال�ش

ة )العمل من خالل الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص عىل سبيل المثال( إىل عدد أك�ب  المبا�ش
من الأ� المعيشية، وأن تكون أك�ش استدامة، لأنها تستخدم ب�ن وشبكات موجودة بالفعل. 

ة لأسباب تتصل بالقدرات، والجغرافيا، والسياسة  ي بعض الأحيان تُفضل التدخالت المبا�ش
و�ن

المحلية، وما إىل ذلك. ولكن من الأفضل استخدام الب�ن المحلية، والتنفيذ عن طريق نُُهج 
ي 

للتيس�ي كلما أمكن، أو عىل الأقل لبناء قدرات الأطراف الفاعلة المحلية عىل تنفيذ النشاط �ن
المستقبل.
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الأكثر 	  الُنُهج  المباشرة على حد سواء، عند تحديد  المباشرة وغير  التدخالت  النظر في استراتيجيات 
الموارد  استخدام  سبل  تحديد  ويجب  المختلفة.  التدخالت  استراتيجيات  مخاطر  وتقييم  فعالية، 
الُنُهج غير  المنفذة بشكل مباشر أو غير مباشر. وعندما يكون استخدام  والِبنى المحلية، سواء تلك 

المباشرة )التيسير( ممكنا، فمن الُمرجح أن تزيد استدامة النشاط. 
الذين 	  من  وتحديد  المستهدفين،  بالسكان  البدء  ينبغي  المباشرة،  غير  الُنُهج  في  التفكير  جرى  إذا 

يقدمون بالفعل السلع أو الخدمات )بكل أنواعها(. ويجب معرفة إذا كان من الممكن لهذه الكيانات أن 
تتكيف وتصبح شريكة في تقديم خدمات الستجابة. 

المستخدم 	  النهج  لوصف  أخرى  أدوات  أو  نتائج،  سلسلة  أو  منطقي،  عمل  إطار  استخدام  يجب 
بوضوح. ويُرجح أن يتغير النهج بدرجة ما أثناء التنفيذ ومع تطور الأنشطة، ومن ثم يجب تحديث 

وصف النهج. 
يجب ضمان أن تتخذ المجتمعات المحلية المتضررة اختيارات مستنيرة، فيما يتعلق بالسلع والخدمات 	 

نسانية الُمقدمة. الإ

المستهدفين 	  السكان  ضعف  لمواطن  وتحليالت  اقتصادية،  اجتماعية  تقييمات  التدخالت  تستخدم 
قصاء.  ومعلومات السوق، من أجل تصميم حزم الدعم للمجموعات التي عادًة ما تتعرض لالإ

نُُهج التدخالت المستخدمة مناسبة لتحقيق النتائج المرجوة في السياق القائم. 	 
الموجهة 	  المختلفة  بالتدخالت  والمرتبطة  الممكنة  والمخاطر  الآثار  وتحليله  السوق  تقييم  يحدد 

وتنفيذها  البرامج  تصميم  في  المخاطر  هذه  ويراعي  المستهدفة،  الفئات  من  محددة  لمجموعة 
ورصدها، وتضمينها آليات للتخفيف منها. 

تتضمن استراتيجيات وضع أهداف البرامج واختيارها التخفيف المالئم للمخاطر، والمراعاة الدقيقة 	 
للعوامل الجتماعية القتصادية والسياسية المعنية بالقطاعات المتناهية الصغر من المجتمع . 

تُبرز جميع البرامج وتفسر الصلة بين التدخل المقترح والمزايا المرجو تحقيقها للسكان المستهدفين. 	 
تطوير آليات لرصد الآثار الالحقة بالسكان المستهدفين.	 

ات الرئيسية المؤ�ش



المعايير الدنيا لالنتعاش القتصادي  34

تختلف طريقة تفاعل الأفراد داخل الأ�ة الواحدة مع آثار الأزمة. والتقييم الجيد من شأنه وضع سياق 
ة  . ويرجح أن يكون هناك مجموعة كب�ي ن لتحديد السبل الأنسب لتحقيق الأثر المنشود لالأفراد المستهدف�ي
اتيجيات  . لذا يجب أن تحدد اس�ت ن من القدرات ومواطن الضعف لدى أية مجموعة من السكان المستهدف�ي
عاقة، وأن تسعى للتصدي لها، من  التدخالت المخاطر وأن تصنفها بحسب السن والنوع الجتماعي والإ

ي يجب أن يتمتع بها الأفراد المستهدفون. 
أجل دعم جميع مظاهر الكرامة ال�ت

المالحظات التوجيهية

حماية الكرامة 1

إذ  المستهدفة.  المجموعة  احتياجات  تحديد  عملية  تتجاوز  مسألة  تدخل  أي  تنفيذ  موضع  معرفة  إن 
ي تعمل فيها، وديناميكيات 

يجب أن تنظر أدوات التقييم إىل الأ� المعيشية، والسياقات القتصادية ال�ت
ي 

ي تعمل فيها هذه الأ�. وقد تساعد هذه التقييمات �ن
السوق المختلفة، المؤثرة عىل سالسل القيمة ال�ت

ي توضيح المخاطر المحتملة 
ن إىل تحقيقها، و�ن ي يهدف أي تدخل مع�ي

تحديد الأنواع المجدية لالآثار ال�ت
ي قد تحدث نتيجة هذا التدخل. إذ إن النشاط القتصادي له عواقب بيئية، يجب فهمها وتخفيف أثرها 

ال�ت
كلما أمكن )انظر أيًضا معاي�ي التقييم والتحليل(.

فهم السياق الكامل 2

مثال

ن عىل التعامل مع آثار التغ�ي المناخي والتكيف معها، خططت منظمة  ن الالجئ�ي سعًيا لتعزيز قدرة المزارع�ي
ي المناطق شبه القاحلة. وهذا من شأنه السماح بإنتاج محاصيل عالية القيمة ل تتوفر 

لزيادة إتاحة مياه الري �ن
ي ظروف مغايرة بالأسواق المحيطة بهم. وأجرت المنظمة تحلياًل للسوق لتقييم إمكانات إدخال نظام ري 

�ن
دارة. وتشاورت  ي الإ

ات عالية �ن ي احتياجات السوق المحلية، ول يتطلب تكاليف صيانة باهظة أو خ�ب فعال يل�ب
دارة. وهو ما ي�َّ تقديم تكنولوجيا جديدة،  اف عىل الإ �ش كت جمعيات مستخدمي المياه لالإ ن وأ�ش مع الالجئ�ي
ي المنطقة؛ كما أدى إىل توليد مصالح جديدة للقيام بأعمال التصنيع 

ن �ن ونموذجا لستثمارات الحكومة والمانح�ي
ي السابق.

ي لم تكن محددة �ن
والتعبئة عىل امتداد سالسل القيمة ال�ت
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المستفيدون  ة عىل مستوى نظم السوق، يحقق  المبا�ش التدخالت غ�ي  ة، عندما تُستخدم  ي أحيان كث�ي
�ن

عىل  يجب  لذا  المعيشية.  الأ�  من  أ�ة  كل  مع  ة  المبا�ش التدخالت  من  يحققونه  قد  مما  أك�ب  مكاسب 
المنظمات تحليل السياق، واستعراض القدرات والشبكات المحلية، والحكم عىل كل موقف بناًء عىل النتائج 
ع أن يحدث عىل مستوى الفئات أو المناطق المستهدفة،  عة. ويجب أن تُب�ن القرارات عىل الأثر المتوقَّ المتوقَّ

مكانات المحتملة، لتطبيقها عىل مستوى أك�ب وتحقيق الستدامة. ي الإ
ي هذه الحالة يُنظر �ن

وربما �ن

ي تم تحديدها تتعلق بالأ�ة 
اتيجية، إذا كانت العوائق ال�ت ة هي أفضل اس�ت وقد تكون المساعدات المبا�ش

مكانية الأوسع نطاقا للحصول عىل التمويل، أو بمشكالت الأسواق.  المعيشية الواحدة بصورة واضحة، ل بالإ
ممكًنا  يكن  ولم  الأجل،  المطلوب طويل  الدعم  كان  إذا  فعالية  أك�ش  ة  المبا�ش غ�ي  التدخالت  تكون  وقد 
ي حالت عديدة، قد 

التعامل معه عن طريق نشاط واحد فقط. وقد يتطلب أيًضا مجموعة من الُنُهج. و�ن
النتيجة المرجوة. ومن ثم، فإن تكملة  اكات كافيا لتحقيق  ل يكون دعم الفئات المستهدفة أو عمل ال�ش

المساعدات بتدخالت داعمة من الأرجح أن تؤدي إىل النتائج المرجوة.

ة ة وغ�ي المبا�ش اتيجيات المبا�ش الس�ت 3

مثال

الخاصة  أعمالهن  إنشاء  إعادة  إىل  الفيضان  من  رة  مت�ن منطقة  ي 
�ن الصيد  بصناعة  العامالت  النساء  سعت 

بالستيكي  غطاء  عىل  الأسماك  يجففن  ُكن  الكارثة،  وقبل  قليمي.  والإ المحىلي  لالستهالك  الأسماك  بتجفيف 
لبيع  تقييدهن  ي 

�ن بدوره  تسبب  ما  العالية، وهو  للرطوبة  تلوثها وتعرض مكوناتها  إىل  أدي  مما  الأرض،  عىل 
كة محلية لتصنيع الأسماك مهتمة  ي الأسواق المنخفضة القيمة. وكانت �ش

منتجاتهن من الأسماك المجففة �ن
بما  التكلفة والفعالة،  المنخفضة  التقنيات  ي 

�ن ات  يتمتعون بخ�ب لديها موظفون  الأسماك محلًيا، وكان  اء  ب�ش
يكات عمل ذوات قيمة عالية. وتم تقديم  كة لم تنظر إىل النساء عىل أنهن �ش يرفع قيمة الأسماك. ولكن ال�ش
كة  التواصل مع ال�ش ي تخطيط الأعمال وتشكيل مجموعات العمل، مما مكنهن من 

المبا�ش للنساء �ن الدعم 
لتصميم  محىلي  لم�ف  المساعدة  تقديم  تم  نفسه،  الوقت  ي 

و�ن لها.  المتاحة  التكنولوجيا  من  والستفادة 
ة الحجم )للرجال وللنساء(، مما منحهن سبل الحصول عىل رأس  منتجات القروض لعمليات الصيد الصغ�ي

المال العامل لتوسيع أعمالهن.
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ي السوق، بناء عىل 
ن �ن ي تحديد كيفية تفاعل الأشخاص المختلف�ي

تلعب البيئة والثقافة المحليتان دوًرا مهًما �ن
ة  ن عاقة وجملة من الخصائص المم�ي النوع الجتماعي والدين والعرق والسن والوضع الجتماعي وحالة الإ
ي الأ� المعيشية والمجتمعات الفرص المختلفة، وتفرض القيود المتباينة 

أ هياكل السلطة �ن الأخرى. وته�ي
ن فهم أثر هذه الهياكل، ولبد  عىل قدرة الأفراد عىل الوصول إىل السوق والفرص القائمة فيه. لذا يتع�ي
ي تحددها هياكل السلطة، وأن 

ي الحسبان الأدوار ال�ت
المناسبة، بأن يأخذ �ن وع الستجابة  أن يضع الم�ش

اكمي أو تعزيزه، وهو الذي يضمن حماية جميع  يعزز إتاحة الفرص للجميع بالسعي إىل تحقيق التغي�ي ال�ت
ن )انظر أيًضا المعيار االأساسي 4(. المشارك�ي

مراعاة أصحاب المصلحة عند تحليل المخاطر 4

مثال

اتيجيات تدخل  ي المجتمع. ومن ثم، تنفذ منظمات عديدة اس�ت
ائح الأفقر �ن ي دول عديدة ال�ش

تمثل النساء �ن
ي 

�ن ات  التغ�ي يجعل  واضحا  تحديدا  النساء  أدوار  د  تُحدَّ الثقافات،  بعض  ي 
�ن ولكن  ة.  مبا�ش النساء  إىل  تصل 

أدوارهن مصدر تهديد للمجتمع بأ�ه. إذ إن إتاحة القروض للنساء لتوسعة أعمالهن عىل سبيل المثال، هو 
داخل  للسلطة  التفاعلية  العالقات  تحويل شكل  إىل  يؤدي  قد  إذ  لالأزواج،  ُمهددا  بصفته  إليه  يُنظر  قد  أمر 
ي مثل هذه الظروف قد تختار المنظمات العمل مع كبار القرية أو الأزواج أو الآباء - وكل من يكون 

الأ�ة. و�ن
عرضة لفقد السلطة – لضمان موافقتهم وإظهار المكتسبات الكلية المتاحة عىل مستوى المجتمع والأ�ة، 
من أجل ضمان قبولهم. ومن السبل الأخرى الممكنة لمعالجة هذا الخطر المحتمل، هو اتخاذ قرار بخدمة 

ناث والذكور عىل حد سواء. العمالء من الإ
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ة –كيف ستتأثر الفئة السكانية المستهدفة، وأن  ة أو غ�ي المبا�ش يجب أن توضح جميع التدخالت – المبا�ش
اتيجيات التدخالت  ي اس�ت

اضات الأساسية. وقد يكون هذا الأمر مهًما للغاية �ن تسجل بناًء عىل ذلك الف�ت
أيًضا  )انظر  المستهدفة، مجموعات وأفراد  للفئات  الفوائد  المساعدات  أن تحقق  ة، لضمان  المبا�ش غ�ي 
ي وصف 

�ن النتائج،  التغي�ي وسالسل  نظريات  مثل  أدوات،  تساعد  أن  ويمكن  والتحليل(.  التقييم  معاي�ي 
 ، ن وع هذه ظاهرة للموظف�ي وع. وإذا كانت أدوات الم�ش ات المتوقعة طوال مدة الم�ش اضات والتغ�ي الف�ت
أهداف  مع  متسقة  التدخالت  تظل  أن  الأرجح  فمن  اضات،  الف�ت تغ�ي  مع  بانتظام  تحديثها  ويجري 

وع العامة. الم�ش

إظهار الأثر المتحقق 5
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يتعين القيام بالتقييم والتحليل من أجل إجادة تصميم برامج النتعاش القتصادي 
وتنفيذها. ومن الضروري تحليل آليات عمل السوق على امتداد دورة التدخل، لضمان 
أن تحقق الئنشطة نتائجها المرجوة، ولتحديد فرص تطبيق الئعمال على نطاق أوسع 
أعمال  استمرار  أهمية  على  الفصل  هذا  ويشدد  لالستدامة.  المحتملة  والتهديدات 
الرصد والتقييم النهائي للبرنامج، وعلى أن يكون تعميم النتائج واستخدامها وتعديل 
من  مجموعة  كل  وتفترض  الصلة.  ذات  النتائج  على  بناًء  والستراتيجيات  الئعمال 

المعايير في »ميرس« استخدام هذا الفصل واستيعابه. 

)باستخدام  والدراسة  التحقيق  إلى  عموًما  »تقييم«  كلمة  تشير  الفصل  هذا  في 
البيانات الئولية والثانوية( قبل )وأحيانًا أثناء( أعمال النتعاش القتصادي. أما كلمة 
في  تتم  التي  والمراجعة  الستعراض  أعمال  إلى  عموًما  تشير  فهي  نهائي«،  »تقييم 
نهاية التدخل، بما يحدد مستوى أداء البرنامج وأثره. وعلى المنفذين أن يراعوا الغرض 
من أي تقييم أو هدفه، وكذا الحاجة إلى عمل تقييمات مرحلية أثناء تصميم المشروع 
وعملياته التنفيذية. ويجب أن يكون جمع المعلومات مجهوًدا تشاركًيا وشاماًل وشفاًفا 
التكلفة. ويجب مداومة تحديث المعلومات، وأن تكون معلومات  وفعاًل من حيث 
ذات صلة بالسياق، وأن تكون البيانات والتقارير متوفرة في المجال العام. ويجب 
السوق  لتقييم  )والمطورة(  المتوفرة  الئدوات  مجموعة  العتبار  في  تؤخذ  أن  أيًضا 
شارة تحديًدا  المذكور في المرفق، والتي يمكن أن تساعدك في خيارات التقييم، مع الإ
لمشروع  المصاحبة  المعايير  من  أيًضا  وهي  الأسواق،  لتحليل  الدنيا  المعايير  إلى 

»اسفير«. 

 معاي�ي 2
التقييم والتحليل
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معيار التقييم والتحليل رقم 1
عداد السابق عىل التقييمات الإ

الستعداد 	  أجل  ومن  لالئزمات.  والمعرضة  عالية  مخاطر  نسبة  بها  التي  المناطق  أو  الدول  تحديد 
نسانية، يجب أن تكون على دراية بالتقييمات القائمة وأن تستخدمها في صنع القرار.  للحالت الإ

إعداد قائمة بالمعلومات الئساسية التي يجب معرفتها وأنواع البيانات المستخدمة. 	 
تحديد قواعد المعلومات القائمة من القطاع العام، أو من مصادر أخرى موثوق فيها. 	 
إذا لم تتمكن من العثور على معلومات ذات صلة، بعد فحص قواعد البيانات المتوفرة، فقد تحتاج 	 

إلى إعداد قاعدة بيانات جديدة، والئفضل أن تغطي فترة ممتدة )مثال: بيانات مقسمة زمنًيا(. 
تحديد مدى استعداد منظمتك، بتحديد الفجوات الحرجة في البيانات، وتصميم آليات لجمع وتحليل 	 

أية بيانات مفقودة بشكل منتظم. 
ثة، وإعداد خريطة لئصحاب المصلحة ذوي الصلة، ومواطن الضعف، 	  جمع معلومات أساس محدَّ

والصدمات المحتمل وقوعها. 
إعداد الإجراءات والئدوات وقاعدة بيانات المهنيين، بما يمّكن من التفعيل السريع في إجراء التقييم. 	 
في الدول المعرضة لالئزمات، يجب تعزيز قدرة فرق التقييم المحلية، بما في ذلك مشاركة العديد 	 

من أصحاب المصلحة.

جراءات الرئيسية الإ

ي 
تتوفر العنارص الئساسية لإجراء التقييم. وعند وقوع طارئ ما، فإن إعداد التقييم يمكن أن يب�ن

برسعة عىل التخطيط السابق والموارد القائمة. 
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أن تتم التقييمات قبل تنفيذ تدخالت البرنامج، وأن تغذي عملية صنع القرار بصورة منتظمة. 	 
ث بحسب الحاجة. ويجب أن تكون بيانات 	  أن تقوم التقييمات على مصادر البيانات القائمة، وأن تُحدَّ

عاقةـ وأن تُحلَّل البيانات بناء على هذا التصنيف.  التقييمات مقسمة بحسب السن والنوع الجتماعي والإ
أن تكون معلومات الئساس ذات صلة ومحدثة ويسهل الوصول إليها سريًعا. 	 
د مصادر البيانات الثانوية. 	  أن تُحدَّ
أن تكون أدوات جمع البيانات ُمصممة لجمع المعلومات الالزمة وسد فجوات البيانات القائمة. 	 
أن تتوفر خريطة لئصحاب المصلحة ذوي الصلة، والمناطق المعرضة للخطر، والصدمات المحتملة.	 
أن تكون الموارد الضرورية )القدرات، والتمويل، والمعدات( جاهزة للتعبئة. 	 
أن تكون قدرات فرق التقييم كافية لضمان ُمخرج عالي الجودة. 	 
أن تقلل المعلومات، التي يتم جمعها أثناء إجراء أنشطة الستعداد، من الوقت المنفق على تحضير 	 

التقييم وإجراء التحليل.

ات الرئيسية المؤ�ش

ي يمكن تكييفها 
ي المرفق مجموعة متنوعة من المواد المرجعية. ويجب أن يكون لدى الفرق الئدوات ال�ت

يرد �ن
لإجراء تقييمات وتقييمات نهائية محددة. وقد يؤدي وجود مكان مركزي تُحفظ فيه هذه الئدوات، بما يشمل 
ي تمت، ويسهل الوصول إليها عىل نطاق المنظمة - قد يؤدي وجوده إىل مساعدة 

ذلك نماذج للتقييمات ال�ت
الفرق الميدانية عىل اختيار أنواع الئدوات الصحيحة، ومساعدة موظفي التقييم عىل التعامل اليس�ي مع 

الئدوات بشكل أرسع. 

المالحظات التوجيهية

جراء التقييمات1 الأدوات وأطر العمل المرتبطة بالسوق لإ
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البيانات الثانوية هي معلومات مستقاة مما هو قائم من تقارير وتقييمات )وقد تكون من إعداد منظمة 
استعراض  وبعد  بجمعها.  مبارسش  بشكل  الفرق  تقوم  ي 

ال�ت المعلومات  هي  الئولية  والمعلومات  أخرى(. 
ي يُرجح أن تعزز 

المعلومات وتحليالت السياق القائمة بالفعل، ينبغي تحديد أي البيانات الئولية هي ال�ت
ن )عىل سبيل المثال،  ك�ي ث تحليل البيانات الثانوية القائمة. ويجب التفك�ي فيما يرجح أن يغ�ي بؤرة ال�ت وتحدِّ
ي سياقات الئزمات، عادة ما تتحقق 

أي نوع من الئزمات يُرجح وقوعه وما هي المخاطر ذات الصلة(. و�ن
، لذا قد يتطلب الستعداد لالئزمة جمع بيانات  ن عىل بيانات السياق الرسيعة التغ�ي ك�ي استفادة أك�ب عند ال�ت
ضافية  ن جمع البيانات الإ ي التغ�ي لستخدامها بوصفها بيانات أساس عند وقوع الئزمة. ويجب ترك�ي

أبطأ �ن
عىل المعلومات المطلوبة لصنع القرار. 

تحليل السياق2

ن إىل توف�ي بعض الوقت عند وقوع أزمة. وهذه القائمة  قد يؤدي إعداد قائمة بأصحاب المصلحة المحتمل�ي
ر أن الوصول لالئسواق وسبل كسب العيش  ات. ويجب تذكُّ قد تحتاج للتحديث بعد الئزمة، حسب التغ�ي
عاقة، ولذا يجب التأكد من مشاورة هذه المجموعات جميًعا  قد يتغ�ي بناء عىل السن والنوع الجتماعي والإ

)انظر أيًضا معيار التقييم والتحليل 2(.

تحليل أصحاب المصلحة3

مثال

يستعينون  ن  محلل�ي  5 من   )HAT( سوريا  ووسط  بجنوب  ي 
المع�ن نسانية  الإ المساعدات  إتاحة  فريق  يتكون 

من  بها  يتصل  وما  اع  ن بال�ن الخاصة  التحليالت  تقديم  بهدف  نامج،  ال�ب كاء  رسش ذلك  يشمل  بما  بشبكاتهم، 
نامج  ال�ب وفريق  التحليىلي  الفريق  ن  ب�ي المبكر  الفصل  أتاح  وقد  الستجابة.  منطقة  مستوى  عىل  تنبؤات 
ي البداية إىل تقليص فائدة التحليالت. ويتعاون الفريقان 

مساحة لدعم القدرات التحليلية، وإن أدى هذا �ن
ي تحليل القتصاد السياسي ومجالت أخرى.

ي التوسع �ن
الآن بشكل أوثق، وبدأ فريق HAT �ن
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. ويجب  ي
ي صلتها بالخطر القائم والسياق الجغرا�ن

يجب أن تكون هذه النماذج قابلة للتكييف، ومحددة �ن
ح أن تحقق التوازن  ي البيانات النوعية المطلوبة )مقارنة بالكمية( وأي نماذج للتقييمات يرجَّ

أن يفكر الفريق �ن
ي جمع 

�ن مفيدة  أو  مناسبة   ) الذكي الهاتف  أو  التابلت،  )مثل:  التقنيات  أي  ي 
�ن التفك�ي  وينبغي  المطلوب. 

 ، ي
ي مناطق إجراء المسوح عىل القرار النها�ئ

انية وسهولة التصال �ن ن البيانات. وقد تؤثر مشكالت مثل الم�ي
كان موظفو  إذا  الئخطاء  ي 

الوقت وتال�ن توف�ي بعض  ي 
�ن أيًضا  تساعد  أن  يمكن  المستخدمة  التقنية  إن  إل 

ها قبل وقوع حالة الطوارئ. وإذا  ن اء النظم وتجه�ي ن بالقدر المناسب. والئفضل عموًما رسش ب�ي التقييم مدرَّ
ي 

كان الموظفون عىل علم بكيفية استخدامها، فإن استخدام النظم غ�ي الورقية قد يكون فعال للغاية �ن
سياق الئزمة.

الئدوات  كانت  إذا  ما  واختبار  التقييمات،  نماذج  عىل  ن  الموظف�ي لتدريب  المناسب  الوقت  إتاحة  يجب 
المستخدمة تؤدي إىل جمع المعلومات المطلوبة. ويجب ضمان فهم كل موظفي أنشطة التعداد لالئسئلة، 
وما قد يحيطها من جوانب حساسة. فمن المعتاد أن تكون لدى الناس تحفظات عند مناقشة الدخل أو 
ي الئوقات العادية )بسبب النوع الجتماعي أو السن 

ي السوق. كما أن الفئات المهمشة �ن
النجاح/الفشل �ن

ها )انظر أيًضا معيار التقييم والتحليل 3(. ( قد تكون ح�ت أك�ش تحفًظا من غ�ي ن عاقة، أو كال السبب�ي أو الإ

تصميم نماذج التقييمات4

ن5 تدريب الموظف�ي

مثال

ي 
، باعتباره جزءا من نشاط التدريب عىل إعداد خريطة تحليلية للسوق �ن قام المتدربون بمسح للسوق المحىلي

ي فيتنام، وأعدوا خرائط للسوق الخاصة بالناموسيات. وكان من محصالت التعلم 
حالة الطوارئ )EMMA( �ن

كات المحلية أصبحت قادرة بسهولة عىل إنتاج الكميات المطلوبة  ي أن الرسش غ�ي المتوقعة من النشاط التدري�ب
ائية فوًرا.  ن بتغي�ي ممارساتهم الرسش عادة تجديد موضع بالسوق والستجابة للطوارئ. وتعهد عدة متدرب�ي لإ

. ن ن محلي�ي ت منظمتان الناموسيات من منتج�ي ، اش�ت ي الموسم التاىلي
و�ن
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تيبات اللوجستية6 ال�ت

ي7
تمويل التقييمات وأعمال الرصد والتقييم النها�أ

ي كيف 
تغطي نظم السوق مساحة جغرافية واسعة تتجاوز أحيانًا نطاق منطقة الكارثة، لذا يجدر التفك�ي �ن

تؤثر وسائل النقل المتوفرة عىل نطاق التقييم. ويجب استعراض تشكيل الفرق وضمان المشاركة المالئمة 
للنساء، كي يتم أيًضا ضم أصحاب المصلحة الذين ل يرتاحون للحديث إىل الرجال. 

تدب�ي  ويمكن  أفضل.  بصورة  مفهومة  القائمة  بالتقييمات  الخاصة  انيات  ن الم�ي زيادة  إىل  الحاجة  أصبحت 
ن والمتعددي الئطراف، ومن بعض منظمات  ن الثنائي�ي التمويل من حكومات الدول المضيفة، ومن المانح�ي
ي 

�ن الجارية  التقييمات  كتابة  يجب  أمكن،  فكلما  لذا  برسعة،  الئزمة  سياقات  وتتطور   . ي
المد�ن المجتمع 

امج. ويمكن أيًضا أن تكون حكومات الدول  حات الخاصة بالمشاريع، لتقديم استجابة أك�ش تكيًفا لل�ب المق�ت
المضيفة والمانحون مصادر جيدة للمعلومات؛ ففي العديد من الدول والمجتمعات المحلية، قد يكون 

وجود نظم إنذار مبكر من المصادر المهمة للمعلومات عند تحض�ي التقييمات. 
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معيار التقييم والتحليل رقم 2
تحديد نطاق التقييم بناًء عىل كيفية استخدام البيانات

طار الزمني للتقييم. وتحديد متطلبات المعلومات ووضع أسئلتك الرئيسية 	  تحديد النطاق الكلي والإ
للتقييم، مع مراعاة أن التقييمات هي أدوات صنع القرار. 

ومستوى 	  المناسبين  المصلحة  أصحاب  تحديد  عملية  في  المصلحة  لئصحاب  مبكر  تحليل  إجراء 
مشاركتهم في التقييم. ويجب التكرار والتحديث حسب الحاجة، خالل عملية التقييم كلها.

كي 	  المستدامة(  العيش  كسب  سبل  )مثل:  الئدلة  إلى  المستندة  المفاهيمية  العمل  أطر  استخدام 
والئساليب مع  الئسئلة  تتواءم  أن  البيانات. ويجب  وتفسير  والتحليل  التقييمات  تخطيط  تدخل في 

الخطة المعنية بالتحليل.
البيانات 	  بجمع  القيام  قبل  الئخرى  الثانوية  للبيانات  ومصادر  تقييمات  من  قائم  هو  ما  استخدام 

الئولية. وإذا لم يتم عمل هذا، فسيكون ذلك تبديدا للوقت والموارد. ويجب استعراض المعلومات 
القائمة، وتشمل معلومات ما قبل الئزمة والدراسات المكتبية، وذلك لتفادي ازدواجية العمل وتحديد 
الفجوات القائمة في المعلومات، أو المعلومات التي تحتاج إلى التحديث عن طريق جمع البيانات 

الئولية.
قبل بدء التقييم، إعداد خطة تقييم بناء على الفجوات التي تم تحديدها، وعلى المعارف الالزمة 	 

لصنع القرار، وتخصيص الموارد بفعالية. ولكن يجب إتاحة مقدار كبير من المرونة ما إن أصبح فهم 
السياق أوضح. 

تقنية ومجتمعات محلية بعينها، 	  تقييم قطاعات ومجالت  أثناء  الوكالت والمنظمات،  التنسيق مع 
وذلك لتحقيق أفضل استفادة من الموارد والخبرات المتوفرة.

جراءات الرئيسية الإ

تقوم القرارات بكيفية استخدام البيانات عىل الحالة المحددة، وتجمع المعلومات المهمة من 
. ن أصحاب المصلحة الرئيسي�ي



المعايير الدنيا لالنتعاش القتصادي  46

يبدأ العمل بوضع نطاق واضح للتقييم، بناًء على العوامل ذات الصلة، ثم توضع خطة للتقييم.	 
يتم جمع وتصنيف المعلومات المهمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يشمل ذلك معلومات 	 

الجتماعية  التفاعلية  والعالقات  السوق،  ونظم  لالئسر،  العيش  كسب  سبل  تضرر  كيفية  حول 
النوع الجتماعي والشباب والبيئة. النزاع، والعتبارات الئخرى من قبيل  السياسية، وديناميكات 

في 	  مشاركتهم  ومستوى  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  بتحديد  المصلحة  أصحاب  تحليل  يقوم 
التقييم. 

عملية 	  توجيه  في  بالسياق،  صلة  وذي  لالئدلة  مستندا  أكثر،  أو  واحد  مفاهيمي  إطار  يُستخدم 
التقييم. 

المطلوبة. 	  المعلومات  لتقييم مدى توفر  القائمة  البيانات  التشاور حول مصادر  يتم 
نطاقا 	  أوسع  سياق  في  القتصادي  النتعاش  استراتيجيات  يضع  شامال  نهجا  التقييمات  تستخدم 

فيما يتعلق بنظم السوق والتجاهات القتصادية والمؤسسات السياسية والجتماعية-القتصادية. 
بين 	  القائمة  والثروة  الجتماعي  بالنوع  والخاصة  والقبلية  العرقية  لالختالفات  مراعية  التقييمات 

قطاعات السكان المختلفة. وتقيس التقييمات اختالفات الفرص القتصادية بين هذه المجموعات، 
التهميش.  أو  للنزاع  المحتملة  أو  القائمة  المهمة  وتحدد الئسباب 

التقييمات تشاركية، وتُنفذ في الئوقات المناسبة، وتُدرج التقويمات الموسمية، والئمن، واتجاهات 	 
السوق والعمالة، وغيرها من العوامل الجتماعية والقتصادية والظروف والتجاهات ذات الصلة. 

والرجال 	  النساء  ذلك  في  بما  القتصادية،  الفاعلة  الئطراف  من  كبيرة  مجموعة  التقييمات  تشمل 
النقل،  وشركات  والتجار،  والمنتجون،  والمسنون،  الخاصة  الحتياجات  وذوو  والشباب 
قليمية والوطنية، فضاًل عن وظائف دعم سوق  والمستهلكون؛ وتشمل أيضا الئسواق المحلية والإ

والخاص. العام  القطاعين 

ات الرئيسية المؤ�ش

للبيانات والنتائج، 3(  التقييم، 2( الستخدام المخطط  : 1( أهداف  ي
التقييم الآ�ت يجب أن تشمل خطة 

ي ستتم دراستها والبيانات أو 
الئطر المفاهيمية المستخدمة، 4( ما يتوفر من وقت وموارد ، 5( الئسئلة ال�ت

ي 
اكهم �ن ي سيتم جمعها، 6( كيفية جمع البيانات )الئساليب(، 7( الئطراف الذين يجب إرسش

المعلومات ال�ت
العملية ومصادر جمع البيانات.

المالحظات التوجيهية

خطة التقييم 1
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ن الذين لهم مصلحة متصلة  عند إجراء تحليل أصحاب المصلحة، يجب إعداد قائمة بأصحاب المصلحة المحتمل�ي
هم المحتمل عىل  ي التقييم، 2( ما تأث�ي

بالتقييم أو لهم تأث�ي عليه. ويجب طرح هذه الئسئلة: 1( ما مصلحتهم �ن
ي قد 

ي الئنشطة ال�ت
التقييم، 3( ما عالقتهم بأصحاب المصلحة الآخرين، 4( ما قدراتهم أو دوافعهم للمشاركة �ن

تصمم نتيجة للتقييم. ثم يجب طرح هذه الئسئلة: 1( من يجب إعالمه، 2( من يجب مشاورته، 3( من يجب 
اك  ي كل خطوة من خطوات عملية التقييم. ويجب أن يراعي تحليل أصحاب المصلحة إرسش

أن يشارك بنشاط �ن
رة والمؤسسات العامة والخاصة ووكالت الئمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الوطنية  المجتمعات المت�ن

والدولية.

تحليل أصحاب المصلحة 2

ي إعداد أسئلة التقييم وضمان 
طار المفاهيمي القائم عىل الئدلة المناسبة، يجب استخدامه �ن ما إن تختار الإ

ي يجب 
ي تحديد البيانات الئساسية ال�ت

جمع المعلومات الكافية لإجراء التحليل. وتساعد الئطر المفاهيمية �ن
ن أنواع البيانات المختلفة )انظر المرفق لالطالع  ي تنظيم البيانات، وفهم الروابط ب�ي

جمعها وتحليلها، و�ن
عىل بعض أمثلة الئدوات والئطر(.

الأطر المفاهيمية 3

مثال

ن المستخدم عىل تصور عنارص النظام والعالقات والئسئلة العالقة،  ي تع�ي
أدوات رسم الخرائط المفاهيمية ال�ت

للنظام. وهي  المختلفة  الئجزاء  ن  ب�ي العالقات  فهم  يسهل  كي  المعقدة،  الواقعية  الحالة  تبسيط  ي 
�ن تساعد 

ي الوقت الراهن، إىل الموضع 
ي توف�ي »خارطة طريق« لصطحاب المستخدم من موضع الئشياء �ن

تساعد �ن
الممكن فيما بعد. انظر المرفق لالطالع عىل قائمة بالئدوات.

ة، قد تتمكن وكالت متعددة من استخدام نفس المعلومات. وقد يؤدي التنسيق مع القطاع  ي أحيان كث�ي
�ن

ن الوكالت، إىل مساعدة الوكالت إما عىل التعاون  كة ب�ي العام ومنظومة الئمم المتحدة والمجموعات المش�ت
ي جهود التقييم المعنية بقطاعات أو مناطق جغرافية ل 

ن �ن ك�ي ك، أو عىل ال�ت ي مجالت الهتمام المش�ت
�ن

تغطيها وكالت أخرى. ويمكن أن يؤدي استخدام أدوات، مثل النماذج الموحدة للمقابالت أو التقارير، إىل 
ن الوكالت، أو داخل مجموعة منها. وهذا مهم خاصًة عندما تحدد التقييمات  ك ب�ي تيس�ي التحليل المش�ت

ي تقع خارج اختصاص منظمتك )انظر أيًضا المعيار الأساسي 2(.
الحتياجات ال�ت

ي التقييمات
التنسيق �ن 4
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وع  ي للمنظمة أو المرسش
ي والجغرا�ن

: 1( الختصاص التق�ن ي العتبار ما يىلي
يجب أن يأخذ نطاق عمل التقييم �ن

لها من جانب  المخطط  أو  القائمة  للتقييمات  ي 
ي والجغرا�ن

التق�ن بالنطاق  التقييم، 2( معرفة  القائم عىل 
وكالت أو منظمات أخرى، 3( فهم الحتياجات المعلوماتية لصناع القرار، 4( الموارد المتوفرة. ويجب أن 
ي قد تتأثر بالئزمة. ويجب أن يتم تعريف أعضاء المجتمع المحىلي 

ي العتبار جميع الفئات ال�ت
يأخذ التقييم �ن

بنطاق التقييم بوضوح لتجنب التوقعات غ�ي الواقعية. 

نطاق العمل 5

وعات  عند إعداد نطاق التقييم، لبد أن يكون النهج ديناميكيا، وأن يراعي أداء الئسواق والئرس المعيشية والمرسش
ي 

ي ستتاح لها �ن
مكانيات ال�ت رة قبل الئزمة، وكيف تأثرت بها، وكيف تتعامل معها الآن، وما الإ التجارية المت�ن

اتيجيات سبل كسب العيش عىل الدمج الفعال لالئصول  المستقبل. وعىل مستوى الئرسة المعيشية، تعتمد اس�ت
والمهارات والعالقات الجتماعية والقتصادية، والقدرة عىل الوصول إىل الئسواق الستهالكية وأسواق الُمخرجات 
ي دخل الئرسة. 

ن �ن عىل حد سواء. وقد يكون لالئرس المعيشية عدة مصادر دخل متنوعة، وعدد كب�ي من المساهم�ي
ن  اع والبيئة والعالقات التفاعلية ب�ي ن ن مصادر الدخل فيما يتعلق بال�ن ومن المهم فهم التوازنات والمقايضات ب�ي

الرجل والمرأة.

ة الئزمة يعتمد عىل مجموعة من العوامل الداخلية؛ مثل  ي اجتياز ف�ت
وعات التجارية �ن وبالمثل، فإن نجاح المرسش

وعات  ي نظم السوق الئوسع نطاقا، بما فيها المرسش
ية والتقنية، ورأس المال؛ وعىل تفاعالتها �ن القدرات البرسش

ي التحتية، وأطر العمل 
التجارية الئخرى، والعمالء، والخدمات المالية وغ�ي المالية، والُمدخالت، والسلع، والب�ن

ابطة فيما بينها. التنظيمية. ويجب أن تراعي التقييمات هذه الشبكة المركبة، وأن تحدد وتحلل العالقات الم�ت

ي السياقات 
سخة �ن وعات التجارية م�ت اتيجيات القتصادية لالئرس المعيشية والمرسش ويجب دائًما أن تكون الس�ت

القتصادية والسياسية والمؤسساتية الئوسع نطاقا. وعىل فريق التقييم محاولة ضم هذه السياقات إىل تقييمه 
اع، حيث يجب أن  ن ي حالت ال�ن

ات خارجية لتحليل السياقات السياسية والثقافية. وهذا مهم للغاية �ن أو جلب خ�ب
اع، بما فيها أدوار الئطراف الفاعلة المختلفة، وكيف ترتبط بالئسواق  ن امج ديناميكيات ال�ن تراعي عمليات إعداد ال�ب

المستهدفة.

وعات تجارية ونظم للسوق رة من أ� معيشية وم�ش رسم خريطة بالفئات المت�ن 6
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وفيما يىلي اعتبارات أخرى خاصة بالنطاق:

الئصول والمهارات وقدرات مؤسسات السوق والهياكل الداعمة. 	 
التفاعلية للقوى، بما فيها تلك القائمة بين 	  العالقات الجتماعية والقتصادية الئساسية، والعالقات 

الرجل والمرأة. 
الحوكمة في الصناعات المستهدفة. 	 
الصالت التي تربط الخطط والبرامج الحكومية وإمكانية الستفادة منها. 	 
بما 	  القتصادية؛  والئنشطة  الئساسية  بالصناعات  والخاصة  الصلة  ذات  التنظيمية  والئطر  السياسات 

المستهلك  وحماية  والعمل  والالجئون  داخلًيا  والنازحون  المالية  الخدمات  صلتها،  وحسب  فيها، 
والحيازة وحقوق الملكية. 

توفر البنية التحتية الئساسية للسوق والخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية، وإمكانية الوصول إليها، 	 
وحالتها. 

ما يتصل من قضايا معنية بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها. 	 
الئزمة 	  قبل  عملها  كيفية  فيها  بما  التجارية،  والمشروعات  المعيشية  والئسر  الئسواق  على  الئزمة  أثر 

وكيفية استجابتها المستمرة بعد الئزمة. 

انظر أيًضا المعاي�ي الدنيا لتحليل الأسواق.

التقييمات الئولية و/أو التقييمات الرسيعة هي أساليب رسيعة لجمع الحقائق الئساسية حول كيفية تأث�ي 
ي وضع أولويات الستجابة 

الكارثة عىل ديناميكيات السوق. ويجب أن تدخل التقييمات الئولية والرسيعة �ن
ي تحتاج لمزيد من التحقيق )انظر المرفق لالطالع عىل بعض 

الفورية، وأن تسلط الضوء عىل الئمور ال�ت
التقييمات الرسيعة قد تكون محددة  ن العتبار أن هذه  العمل(. ويجب الئخذ بع�ي الئدوات وأطر  أمثلة 
ي العوامل القتصادية والبيئية أثناء تحديد توقيت 

زمنًيا. وقد يتغ�ي سياق السوق رسيًعا. ويجب التفك�ي �ن
تم  ي 

ال�ت المراحل  أو  ي مرت 
ال�ت الزمنية  ة  الف�ت بناء عىل  لتحديثه،  الحاجة  تطرأ  التقييم، وتحديد م�ت قد 

ة النتعاش. ي ف�ت
تحقيقها �ن

التقييمات الأولية والتقييمات ال�يعة 7

مثال

ينتقلون نحو  الذين  ي أعداد الئشخاص 
الزيادة �ن المجتمعيون فريق الستجابة إىل  المنسقون  نّبه  النيجر،  ي 

�ن
ة تشاد. وأعد الفريق تقييًما رسيًعا كشف عن أن أك�ش من 10 آلف شخص وفدوا مؤخًرا ويعيشون عىل  بح�ي

ة، ولهم احتياجات ضخمة غ�ي مستوفاة من الرعاية الصحية والمياه النظيفة. جزر بالبح�ي
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والئنشطة  العيش  كسب  سبل  حول  القائمة  والمعلومات  البحوث  باستعراض  التقييمات  تبدأ  أن  يجب 
المحلية، مثل معيىلي  الفاعلة  المحلية والئطراف  المصادر  اع. ويجب أن تعتمد عىل  ن ال�ن القتصادية قبل 
والمصادر   ، الكىلي بالقتصاد  الخاصة  المصادر  عىل  وكذا  والتجار،  المتاجر،  وأصحاب  المعيشية،  الئرس 
مصادر  لتحديد  ي 

الكا�ن بالقدر  حساسة  المعلومات  جمع  أساليب  تكون  أن  ويجب  والدولية.  السياسية 
السوداء.  السوق  أو  الرسمية  القتصادية غ�ي  والئنشطة  المهمشة  الفئات  مثل  الظاهرة،  المعلومات غ�ي 
ويجب أن تسعى التقييمات إىل التحقق من صحة البيانات بالرجوع إىل مصادر متعددة، بما فيها التقييمات 
ي الحالت العالية المخاطر، 

من منظمات أخرى، وم�ت أمكن، أن تستخدم مصادر بيانات أولية وثانوية. و�ن
تيب  ي عملية تعاونية كاملة أو من ال�ت

امج من النخراط �ن أو حالت الظهور الرسيع للمخاطر، قد ل تتمكن ال�ب
لجمع البيانات الئولية.

مصادر المعلومات 8

ورية؛ ففي حالت عديدة يكون قد جمع نفس البيانات أشخاص آخرون. لذا يجب  ل تُجمع بيانات غ�ي رصن
البيانات الئولية فقط عندما يكون هناك فهم واضح لستخدامها المحتمل. ويمكن أيضا أن يؤدي  جمع 

رين من المشكلة. ن المت�ن جمع البيانات الئولية إىل إيصال رأي أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ورية البيانات غ�ي ال�ن 9

مثال

عن  معلومات  جمع  عىل  العالمي،  الئغذية  برنامج  ي 
�ن الضعف،  مناطق  خرائط  ورسم  تقييم  وحدة  دأبت 

 . ي
الغذا�ئ الئمن  تحليل  عىل  القدرة  لتعزيز  المستهلكة،  الرئيسية  الئغذية  بأغلب  الخاصة  السوق  أسعار 

والسلع  الئغذية  أسعار  لبيانات   VAM نت تحت اسم مخزن ن�ت الإ الآن مجمعة ومتوفرة عىل  البيانات  وهذه 
»VAM Food and Commodity Price Data Store« . وتستفيد قاعدة بيانات برنامج الئغذية العالمي من 
أو جمعتها  نامج،  لل�ب القطرية  المكاتب  ي قامت بجمعها 

الئسعار، وال�ت بيانات  ي جمع 
الئمد �ن الطويلة  تها  خ�ب

ن  المهني�ي لمساعدة  والتحليالت  للمعلومات  مصدًرا  تمثل  وهي  يكة.  رسش ومنظمات  وطنية  حكومية  هيئات 
الئساسية. ول  الغذائية  السلع  ديناميكات  ي وتحديًدا 

الغذا�ئ بالئمن  ن والطالب وأي شخص مهتم  والئكاديمي�ي
، إذ أن هذا الدليل المرجعي يقدم معلومات جيدة عن اتجاهات  وريًا جمع بيانات التسع�ي ي العادة رصن

يكون �ن
ة زمنية طويلة. الئسعار عىل مدار ف�ت
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معيار التقييم والتحليل رقم 3
ي شاملة وأخالقية وموضوعية

عمليات العمل الميدا�ن

أو 	  التوقيت  معالجة  ويجب  البيانات.  جودة  لتحسين  بالتعداد  للعاملين  المالئم  التدريب  تقديم 
الئوضاع الموسمية، والئمن، والشفافية، والتحيزات المحتملة، باعتبارها جزءا من عناصر التدريب. 

جمع بيانات التقييم باستخدام أساليب موضوعية لضمان جودة البيانات.	 
الهواتف  - عبر  البيانات  جمع  )مثال:  للبيانات  المادي  للوصول  إمكانيتك  وفق  الئساليب  تكييف 

المحمولة(. 
تجربة أدوات جمع البيانات وتعديلها حسب القتضاء.  -
التحقق من صحة البيانات وتنقيحها على أرض الواقع الميداني بمقارنتها ببيانات أخرى.  -
النظر في أمر استخدام التكنولوجيا للرصد الآني، الذي يتيح فحص البيانات فور جمعها للتأكد  -

من عدم وجود أخطاء.
جمع بيانات التقييم باستخدام أساليب شاملة للجميع وتشاركية وأخالقية، ول تعرض أمن المشاركين 	 

للخطر أو تضر بسالمتهم العقلية. )لحظ أن أساليب الشمول والئساليب التشاركية قد تتعارض أحيانًا 
مع الئمن، لذا يجب أن تتوخى الفرق الحكم السليم(.

إخطار المشاركين بالسبب الئساسي من عمل التقييم واستخدام البيانات )الموافقة المستنيرة(. -
فصاح عن هوية المشاركين )ما لم يُطلب بخالف ذلك(.  - عدم الإ
ضمان أن عملية جمع البيانات ل تعرض المشاركين للضرر أو تضيع وقتهم. -

وضع نظم لتحسين جودة البيانات ميدانًيا. 	 
عاقة والختالفات الثقافية 	  ضمان أن يراعي تكوين فريق التقييم اعتبارات النوع الجتماعي والسن والإ

للمجتمعات المحلية المشاركة فيه.
شراك جميع االئطراف الفاعلة المحتملة التي قد تشارك في أحد الئنشطة القتصادية )تجار 	  السعي لإ

الجملة والتجزئة، والمصنعون، والمشترون، وغيرهم في سلسلة القيمة(. 

جراءات الرئيسية الإ

ة من أصحاب المصلحة باستخدام أساليب أخالقية  تجمع التقييمات البيانات من مجموعة كب�ي
ن بشكل خاص عىل مواطن الضعف وآليات التعامل مع  ك�ي وموضوعية وشفافة وشاملة للجميع، بال�ت

التحديات. ويُفضل اللجوء لالئساليب التشاركية م�ت أمكن.
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إجراء المقابالت بلغة وصياغة يسهل على المشاركين فهمها. 	 
توضيح التوقعات مباشرة قبل عملية المقابلة )تفادى تقديم أي وعود(. 	 
احترام العادات المحلية أثناء عملية المقابلة. 	 
وضع جدول زمني للمقابالت، أو إعداد المالحظات، أو عمل الزيارات الميدانية في أوقات مختلفة من 	 

اليوم، لضمان فهم جميع الئنشطة القتصادية اليومية أو السكان الذين ربما يكونوا غير ملحوظين 
ولم يكشف التقييم عنهم.

وضع جدول زمني للمقابالت/المالحظات لعمل رصد أسبوعي، أو رصد فعاليات السوق الرئيسية.  -
رهاق المحتمل أن تشعر به الئسر المعيشية من نشاط التقييم والتخفيف منه، وهي  - مراعاة الإ

الئسر التي يتكرر تقييمها وتعاني من الصدمات النفسية )انظر أيًضا مبدأ الحماية رقم 4 الوارد 
نسانية(. في كتيب اسفير: حماية الكرامة الإ

قدر 	  وتشاركية  تعاونية  المعلومات  جمع  وعملية  الجودة،  وعالية  ودقيقة  متنوعة  البيانات  مصادر 
مكان.  الإ

الئساليب المستخدمة في جمع البيانات حساسة لتحيزات الئفراد الذين أدلوا بمعلوماتهم وتحيزات 	 
جماعات المصالح، مع مراعاة احتمالت اشتداد النزاع. 

التحقق من صحة البيانات من مصادر متعددة وباستعمال وسائل عديدة. 	 
عدم تسبب الئساليب المستخدمة في تعريض الئشخاص الذين يجرون المسوح، أو من يشارك فيها، 	 

لمخاطر تهدد أمنهم.

ات الرئيسية المؤ�ش
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بفريق  إما  يلحق  يمثل خطرا قد  التقييم  مقابلة لإجراء  أي  فيه  تتم  الذي  التوقيت  أو  الموقع  يكون  قد 
ي اختيار مواقع المقابالت وتحديد 

التقييم و/أو من يشارك فيه. وعىل فريق التقييم مراعاة جانب الئمن �ن
ن فيها  ن عليها أو المشارك�ي الئماكن والمواقيت المناسبة لإجرائها. وبأي حال، يجب أل تعرِّض المقابلة القائم�ي
ي أو النفسي )مثال: تجديد الشعور بالصدمة النفسية(. ويجب 

ر البد�ن لخطر ل داٍع له، قد يُلحق بهم ال�ن
ن بعد تزويدهم بما يلزم من معلومات، م�ت أمكن. الحصول عىل موافقة المشارك�ي

المالحظات التوجيهية

ن فيه ن عىل التقييم والمشارك�ي أمن القائم�ي 1

 . ن ن المشارك�ي ي قد تكون قائمة ب�ي
ات ال�ت ن يجب أن يكون التقييم مراعيا لجماعات المصالح المختلفة، وللتح�ي

ي اتجاهات معينة، والتحقق من صحة البيانات 
ن بالإجابة �ن ن استخدام أسئلة ل تدفع المشارك�ي وعىل الباحث�ي

ع التحقق من صحة البيانات باستخدام مصدر أو أسلوب بديل، والتحقق  بالرجوع لمصادر متعددة. ويشجَّ
من صحتها بالرجوع إىل مصادر متعددة، واستخدام أساليب متعددة .

ات وجماعات المصالح ن التح�ي 2

مثال

نامج فهم ممارسات الزراعة لتوف�ي حزم انتعاش مناسبة. وعندما سأل القائمون عىل التعداد:  أراد موظفو ال�ب
ن إن الزوج هو الذي يتخذ القرار. وانتهى الئمر بأن  »من يتخذ قرارات الزراعة؟« قال الئغلبية العظمى للمشارك�ي
فن  أوضحت إحدى القائمات عىل التعداد لقائد الفريق أن النساء يشعرن بأنهن قد يحرجن أزواجهن إذا اع�ت
بأنهن متخذات قرارات الزراعة. وأعيد صياغة السؤال بحيث أصبح »من يقوم عىل زراعة أي المحاصيل« وذلك 

ن الرجال والنساء. ن أفضليات العمل بالزراعة ب�ي لتحديد أفضل لالختالفات ب�ي

وري توضيح التوقعات؛ إذ يجب تحري الوضوح حول كيفية استخدام البيانات، وما المقابل الذي  من ال�ن
ي التقييم.

سُيمنح )أو لن يُمنح( للمشاركة �ن

الشفافية 3
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يجب اختيار أساليب بسيطة وموجزة وقادرة عىل تقديم معلومات محددة وفق النوع الجتماعي والسن، 
إىل  ضافة  بالإ  – ي 

ال�ت الئساليب  تطبيق  ويجب  العيش.  كسب  وسبل  وة  ال�ش حسب  مصنفة  أمكن،  وإذا 
 ،) ن عاقات والمسن�ي مراعاتها للثقافات – تشجع وتيرس مشاركة الفئات المهمشة )بمن فيها النساء وذوي الإ
ي المرفق، وتحديًدا أداة سبل كسب 

ي التحدث بالمجال العام. )انظر الئدوات �ن
وتضم من ل حق لهم �ن

وعن  عام،  بشكل  الئساليب  عن  التفاصيل  من  لمزيد   ،)CLARA( للجماعات  المخاطر  وتحليل  العيش 
ن الفئات المهمشة(  تضم�ي

اختيار الأساليب 4

ي العرض/الطلب والئسعار 
ات موسمية �ن ايدة للخطر، بما تشمل من تغ�ي ن ات العرضة الم�ت يجب إدراك ف�ت

ي انتظار الحصاد.
ومواسم الجوع �ن

التوقيت 5

مثال

ي العام 
وع أثناء موسم حصاد كان جيدا للغاية. وعندما حل الجفاف �ن تم تحض�ي معلومات الئساس لمرسش

ي 
، تطلبت استجابة المنظمة استخدام مصادر بيانات إضافية لفهم ما يُعت�ب »عاديا« أو ما المتوسط �ن التاىلي

السنة، من أجل تقديم المستويات المناسبة من المساعدة.



55 التحليل مفيد وذو صلة   

معيار التقييم والتحليل رقم 4
التحليل مفيد وذو صلة 

تنقيح وتنظيم البيانات بشكل كامل قبل التحليل.	 
نسانية )القطاعان العام والخاص(. 	  غاثة الإ تنسيق التحليل مع الئطراف المحلية الفاعلة في مجال الإ
تفنيد الفتراضات فور الحصول على البيانات الئولية. ويجب التحقق من صحة المعلومات بالرجوع 	 

إلى مصادر متعددة عند القتضاء. 
سراع في مشاركة النتائج من أجل صنع القرارات واستجابة البرامج. 	  المفاضلة بين التحليل العميق وضرورة الإ
ضمان إدراج خطة التحليل بالقدر المناسب في مراحل الستعداد والتخطيط والعمل الميداني )انظر 	 

أيًضا معايير التقييم والتحليل 1 و2 و3(.
)ليس 	  المستخدمين  من  قطاع  جانب  من  فهمها  لضمان  النتائج  وعرض  التحليل  نموذج  مراجعة 

المتخصصين فحسب(. 
المحلي وأصحاب 	  المجتمع  التحليل مع مجموعة متنوعة من أعضاء  نتائج  التحقق من صحة  يجب 

المصلحة الآخرين.

جراءات الرئيسية الإ

ي التوقيت الصحيح، وهو شفاف وشامل للجميع وتشاركي 
تحليل البيانات والمعلومات يتم �ن

مجة . وموضوعي وذو صلة بقرارات ال�ب

الُمخرجات التحليلية تستخدم منهجيات وأدوات حديثة متى أمكن )مثل الستشعار عن بُعد، والبيانات 	 
بالستعانة  ُمدخالت  من  يلزم  ما  على  والحصول  المحمولة،  الهواتف  عبر  البيانات  وجمع  الكلية، 
أيًضا  القياسات القتصادية والإحصاءات(، ولكن يجب  بمساهمة عدد كبير من الئشخاص، بدًل من 

التأكد من أن التحليالت المعقدة تقدم نتائج واضحة وبسيطة. 
الوصول إلى النتائج التحليلية في وقتها، وتوفير معلومات مفيدة وتفصيلية من أجل تصميم البرنامج 	 

)مثال: مقسمة بحسب الفئات المستهدفة والمواقع وأنواع الئنشطة(.
استناد نموذج وتصميم البرنامج إلى نتائج تحليلية قوية. 	 
إشراك أصحاب المصلحة من جميع المستويات في التأكد من صحة التحليل. 	 
معاملة البيانات باعتبارها سلعة عامة وتعميمها إلى أبعد مدى ممكن، مع مراعاة جوانب مثل المساءلة 	 

والئمن والحماية. 
رصد العناصر التي يتوصل إليها التحليل.	 

ات الرئيسية المؤ�ش
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مرحلة  أثناء  سيما  ل  مهم  أمر  هي  النتائج  تقديم  ي 
�ن رساع  الإ ورة  ورصن العميق  التحليل  ن  ب�ي المفاضلة 

السليم  التوازن  التقييمات. ومن وسائل تحقيق  ي جميع 
ة �ن تكون حارصن تكاد  الفورية، ولكنها  الستجابة 

هذه  تتصل  وكيف  القرار،  لصنع  المطلوبة  التفاصيل  ومستوى  المعلومات،  سيستخدم  من  معرفة 
يمكن  التحليل وقًتا أطول،  أن تستغرق بعض عنارص  يرجح  كان  للتقييم. وإذا  العام  بالنطاق  الئسئلة 
ي إصدار تقارير متعددة: إخراج البيانات المبسطة رسيًعا م�ت أمكن، ثم إصدار تقارير 

للفريق النظر �ن
تحليلية تتطلب وقتا أطول.

عىل  وبناء  ككل؟  التقييم  من  الرئيسي  الغرض  ما  للنطاق.  واضح  بفهم  البدء  يجب  التحليل،  أول  ي 
�ن

ي 
�ن أيضا  التفك�ي  ويجب  عليها؟  جابة  الإ يجب  ي 

ال�ت الرئيسية  الئسئلة  ما  مسبًقا،  تم وضعها  ي 
ال�ت الخطة 

نامج؟  ي يجب أن تتاح لهم لتخاذ قرارات جيدة لل�ب
ن للتحليل؛ ما المعلومات ال�ت النهائي�ي ن  المستخدم�ي

التفضيالت  فهم  ويساعد  للبيانات؟  النوعي  التمثيل  أو  لالئرقام  أفضل  بشكل  سيستجيبون  هل 
ي عمل 

�ن الوقت  يبدد  وأل  التحليل،  عنارص  أهم  الفريق عىل  يركز  أن  ي 
�ن الكامل  التحليل  واستخدامات 

حسابات من غ�ي الُمرجح استخدامها.

ن عىل كل  عندما يشارف التحليل عىل النتهاء، يجب التحقق من صحته مع أصحاب المصلحة المختلف�ي
ي التأكد من أن التحليل مفيد وذو صلة بسياقاتهم المختلفة. ويتم التحقق 

المستويات، وذلك للمساعدة �ن
بالوضع  معرفة  لديهم  ومن  النتائج،  فيها  تُعرض  عمل  ورش  أو  اجتماعات  شكل  ي 

�ن التحليل  صحة  من 
يقدمون معلومات حول مدى معقولية النتائج أو »صحتها«. ويجب التأكد من الستماع إىل آراء الفئات 

عاقات( أثناء عملية التحقق من صحة التحليل. الضعيفة )مثل: النساء، والمسنون، وأصحاب الإ

المالحظات التوجيهية

ن ال�عة والعمق المفاضلة ب�ي 1

ي العتبار
استعراض النطاق وأخذ المجتمعات �ن 2

التحقق من صحة التحليل 3
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يظل  وعندما  وعرضه.  التحليل  ي 
�ن ومتالزمة  محتملة  ات  ن تح�ي أية  بشأن  ال�يح  الوضوح  توخي  يجب 

ي التعب�ي عن 
ن �ن ن ويركزون عليها، فبوسعهم مساعدة المشارك�ي ن للمصادر المحتملة للتح�ي الموظفون واع�ي

ات جديدة، إذا قللت الشفافية،  ن أصدق الآراء. وقد يؤدي أحيانا استخدام التكنولوجيا دون قصد إىل تح�ي
أو تطلبت مستوى معينا من التعليم، أو انطبقت عىل الئدوار المفروضة عىل المرأة. لذا يجب محاولة 

استخدام نُُهج عرض تجعل المعلومات متاحة بسبل عديدة ولقطاع عريض من أصحاب المصلحة.

نات إدارة التح�ي 4

ي التجاهات المختلفة عن التوقعات. فالتقييمات ل تؤكد 
يجب الستعداد للمفاجآت، والنفتاح للحركة �ن

)ويجب أل تؤكد!( دائًما العتقادات السائدة.

تحّرى المرونة 5
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معيار التقييم والتحليل رقم 5
الستخدام الفوري للنتائج 

ضمان سرعة جمع بيانات التقييم والتحليل في تقارير وملخصات وعروض. 	 
إجراء تحليالت لالستجابة، لتحديد خيارات الستجابة المناسبة بناء على نتائج التقييم. 	 
ل البرامج القائمة. 	  استخدام نتائج التقييم لتدخل في تصميم البرنامج، أو تعدِّ
تعميم النتائج على الفئات المستهدفة ذات الصلة، داخليا وخارجيا، وجعل النتائج متوفرة في المجال 	 

العام. 
إعداد نموذج لعرض ما تم الخروج به من نتائج، أو خالصات، أو نتائج، تكون صلتها أقوى بالفئة 	 

المستهدفة ويمكن إطالعها عليها. 
المستهدفة، 	  الفئات  استفادة  نطاق  لتوسيع  الصلة،  ذات  )اللغات(  اللغة  إلى  التقييم  نتائج  ترجمة 

وتوفيرها، وإمكانية فهمها. وإطالع قطاعات السكان التي جرى مشاورتها على نتائج التقييمات. 
الخاصة 	  القرارات  على  للتأثير  مالئما،  كان  متى  للمناصرة،  أدوات  بوصفها  التقييم  نتائج  استخدام 

بالسياسات.

جراءات الرئيسية الإ

مجة والسياسات  ي ال�ب
يتم اتخاذ خطوات فورية لضمان تبادل نتائج التقييم واستخدامها �ن

وأنشطة المنارصة والقرارات المعنية بالتواصل.

دور التقييمات في تشكيل جميع مشروعات النتعاش القتصادي. 	 
دور بيانات التقييم وتحليالته في تشكيل نموذج البرنامج وتصميمه. 	 
من 	   2 الأساسي  المعيار  أيًضا  )انظر  القرار  لصناع  المناسب  التوجيه  لتقديم  التقييم  نتائج  تعميم 

معايير اسفير: التنسيق والتعاون(.
نشر نتائج التقييم وتوفيرها فوًرا لئصحاب المصلحة، لتعظيم أثرها على عمليات صنع القرار ومراعاة 	 

الحساسيات التي قد تكون قائمة. 
تقديم نتائج التقييم بلغة وصيغة واضحتين ومالئمتين للفئة المستهدفة.	 

ات الرئيسية المؤ�ش
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اء النقدي  يشمل تحليل الستجابة ِذكر مجموعة خيارات الستجابة المحتملة بالكامل )بما فيها خيارات الرسش
، أو خيارات دعم السوق(، وتحليل الجدوى، والفجوات، والئولويات، واستكشاف مخاطر الئسواق  ي

والعي�ن
مكان، بما  ًا ترتيب أهم أشكال الستجابة حسب الئولوية. ويجب أن يكون التحليل تشاركًيا قدر الإ وفرصها، وأخ�ي
ي أولويات، 

يتيح تشكيل توافق لالآراء وبناء جسور التواصل مع أصحاب المصلحة. وعند ترتيب أشكال الستجابة �ن
ي العتبار، ومن بينها مردودية التكلفة وفعاليتها، وأثر السوق، والقدرات المؤسسية، 

يجب أخذ بعض المعاي�ي �ن
والتفضيالت الشخصية، والمقبولية السياسية. 

المالحظات التوجيهية

تحليل الستجابة 1

اك صناع القرار  ي إعداد برامج النتعاش القتصادي. ويؤدي إرسش
يشجع توزيع نتائج التقييمات عىل التعاون �ن

كاء والسلطات المحلية خالل عملية التقييم كلها إىل جذب انتباه الجميع إىل النتائج ما إن  والعمل مع الرسش
ورة القيام بإجراء، فإن تقديم عرض  توفرت، ويشجع عىل الثقة والتعاون. وعندما يش�ي التقييم إىل رصن
، والحكومة( يمكن أن يعطي زخما ومع�ن  ي

ك إىل صناع القرار )المانحون، ومنظمات المجتمع المد�ن مش�ت
السكان  إطالع  الأساسي 2(. ويجب  المعيار  أيًضا  )انظر  وأنشطته  نامج  لل�ب والملكية  كة  المش�ت للمسؤولية 

ي السوق بصورة واضحة عىل نتائج التقييمات والقرارات المتخذة.
رين والئطراف الفاعلة �ن المت�ن

التعميم 2

مثال

ي النيجر يحتفظ بقنوات اتصال رسمية وغ�ي رسمية مع وكالت 
نقاذ الدولية )IRC( �ن كان الفريق القيادي للجنة الإ

ن عىل  ن والسلطات المحلية. وكانت التحديثات المنتظمة تداوم عىل إطالع المانح�ي الئمم المتحدة والمانح�ي
وعات والعقود والحصول عىل  نقاذ الدولية إعادة التفاوض عىل المرسش تطورات الموقف، وهو ما يرس عىل لجنة الإ
ي وفرتها اللجنة 

ي حالت قليلة، دفعت المعلومات ال�ت
وعات جديدة للوفاء بالحتياجات المستجدة. و�ن تمويل لمرسش

ن  امات تدش�ي ن ي الوفاء بال�ت
ي الدولية لالستجابة. ولكن ظهرت تحديات �ن

منظمة أخرى من منظمات المجتمع المد�ن
نسانية.  أنشطة جرى تنفيذها بعد توزيع تقييم متعدد القطاعات للجنة صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإ

ولم يكن هناك منسق رسمي للجنة لبعض الوقت، مما جعل من الصعب مساءلة الئطراف الفاعلة المختلفة .
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يجب أن تفي نتائج التقييمات بالحتياجات المحددة للفئات المستهدفة المختلفة وعىل جميع مستوياتها. 
ي ظل قيود زمنية صارمة. 

وعادًة ما يتَّبع صناع القرار وقت الئزمة جداول زمنية مزدحمة للغاية ويعملون �ن
ي ومستوى التفاصيل التقنية. 

ويجب مراعاة متطلبات المستخدم عند تحديد نوع وحجم المنتج المعلوما�ت
، وقد يطلب  ن ة من صفحة أو صفحت�ي امج الئقدم مذكرة قص�ي فعىل سبيل المثال، قد يطلب مديرو ال�ب
 . ي

ي الئطول مناسًبا لختصاصي الرصد والتقييم النها�ئ
كاء المتعاونون عرضا، وقد يكون التقرير التق�ن الرسش

ي 
�ن ن  المشارك�ي لإطالع   ، ن المنتج�ي جمعيات  أو  المحىلي  المجتمع  أفراد  مع  اجتماع  عقد  مالئما  يكون  وقد 

ة والشاملة  رين عىل نتائج التقييم. ويمكن تعميم التقييمات والنتائج الكب�ي المقابالت والئشخاص المت�ن
تحديدا بأك�ش من صيغة. وقد تكون الخرائط والرسوم التوضيحية فعالة للغاية لعرض المعلومات حول 
ي 

ها من أمور مثل: أثر الكارثة �ن توزيع الئصول المادية، والموارد الطبيعية، ومواقع الناس وحركاتهم، وغ�ي
إقليم ما بجميع أنحائه(.

الصيغ المناسبة 3
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معيار التقييم والتحليل رقم 6
نامج  ي جميع مراحل دورة ال�ب

ي �ن
تنفيذ الرصد والتقييم النها�أ

النتائج 	  من  سلسلة  أو  منطقي  عمل  وإطار  للتغيير،  نظرية  إعداد  يجب  البرنامج،  تصميم  أثناء  في 
عداد الدقيق والواضح لالفتراضات والمخاطر في كل مراحل البرنامج. المتوقعة من أي تدخل معين، والإ

تحديد المؤشرات المناسبة، على كافة مستويات إطار العمل المنطقي، لقياس كل نتيجة متوقعة في 	 
كل مراحل أي تدخل. 

طار 	  الجدوى، والإ بناء على  تكرارها لكل مؤشر،  المناسبة وعدد مرات  البيانات  تحديد أساليب جمع 
الزمني للنتائج المتوقعة، وكيفية استخدام البيانات.

مراجعة 	  في  البيانات  واستخدام  النتائج،  وتعميم  الرصد،  بيانات  لتحليل  استراتيجية  تصميم 
البرامج وتحسينها، بما يشمل ذلك التغذية الراجعة من جميع أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة 

إليهم. المقدمة 
رصد البرامج عن طريق الجمع والتحليل المنتظمين لبيانات المؤشرات الرئيسية. 	 
رصد تغيرات السوق الئوسع نطاقا، التي تحدث أثناء تنفيذ البرنامج. 	 
المتابعة الدقيقة لتكاليف البرنامج ذات الصلة. 	 
عقد اجتماعات متابعة منتظمة واستراتيجية لستعراض بيانات الرصد، بما يضمن أن تكون البرمجة في 	 

تطبيقها مستجيبة لالحتياجات المحددة في التقييمات. 
اتخاذ قرارات استراتيجية حول متى يكون التقييم النهائي لالئثر الخارجي ضروريا أو مفيدا، وإذا كان 	 

ذلك احتمال قائما. 
تقييم مدى أهمية التقييمات والتحليالت المبدئية، وما إذا كانت توجه قرارات البرنامج بالشكل المناسب. 	 
مع تغير أوضاع السوق، يجب مراجعة وتحديث التقييمات والتحليالت الئصلية، بالستعانة بالبيانات 	 

والمعلومات الإضافية حول الئوضاع القتصادية أو تلك المتعلقة بالئسر المعيشية، وإفساح المجال 
لتغيير البرامج.

جراءات الرئيسية الإ

نامج. ي جميع مراحل دورة ال�ب
نامج وأثره �ن التقييم المستمر والمتكرر لئداء ال�ب
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تحديد واضح لنظرية تغيير، أو إطار عمل منطقي، أو سلسلة نتائج، أو كل هذه الئمور مجتمعة، في 	 
أثناء تصميم البرنامج. 

جمع وتحليل بيانات الرصد بشكل منتظم. 	 
الئساسية، 	  والفتراضات  العمليات  اختبار  في  النهائي  والتقييم  الرصد  لبيانات  البرامج  استخدام 

والتحقق من الآثار المتوقعة وعمل مراجعات متى كان ضروريا. 
التقييمات والتحليالت مستمرة، ومدمجة بعمليات البرنامج، بما يتيح الرصد مع تطور البيئة السياسية 	 

والئسواق.
إجراء مزيد من التحليل لبيانات الرصد في التقييم النهائي، لتحديد ما إذا كان البرنامج قد نجح في 	 

لتصميم  ومفيدة  مناسبة  المبدئية  التقييمات  كانت  إذا  وما  والئثر(  )الئداء  المتوقعة  النتائج  تحقيق 
وتنفيذ البرنامج.

ات الرئيسية المؤ�ش

من صحة  منتظم  بشكل  يتحقق  وأن  وع،  المرسش ومخرجات  أنشطة  نامج  ال�ب وتقييم  رصد  يتابع  أن  يجب 
ن أنشطة  نامج والآثار المتصورة، مع الحتفاظ بصلة واضحة وموثقة ب�ي ي تستند إليها أنشطة ال�ب

اضات ال�ت الف�ت
، أو إطار عمل منطقي، أو سلسلة  نامج والئثر المنشود. وهو ما يتيحه التحديد الواضح لنظرية للتغي�ي ال�ب
ات ذات صلة  نامج. ويجب أن تكون المؤرسش ي أثناء مرحلة تصميم ال�ب

نتائج، أو كل هذه الئمور مجتمعة، �ن
ن  ات، عىل كافة المستويات، من أجل ضمان الجمع والتحليل المناسب�ي ة بالتتابع المتوقع للنتائج أو التغ�ي مبارسش
 )DCED( وعات التجارية ن المعنية بتطوير المرسش للبيانات )انظر معاي�ي قياس النتائج الخاصة بلجنة المانح�ي

ي إطار العمل المنطقي. 
ي ل ترد �ن

ي المرفق(. ويجب التعامل عىل نحو منفتح مع النتائج غ�ي المتوقعة وال�ت
�ن

المالحظات التوجيهية

منطقية أطر العمل أو سالسل النتائج 1
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ات  امج من التكيف مع التغ�ي ن ال�ب ي والمساءلة والتعلم إىل تمك�ي
ي الرصد والتقييم النها�ئ

يؤدي الستمرار �ن
ي 

ي الئهداف الموضوعة �ن
ي حالت الطوارئ. والتغي�ي �ن

المستمرة والرسيعة أحيانًا، ومع سياقات الئسواق �ن
نامج، ويتم تنفيذه  ن جودة ال�ب ي التدخل الذي يحدده، قد يحسِّ

ي موقعه، أو �ن
ي تصميمه، أو �ن

نامج، أو �ن ال�ب
ي أثناء مرحلة 

ي الستجابة الفورية عنه �ن
أحيانًا عن طريق نهج مرحىلي )عىل سبيل المثال: استهداف مختلف �ن

نامج وشفافيته. وبدًل  ال�ب بما يساعد عىل ضمان جودة  المانح  التواصل مع  ي 
�ن النتظام  النتعاش(، مع 

امج بجمع وتحليل بيانات رصد  من العتماد عىل التقييمات السنوية ونصف السنوية، يجب أن تقوم ال�ب
نامج. وأفضل وسيلة لتحقيق  بانتظام، لتوف�ي المعلومات الآنية لصنع القرار وإدخال التحسينات عىل ال�ب
ي البيئة 

نامج ومحصالته والعوامل الحساسة �ن هذا هي الرصد المنتظم والمنهجي الذي يتابع ُمخرجات ال�ب
نامج  الخارجية. ويجب أيًضا ربطه بالمحصالت الناجحة والآثار المتوقعة. وهذا يحافظ عىل استجابة ال�ب
ات ذات الصلة م�ت اقتضت الحاجة. ويمكن استخدام  امج أو المؤرسش ة، كي يمكن تعديل ال�ب لالئوضاع المتغ�ي
بيانات خالصة لجمع كم صغ�ي من المعلومات بشكل متكرر نسبًيا، مع الستفادة من التكنولوجيا ذات 

ورة. الصلة عند ال�ن

الرصد المنتظم 2

مثال

ي جمع بيانات عىل المستوى الُقطري وإتاحة 
ي غرب أفريقيا، تم استخدام منصة تكنولوجية �ن

يبول �ن أثناء أزمة الإ
نت. وقد استفاد منها الئشخاص الذين اطلعوا  ن�ت كاء عن طريق بوابة عىل الإ بيانات الرصد الكاملة لجميع الرسش
ي 

كاء توجيه أنشطتهم �ن ي ورش العمل بها أو تفاعلوا معها. عىل سبيل المثال، أعاد بعض الرسش
عىل التحليل �ن

التعبئة استجابًة للبيانات عىل مستوى النشاط الواحد، المعنية بالتغطية الجغرافية ووسائل التعبئة.

عىل  للحفاظ  وتحليلها  البيانات  جمع  ي 
�ن الستمرار  يجب  لذا  بالديناميكية؛  والئزمة  اع  ن ال�ن بيئات  تتسم 

تستهدفها  لم  ي 
ال�ت النتائج  تحديد  إىل  التقييمات  مراجعة  تؤدي  وقد   . التغ�ي الرسيعة  للبيئة  الستجابة 

أو  المعيشية،  الئرس  عىل  السلبية  الآثار  لتخفيف  تعديالت  إجراء  ي 
�ن المنظمات  مساعدة  وإىل  مجة،  ال�ب

لتعظيم أية فوائد إيجابية غ�ي متوقعة لنشاط ما )انظر أيًضا معيار المعاي�ي الدنيا لتحليل الأسواق 5(.

التحديثات المستمرة للتقييمات 3



المعيار 1
ة ن بنظم الأسواق بعد الأزمة مبا�ش ن المعني�ي توزيع الموظف�ي

المعيار 2
التنفيذ المبكر لتحليالت نظم السوق وتكرار تكييفها

المعيار 3
ورة التكيف والوعي للمخاطر �ن

المعيار 4
 العمل مع الأطراف الفاعلة القائمة بالسوق 

واستخدام نُُهج للتيس�ي

المعيار 5
وعات التجارية   دعم مقومات استمرارية ونمو الم�ش

ونظم الأسواق

وعات التجارية   معاي�ي تطوير الم�ش
ونظم الأسواق



لالأنشطة  الدعم  تقديم  الأسواق  ونظم  التجارية  المشروعات  بتطوير  يُقصد 
كل شيء،  يشمل  وبهذا  والشركات.  لالأفراد  العيش  وأنشطة سبل كسب  القتصادية 
بدءا بالعاملين المستقلين، وانتهاء بالعمليات التجارية الكبيرة، سواء الرسمية أو غير 

الرسمية.

وسبل كسب العيش هي الستراتيجيات القتصادية التي يستخدمها الناس لالحتفاظ 
التي  التجارية  والمشروعات  الدخل.  توليد  أجل  من  ونقلها  بها  والنتفاع  بالأصول 
السوق.  نظام  لفهم  الدخول  نقطة  هي  والمزارعون  المشروعات  أصحاب  يديرها 
المعيشية  الأسر  السوق  العيش ونظم  الخاصة بسبل كسب  التدخالت  وقد تدعم 
أو المشروعات التجارية دعما مباشرا، أو تستخدم نُُهجا غير مباشرة لتساعد نظام 
السوق بالكامل أو سلسلة القيمة في النتعاش، أو لتعمل بمستوى أعلى من الفعالية. 
وتشجع هذه المعايير على دعم سبل كسب العيش ونظم الأسواق، قبل الأزمة وفي 
والخدمات  السلع  على  الحصول  على  الناس  قدرة  دعم  أجل  من  وبعدها،  أثنائها 
الضرورية، بما يساعد الأسر المعيشية المستهدفة على استقرار دخلها أو زيادته )انظر 
المصلحة  بين أصحاب  التنسيق  الأمر  يقتضي  ما  وعادة  الأساسي 1(.  المعيار  أيًضا 
المتعددين )الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني( والتنسيق على مستوى 

كل القطاعات )انظر أيًضا المعيار الأساسي 2(.

دخل  في  الستقرار  لتحقيق  تسعى  التي  البرامج  توجيه  المعايير  هذه  من  والهدف 
تقليل  المعايير  هذه  استخدام  شأن  ومن  زيادته،  أو  المستهدفة  السكان  قطاعات 
اضطرابات السوق. وقد يوَصف هذا المفهوم لدى العديد من المشروعات التجارية 
زيادة  النهائية  النتيجة  تظل  ولكن  التنافسية،  أو  النمو  أو  المبيعات  زيادة  أنه  على 

الدخول أو تعزيز استقرارها.

وعات التجارية 3 معاي�ي تطوير الم�ش
ونظم الأسواق
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وفيما يلي أمثلة لتطوير المشروعات التجارية ونظم الأسواق:

دعم الأفراد عن طريق تقديم الدعم التقني أو الأصول، من أجل بدء المشروعات 	 
التجارية أو استئنافها، بعد أزمة في سوق قادرة على الستمرار )مثال: أن يقوم 

النازحون داخلًيا باستئناف الأعمال التجارية بعد الأزمة(. 
تيسير تدفق المعلومات التجارية في نظام السوق، بما يسهل إمكانية الوصول 	 

تفضيالت جودة  )مثال:  التجارية  الأعمال  من  مختلفة  قطاعات  جانب  من  إليها 
المنتجات، ومستويات الأسعار، والكميات المحددة، وأنواع السلع المطلوبة(. 

بناء أو تقوية العالقات بين الأطراف الفاعلة على المستويات المختلفة في السوق 	 
)مثال: المنتجون مع البائعين، وشركات النقل مع باعة الجملة(. 

تعزيز العالقة بين الأطراف الفاعلة على مستوى نظام السوق الواحد، من أجل 	 
تحسين الكفاءة أو النوعية )مثال: استضافة اجتماع مع باعة الجملة أو الموردين 

في سوق معينة(. 
أو 	  التجارية،  المشروعات  تحتاجها  التي  الخدمات  تيسير  على  الآخرين  تشجيع 

توفيرها مباشرة )مثال: التمويل المتخصص، وخدمات الطب البيطري للقائمين 
على أعمال الرعي(.
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وعات التجارية ونظم الأسواق رقم 1 معيار تطوير الم�ش
ن بنظم الأسواق بعد  ن المعني�ي  توزيع الموظف�ي

ة الأزمة مبا�ش

مشاركة الموظفين الفنيين المعنيين بنظم الأسواق في إعداد التقييمات الخاصة بالقطاعات الأخرى، 	 
بما يضمن جمع الُمدخالت الخاصة بأوضاع نظم الأسواق، وبكيفية تأثير الستجابات على الأطراف 

الفاعلة بالقطاع الخاص، وبقضايا النتعاش الأطول أجاًل. 
غاثة تؤثر على الأسواق، وتحدد فرص التعاون مع الأطراف الفاعلة بالسوق 	  إدراك أن جميع أعمال الإ

ومن خالل هذه الأطراف التي لها بعض الختصاصات. 
البحث عن فرص لدعم واستخدام ما هو قائم محليا من جهات توريد بالقطاع الخاص ومشروعات 	 

نصاف وديناميكيات القوى.  غاثة، مع مراعاة الإ تجارية في عمليات الإ
أو 	  الرسمي  القطاع  في  سواء  الخاص،  بالقطاع  المحلية  الفاعلة  الأطراف  مع  والنخراط  التعاون 

التعاونيات،  وشبكات  التجارية،  الغرف  هذا  يشمل  وقد  وتنفيذه.  البرنامج  تقييم  في  الرسمي،  غير 
وجمعيات التجار، واتحادات/جمعيات صغار المزارعين.

على مستوى التكتالت، يجب ضمان التنسيق مع المنظمات والكيانات الحكومية الأخرى، وإدراك أن 	 
القائمة.  الكافية لمراعاة ديناميكيات السوق  المرونة  المشتركة يجب أن تشمل أو تشجع  المقترحات 

)انظر أيًضا المعيار الأساسي 2(. 
السلع 	  تقديم  نظام  في  الزدواجية  لتفادي  المشتريات  موظفي  مع  بالسوق  الموظفين  تعاون 

والخدمات.

جراءات الرئيسية الإ

ن بنظم الأسواق مع أول الجهات القائمة عىل تقديم الستجابة  ن المعني�ي ن الفني�ي توزيع الموظف�ي
غاثة بأساليب تحد من الآثار السلبية عىل الأسواق وسبل كسب العيش.  لضمان تصميم أنشطة الإ

غاثة المراعية للسوق، وما  غاثة المتسقة مع السوق، والإ وبغض النظر عن النهج المختار )الإ
إىل ذلك(، فإن تخطيط وتصميم التدخالت يجب أن يكفل استخدام الأطراف الفاعلة بالسوق 
مكان، مع الحد من الآثار السلبية طويلة الأجل،  والشبكات القائمة الستخدام الأمثل قدر الإ

ات الوضع.  وتصميم التدخالت بأقىص قدر ممكن من المرونة كي تكون مؤهلة لالستجابة مع تغ�ي
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توزيع موظفين لديهم خبرات بالأسواق أو تحديد من يضاهيهم في الخبرات من داخل البالد . 	 
بحث الفريق عن فرص لدمج نُُهج السوق في الأنشطة القائمة. 	 
الحصول على مصادر للتدفقات من خالل الأطراف الفاعلة في السوق المحلية كلما أمكن، أو تحديد 	 

الظروف والتوقيتات التي يمكن أن يتم فيها ذلك. 
تصميم الحلول قصيرة الأجل لتيسير الأهداف الأطول أجاًل.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

تركز أغلب أنشطة ما بعد الأزمة عىل تلبية الحتياجات الفورية. ومع ذلك، فإن حالت الطوارئ ت�ن أيًضا 
إمكانات  نسانية  الإ التدخالت  تراعي  لم  إذا  ي 

إضا�ن ر  يحدث �ن وقد  التجارة.  وشبكات  الأسواق  بوظائف 
ي النتعاش، وكذا تحديد احتياجاته من أجل النتعاش. ومن المرجح 

القطاع الخاص المحىلي عىل المشاركة �ن
ي ل تراعي نظام السوق عىل نطاق أوسع، إىل تقويض فرص النتعاش 

ة الأجل، ال�ت أن تؤدي الأنشطة القص�ي
والتصميم  التخطيط  أنشطة  جميع  تراعي  أن  ويجب  العيش.  كسب  سبل  تقوض  ربما  بل  المستقبلية، 

وعات الأثر طويل الأجل لالأنشطة. للم�ش

اتجي  اء الس�ت مكانات المتاحة لل�ش اء. لذا يجب استكشاف الإ من الأمور البالغة الأهمية اختيار مصادر ال�ش
ي 

اء العي�ن للسلع والخدمات، بما يضمن إعادة بناء الأسواق المحلية وسبل كسب العيش محلًيا )إذا كان ال�ش
اء من الأطراف الفاعلة المحلية بالقطاع الخاص وإن كان  ي ال�ش

هو الستجابة المناسبة، فيجب التفك�ي �ن
ي ذلك وكالة المعونة الأمريكية، 

بكلفة أعىل، م�ت كان ممكنا. وهو ما تشجعه بوضوح الأطراف المانحة، بما �ن
اء إىل تدهور اختالل توازن  ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. ويجب ضمان أل تؤدي عمليات ال�ش

القوى القائم.

المالحظات التوجيهية

الأثر الأطول أجاًل1

يات2 ي مجال المش�ت
العمل �ن
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وعات التجارية ونظم الأسواق رقم 2 معيار تطوير الم�ش
 التنفيذ المبكر لتحليالت نظام السوق 

وتكرار تكييفها

قبل 	  ما  أعمال  تشمل  أن  ضمان  يجب  المستقبل،  في  أزمات  تواجه  أن  يرجح  بمناطق  العمل  عند 
التقييم  معيار  أيًضا  )انظر  الحساسة  الأسواق  نظم  في  الضعف  لمناطق  أولًيا  تقييًما  التخطيط 

والتحليل 1(.
تصميم أنشطة استجابة للطوارئ من البداية، مع الوعي للمخاطر ومناطق الضعف والفرص الخاصة 	 

لتحليل  الدنيا  المعايير  أيًضا  )انظر  فيها  الأنشطة  تنفيذ  الجاري  والأسواق  العيش  كسب  بسبل 
الأسواق(.

وذوو 	  والشباب،  )النساء،  بعينها  جماعات  احتياجات  في  التفكير  يجب  التدخالت،  تخطيط  عند 
أن  إدراك  ويجب  القتصادية.  الآثار  إلى  إضافة  المهمشة(  العرقية  والفئات  والمسنون،  عاقات،  الإ

الفئات الأكثر تهميشا هي التي يرجح عدم تسجيلها في البيانات.
الفاعلة 	  والأطراف  المحلية،  السوق  بنظام  الفاعلة  الأطراف  بين  القائمة  والمعارف  العالقات  مراعاة 

ببرنامج التنمية القائم الذين يعملون في نظم أسواق مستهدفة. 
نسانية، وضمان أن تجلب التقييمات 	  تكرار تحديث التقييمات، وإدراك الطبيعة المتغيرة للسياقات الإ

الجارية معلومات جديدة و/أو معلومات أفضل، وتبني على التقييمات السابقة وتعكس ديناميكيات 
عمل نظام السوق المتغيرة.

بفجوات 	  المتعلقة  المعلومات  جمع  عند  الرسمية  وغير  الرسمية  الأسواق  من  معلومات  تضمين 
الطلب/العرض. 

مشاورة المجتمعات المحلية المتضررة والأطراف الفاعلة بالسوق، للوقوف على أفضل السبل لتبادل 	 
نتائج التحليل، والأخذ بعين العتبار الكيفية التي قد تتأثر بها قطاعات سكانية معينة وأطراف فاعلة 

عاقات(. معينة )مثل: النساء، والمزارعون، والفئات الضعيفة، وذوو الإ

جراءات الرئيسية الإ

ًة بعد حالة الطوارئ.  تُجرى تحليالت السوق بالتوازي مع التقييمات الأخرى لالحتياجات مبا�ش
. ي إطار سياق �يع التغ�ي

ي لرصد وتحديث هذه التحليالت �ن
ويتم تخصيص الوقت الكا�ن
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غاثة والنتعاش 	  التشجيع على استخدام تقييمات لنظام السوق عند تصميم وتنفيذ ورصد برامج الإ
القتصادي في قطاعات أخرى. وعلى موظفي السوق تبادل هذه المعلومات على نطاق واسع ودعم 

الزمالء حسب الحاجة )انظر أيًضا معيار التقييم والتحليل 5(.

استخدام تقييمات لمواطن الضعف في تصميم الأنشطة التي تعزز قدرة نظام السوق على مجابهة 	 
غاثة  التحديات، واستخدامها باعتبارها »قاعدة أساس« لنظام السوق، للمساعدة في توجيه أعمال الإ

في المستقبل، ل سيما في المناطق المعرضة لالأزمات. 
نطاق التقييمات للسوق يشمل المناطق غير المتضررة – حيثما تمتد سلسلة العرض – حتى عندما 	 

تكون خارج المناطق الأكثر تأثًرا بالأزمة. 
ومجموعات 	  الحكومية،  والمبادرات  الدعم،  خدمات  حول  معلومات  تشمل  السوق  نظم  تحليالت 

القطاع الخاص، وبيئة السياسات الرسمية، والأعراف الجتماعية والثقافية غير الرسمية التي تؤثر على 
نظام السوق.

التحديث المنتظم للتقييمات والتحليالت لدعم التغيرات التي يجب عملها في أنشطة البرنامج، أو 	 
للتحقق من عدم الحاجة لعمل تغيرات ومن جدوى الأنشطة. 

عاقات( 	  فهم المدخالت المستمدة من فئات مستهدفة معينة )النساء، والشباب، والمزارعون، وذوو الإ
واستخدامها في أنشطة الستجابة. 

عمل تحليالت مالية وتحليالت للسوق بما يشمل المجتمعات المحلية والمشروعات التجارية التي تؤثر 	 
عليها، وبما يتيح للمعنيين ترجيح المخاطر المحتملة، ومردودها، واستراتيجيات تخفيف الضرر منها.

المشروعات 	  أن  وتُظهر  التجارية،  للمشروعات  أساسية  وسوقية  مالية  تقييمات  التدخالت  تتضمن 
التجارية المختارة لالأنشطة ستولد الربح وتحقق استمرارية الأعمال، من حيث الدخل والمخاطر. 

على 	  التجارية  المشروعات  مساعدة  بهدف  التدخالت،  في  المخاطر  تخفيف  استراتيجيات  دمج 
الستعداد للصدمات التي قد تقوض نشاطها التجاري. 

في 	  التنوع  أو  بالتخصص  يتصل  فيما  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على  الضعيفة  المعيشية  الأسر  قدرة 
الأنشطة التجارية الخاصة بها.

غاثة لالأسر المعيشية عن طريق الأطراف الفاعلة بالسوق المحلية، والستفادة من الشراكات 	  تقديم الإ
القائمة قبل وقوع الأزمة مع شركاء القطاع الخاص، متى كان ممكنا ومالئما.

ات الرئيسية المؤ�ش
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رة من الأزمات الممتدة أن تضيف تقييمات  ي المناطق المعرضة لالأزمات أو المت�ن
عىل المنظمات العاملة �ن

ي تحليلها لنظم السوق. وقد يؤدي تقييم مواطن الضعف، ونطاق الصدمات القتصادية 
مواطن الضعف �ن

ن مستوى الستعداد وتشكيل جهود التخطيط للطوارئ؛ مما يعزز  الممكن وقوعها قبل الأزمة، إىل تحس�ي
ي تقليص مواطن الضعف، ويقوي القدرة عىل مجابهة 

ي المستقبل ويساعد �ن
�عة الستجابة للطوارئ �ن

ن استهداف نظم السوق وتقويتها قبل وقوع طارئة ما إىل  ي نظام السوق. وقد يؤدي تحس�ي
التحديات �ن

ي للكوارث عىل حياة الأفراد وسبل كسب عيشهم. تخفيف الأثر السل�ب

المالحظات التوجيهية

الستعداد والتخطيط قبل الأزمة 1

حكاية تحذيرية

ي عامي 2013 و2015. وحينئذ كف التجار 
ي أوديشا بالهند، أدى إعصاران إىل تدم�ي محصول الذرة بالكامل �ن

�ن
ي تكبدوها من 

ون الذرة بالجملة عن تقديم الدفعات المقدمة تحت الحساب، بسبب الخسائر ال�ت الذين يش�ت
ها من مدخالت  اء البذور وغ�ي ن غ�ي القادرين عىل السداد. وعندما توقف الئتمان الخاص بأنشطة �ش المزارع�ي

ي بالمنطقة.
الزراعة، كف المزارعون عن زراعة الذرة، مما أدى إىل زيادة احتمالت غياب الأمن الغذا�أ

وري  ال�ن )أو ح�ت خارج حدودها(. ومن  الدولة  نطاق  السوق موزعة جغرافًيا عىل  تكون نظم  ما  عادة 
رة بالأزمة هي الأخرى جزًءا مهًما من السوق الحيوية، وذلك كي يمكن  فهم كيف تكون المناطق غ�ي المت�ن
ي نشاط الستجابة. وهو ما يساعد عىل ضمان أل تقوض أنشطة الستجابة نظم السوق. 

الستفادة منها �ن
ي الستجابة و/أو قد تتأثر 

سهام �ن ي نظام السوق عىل نطاق أوسع قادرة عىل الإ
وقد تكون الأطراف الفاعلة �ن

ي تحليل السوق.
سلًبا باستجابة للطوارئ، إذا لم يتم تضمينها �ن

تحليل نظام السوق 2
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المبكرة �يعة وغ�ي دقيقة، وهذا مقبول لأن »التحليل الجيد  ي مراحل الستجابة 
التقييمات �ن قد تكون 

« أفضل من »عدم القدرة عىل إجراء تحليل بالمرة«. ولكن كل تقييم تاىلي عىل تلك المرحلة  ي
بالقدر الكا�ن

المعيشية  الأ�  إىل  الوصول  ل  يُفضَّ وقد  العيش.  كسب  وسبل  الأسواق  فهم  ويعمق  يعزز  أن  يجب 
المستهدفة عن طريق الأطراف الفاعلة القائمة بالسوق )مثل: التجار/الموردون(. ويجب أن تعمل أنشطة 
نقل الأصول )مثل: النقد أو القسائم( من خالل نظم السوق المحلية، وأن تدعم هذه النظم، كلما أمكن 

)انظر أيًضا معاي�ي التقييم والتحليل والمعاي�ي الدنيا لتحليل الأسواق(. 

المتطلبات الدنيا للتقييمات 3

غاثة«،  يجب أن تراعي التوقعات بالأرباح المحتملة إمكانية ضعف أي نشاط تجاري من »أثر تدفقات الإ
كات النقل( قادرة عىل  نشاءات و�ش كات الإ وعات التجارية والصناعات )مثل المطاعم أو �ش حيث تكون الم�ش
غاثة، جزءا من منظومة القتصاد.  غاثة، والعاملون بالإ الستمرار فقط عندما تكون الأموال المخصصة لالإ
وعات  للم�ش الدعم  وتقديم  التجارية،  وعات  الم�ش من  الأنواع  هذه  مساعدة  عند  الحذر  توخي  ويجب 
اتيجيات البديلة بناء عىل  وة بعد الأزمة. وقد يساعد البحث عن الس�ت ي تحقيق ال�ش

ي تفكر �ن
التجارية ال�ت

ي ظل تغ�ي البيئات.
المحصالت المحتملة المختلفة، ل سيما �ن

غاثة أثر تدفقات الإ 4

حكاية تحذيرية

رة منه. وأدى  نسانية بتوزيع مدخالت زراعية مجانية بالمناطق المت�ن بعد وقوع زلزال، قامت المنظمات الإ
ن والتجار خارج  مداد، إذ قوض الأنشطة التجارية للمزارع�ي هذا التوزيع إىل إضعاف سلسلة السوق الخاصة بالإ
ن  ي ح�ي

اء منهم. و�ن يتلقون مدخالت مجانية ولم يعودوا بحاجة لل�ش كانوا  رة، لأن زبائنهم  المت�ن المناطق 
عادة بناء سبل كسب العيش  ي منطقة الزلزال، وتحديد الحاجة لمدخالت لإ

تم إجراء تحليل مبا�ش للسوق �ن
ي سلسلة السوق، ومن ثم لم يراعي الأثر 

، فإن تحليل السوق لم يمتد للموردين �ن رين بشكل مبا�ش للمت�ن
ي عىل نظام السوق عىل نطاق أوسع.

الذي أحدثه التوزيع المجا�ن
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والأفراد  المحلية  والمجتمعات  التجارية  وعات  الم�ش وآراء  نظر  وجهات  التحليالت  تضم  أن  يجب 
ي التحليل 

ن أصحاب المصلحة المتعددين �ن ك مجموعات التنسيق. وسيؤدي تضم�ي ، وأن ت�ش ن المستهدف�ي
قرارات  اتخاذ  ي 

و�ن والبعيد،  القريب  ن  المدي�ي عىل  المحتملة  وتوابعها  المخاطر  فهم  ي 
�ن مساعدتهم  إىل 

أن  ويجب  التحليل.  ي 
�ن المستخدمة  اضات  والف�ت المعلومات  موثوقية  ي ضمان 

�ن كما سيساعد  ة.  مستن�ي
ومستوى  تاريخه،  ح�ت  التجارية  وعات  الم�ش وأداء  المصلحة،  لأصحاب  المتوفرة  الموارد  امج  ال�ب تفهم 
يفهم  وعندما  مواجهته.  عىل  قادرة  بأنها  المعيشية  والأ�  التجارية  وعات  الم�ش تشعر  الذي  المخاطر 
ة بشأن نهج محدد.  جميع أصحاب المصلحة التحليل، تصبح قدرتهم أفضل عىل اتخاذ قرارات مستن�ي
المعيار  أيًضا  )انظر  المعيشية  الأ�  إفقار  من  تزيد  قد  ي 

ال�ت الأنشطة  دعم  خطر  من  يقلل  ما  وهو 
الأساسي 2 والمعيار الأساسي 5(.

ي التحليالت
اك أصحاب المصلحة �ن إ�ش 5

مثال

ي نظام السوق 
ي 2010، �ن

ي �ن
ي بورت أو برينس Port-au-Prince، بعد زلزال هاي�ت

بحث تقييم لسوق EMMA �ن
البناء،  مواد  لتوريد  ة  الصغ�ي كات  ال�ش من   – المصلحة  إىل أصحاب  وبالتحدث  الأسقف.  بناء  بمواد  الخاص 
نسانية – استطاع المحللون رسم صورة  غاثة الإ اد مواد البناء، والحكومة، ووكالت الإ ة لست�ي كات الكب�ي وال�ش
ومراجعة خريطة  ن  المحلل�ي إىل  وبالتحدث  الأسقف.  بناء  مواد  المستقبل عىل  ي 

�ن والطلب  لالحتياجات  كاملة 
ي نظام 

ن بتجارة مواد الأسقف عىل فهم كيف يمكن أن تؤثر أدوار الآخرين �ن السوق، تحسنت قدرة العامل�ي
السوق عىل تنافسيتهم. وهو ما ساعدهم عىل اتخاذ قرارات أك�ش استنارة حول عملهم التجاري.
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مثال

إزالة الوسطاء من سلسلة السوق، أو  ي حاولت 
ال�ت التنمية  ن برامج  المزارع�ي ي أفغانستان، قاوم العديد من 

�ن
ها من  ن والوسطاء قائمة لأجيال، وتغي�ي ن المزارع�ي اء والبيع ب�ي تغي�ي موقع بيع المنتجات. وكانت عالقات ال�ش

شأنه تقويض عرف اجتماعي قائم، فضاًل عن زعزعة الثقة داخل المجتمعات المحلية.

ن والعالقات وسلوكيات الأطراف  ي تعريف عوامل التحف�ي
تلعب الأعراف الجتماعية والثقافية دوًرا مهًما �ن

ي نظم السوق. ومن المهم عىل وجه الخصوص فهم أثر الأعراف الجتماعية والثقافية عىل قضايا 
الفاعلة �ن

ن هذه المجموعات  النوع الجتماعي، والطبقات الجتماعية، والقبائل، وكيف تؤثر عىل العالقات فيما ب�ي
تعرض  مع  اع،  ن لل�ن محرًكا  عامالً  غالًبا  الهوية  مشكالت  تكون  حيث  بعده،  وما  اع  ن ال�ن حالت  ي 

�ن وداخلها، 
عزع. ن الشبكات الجتماعية للتمزق، والثقة لل�ت

الأعراف الجتماعية والثقافية غ�ي الرسمية 6
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وعات التجارية ونظم الأسواق رقم 3 معيار تطوير الم�ش
ورة التكيف والوعي للمخاطر �ن

أزمات متكررة، 	  بها  تقع  التي  المناطق  ذ في  تنفَّ التي  الأزمة  لبرامج ما قبل  أنشطة الستعداد  ترسيخ 
تعديل  »آليات  مثل  آليات  طريق  عن  المتوقعة،  غير  لالأزمات  الستجابة  أجل  من  المرونة  وترسيخ 

الأزمة«.
تصميم البرامج بمراعاة أقصى درجات المرونة، كي يمكن تكييف الأنشطة وفق التغيرات في احتياجات 	 

والميزانيات، ونظم  الأولي،  التصميم  يشمل  ما  السياق. وهو  تطور  مع  والأسواق  المعيشية  الأسر 
دارة، والرصد والتقييم النهائي. الإ

ضمان أن تكون فرق المتثال والمالية والمشتريات والعقود، وغيرها من فرق أخرى للعمليات، واعية 	 
للتغيرات  مناسبة  حلول  على  العثور  على  البرنامج  موظفي  ومساعدة  المنحة،  في  المتاحة  للمرونة 

الالزمة في أنشطة البرامج.
توفر 	  المتغيرة، ولسيما  السوق  بديناميكيات  الخاصة  البيانات  على تسجيل  قادرة  إنشاء نظم رصد 

السلع والخدمات الأساسية وأسعارها.
المراجعة المنتظمة لبيانات الرصد، واستخدامها في عمل تغييرات البرنامج، لالستجابة لديناميكيات 	 

السوق المتغيرة.
دارة. 	  تعيين موظفين لديهم عقلية تعاونية مرنة، ووضع نظم تتيح تكيف الإ
إجراء مراجعات متكررة لالأنشطة والبرامج، وتعديل أنشطة البرامج وفق النتائج. وإنشاء نظم للحصول 	 

على التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة ودمج البيانات في مراجعات البرامج.

جراءات الرئيسية الإ

امج لأوضاع  استخدام تقنيات إدارة التكيف والمرونة عىل كافة المستويات لضمان استجابة ال�ب
ة. السوق المتغ�ي
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تصميم برامج الطوارئ والنتعاش المبكر بحيث تكون مرنة ومستجيبة للتغيرات في نظام السوق أو 	 
البيئة المواتية. وتستخدم البرامج تقنيات إدارة التكيف. 

تصميم برامج التنمية بحيث تكون مرنة في حالة الأزمات المحتملة، وتضمين »آليات تعديل الأزمة« 	 
أو غيرها من آليات، لتيسير الستجابة السريعة. 

نظم الرصد مجهزة بالقدر الكافي من الموارد وقادرة على جمع بيانات حول آليات عمل السوق في 	 
الوقت المناسب. 

لدى الموظفين ما يكفي من وقت وقدرات للرجوع المنتظم إلى بيانات رصد السوق واستخدامها في 	 
إجراء التعديالت الالزمة على أنشطة البرنامج. 

تعديل أنشطة البرنامج بناء على أحدث التقييمات والتحليالت.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

امج مصممة  ال�ب تكون  أن  ويجب  السوق،  لوقائع  لالستجابة  كة  مش�ت مسؤولية  والمنفذين  ن  المانح�ي عىل 
ي برامج التنمية، يمكن عمل هذا 

ي أوضاع السوق. و�ن
بما يتيح لها قدرة تغي�ي الُنُهج بناء عىل التحولت �ن

ي حالة 
ن أنه �ن ي ح�ي

باستخدام آليات مثل »آلية تعديل الأزمة« لالنتقال إىل أنشطة الستجابة للطوارئ، �ن
ي إىل 

غاثة والنتعاش القتصادي، قد يكون هذا متصاًل بمرحلة انتقالية من التوزيع العي�ن إعداد برامج الإ
مجة النقدية، بناء عىل تغ�ي سياقات السوق. ال�ب

المالحظات التوجيهية

نامج مرونة ال�ب 1

مثال

 PRIME »السوق ي 
�ن التوسع  عن طريق  التحديات  مجابهة  الرعوية عىل  المناطق  قدرة  ن  »تحس�ي وع  بدأ م�ش

ي برنامج 
ة 2010 – 2011. ونتيجة لهذا ورد عن� المرونة �ن ي الف�ت

ي إثيوبيا بعد سنوات قليلة عىل الجفاف �ن
�ن

ي شكل آلية من آليات تعديل الأزمة، كي يتاح استخدام التمويل المخصص لالستجابة المبكرة وأنشطة 
التنمية �ن

تقديم  ي 
�ن توجيهها  الُمعاد  الأموال  استخدام  وتم  التنمية«.  مكتسبات  »حماية  عىل  المساعدة  ي 

�ن الطوارئ 
بية عندما مر موسم ثاٍن دون سقوط أمطار. العلف والماشية المخصصة لل�ت
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مثال

ي مواجهة 
ق النيجر منذ 2013. و�ن ي جنوب �ش

نسانية �ن نقاذ الدولية IRC بالستجابة لالحتياجات الإ تقوم لجنة الإ
. وبفضل  ن تحول السياق وبيئة العمل الصعبة، أنشأ الفريق آلية لالستجابة ال�يعة بتمويل من عدة مانح�ي
التنسيق  نقاط  من  المستقاة  المعلومات  أصبحت  الآلية،  لتنفيذ هذه  ن  الموظف�ي ن  وتعي�ي التمويل  تخصيص 
المعيشية،  الأ�  باستخدام مسوح  متعددة،  لقطاعات  التقييمات  إجراء  ن  تحف�ي قادرة عىل  اللجان  وشبكات 
البؤرية.  للمجموعات  مناقشات  وإجراء  المعلومات،  تقديم  ي 

�ن ن  الأساسي�ي ن  المشارك�ي مع  المقابالت  وعقد 
ي 

ي يصعب الوصول إليها والشديدة الضعف �ن
ويوجد نظام نقاط يحدد القضايا الحرجة ويرتب المناطق ال�ت

أولويات. وأدت هذه التقييمات إىل إمداد مواد غذائية وغ�ي غذائية بشكل �يع، فضاًل عن المياه والمرافق 
ورة . الصحية وأنشطة النظافة، عند ال�ن

ة، عىل الجودة والتوقيت المناسب للمعلومات  ي مواجهة الظروف المتغ�ي
تعتمد قدرة التكيف الفعال، �ن

أو  والنتائج،  التقييمات  فيها  تتأخر  عديدة  حالت  وهناك  وإدارته.  نامج  ال�ب موظفو  عليها  يحصل  ي 
ال�ت

امج  ال�ب ن  تستع�ي أن  يجب  أمكن،  وم�ت  القرار.  لصنع  مفيدة  يجعلها  الذي  ي 
الكا�ن بالقدر  شاملة  تكون  ل 

العالمي  الأغذية  المجاعة FEWSNET« وبرنامج  المبكر من  التحذير  القائمة، مثل »شبكة نظم  بالآليات 
شأنها  من  صلة،  ذات  أخرى  ومعلومات  الأسعار  عن  معلومات  تحدد  ي 

ال�ت النظم  من  ها  وغ�ي  ،)WFP(
ة لالأسواق. ومن ثم، يجب أن تركز نظم الرصد عىل جمع  ي آليات العمل المتغ�ي

تقديم نظرة فاحصة �ن
ها بالموارد الكافية لتنفيذ هذه الوظيفة المهمة )انظر  ن ي الوقت المناسب، ويجب تجه�ي

وتحليل البيانات �ن
أيًضا معياري التقييم والتحليل 4 و5(.

ن نظم الرصد بالموارد تجه�ي 2
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مثال

وع عىل أهم الآثار والمحصالت. وقد  ي بداية الم�ش
ك �ن نامج والجهة المانحة إىل اتفاق مش�ت توصلت قيادة ال�ب

ي تحقيق الأولويات الأصلية لالآثار 
ات – ما دامت الأنشطة الجديدة تسهم �ن تتغ�ي الأنشطة – وبعض المؤ�ش

ات قائمة عىل التقييمات الميدانية والبيانات الأخرى المتصلة  ي العادة، ستكون هذه التغ�ي
المتفق عليها. و�ن

ات عىل  التغ�ي تاحة  لإ المرونة  بمقدار من  انية مصممة  ن والم�ي وع.  الم�ش تقارير  ي 
�ن توثيقها  بالسوق، وسيجري 

مستوى النشاط الواحد.

ورة  الشديدة الضطراب، ظهور �ن الحالت  ي 
�ن الفرق، وخاصًة  نامج وقادة  ال�ب ض مديرو  يف�ت أن  يجب 

امج دمج التقييمات المتكررة،  نامج بناًء عىل البيانات الواردة. ويجب أن تراعي ال�ب لإجراء تعديالت عىل ال�ب
بحسب  الموارد  تخصيص  إعادة  عىل  والقدرة  الأسواق،  ي 

�ن ات  بالتغ�ي تسمح  ي 
ال�ت ات  المؤ�ش واستخدام 

ي الأنشطة. والأفضل أن يكون لدى 
ات �ن ي يتم تحديدها، ووضع أنظمة لمتابعة التغ�ي

الفرص والقيود ال�ت
ي مجالت النقد والأسواق( وأن 

لة )مثل: مهارات �ن وع مجموعات متعددة من المهارات المكمِّ موظفي الم�ش
أ القيادة  ي للمشكالت. ويجب أن ته�ي

بداعي والحل التعاو�ن ي التفك�ي الإ
يجري تعيينهم تحديًدا لمهاراتهم �ن

مساحة للنقاش، وأن تدعم من يسعون لتطبيق حلول أو سبل جديدة للعمل.

إدارة التكيف 3
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وعات التجارية ونظم الأسواق رقم 4 معيار تطوير الم�ش
 العمل مع الأطراف الفاعلة القائمة بالسوق 

واستخدام نُُهج للتيس�ي 

بناء الستدامة والقدرة على مجابهة التحديات، وذلك بضمان الملكية المحلية لالأنشطة، والتنفيذ – 	 
متى أمكن – من خالل الشركاء الناشطين بالفعل في نظام السوق. 

إنشاء قنوات التواصل المحايد والشفاف مع الأطراف الفاعلة الرسمية وغير الرسمية بالسوق، في أثناء 	 
تصميم الأنشطة. 

اتباع نهج لتيسير التنفيذ، يحافظ على الفصل بين أنشطة المشروع وأنشطة نظم السوق. ولذا يجب 	 
أل يتولى القائمون بالتنفيذ وظائف بالسوق. 

العمل في مواضع متعددة بنظام السوق لمعالجة الأسباب الجذرية للعوائق ومواطن الضعف. 	 
تصميم الأنشطة بحيث تكون استراتيجية الخروج عملية انتقال طبيعية وواضحة. 	 
في المناطق المعرضة لالأزمات، يجب تضمين الأنشطة التي تعالج مواطن الضعف في نظام السوق 	 

نسانية وبرامج النتعاش. ويجب التأكد من أن التكتالت أو المجموعات التنسيقية  في كافة البرامج الإ
واعية لمواطن الضعف هذه، وأن تُتخذ التدابير الالزمة لمعالجتها.

جراءات الرئيسية الإ

تعمل التدخالت خالل هياكل قائمة، ويجري تصميمها وتنفيذها مع مراعاة الستدامة والقدرة 
عىل مجابهة التحديات عىل المدى البعيد.
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دخول البرامج في شراكة مع القطاعين العام والخاص، وتجنب دخول السوق بشكل مباشر. وإذا لزم 	 
الأمر، فالبد من ضمان وجود استراتيجية خروج من البداية. 

وضوح البرامج من البداية حول أسباب عملها مع المشروعات التجارية، والتذكر بوضوح كيف سيفيد 	 
العمل مع المشروعات التجارية قطاعات السكان المستهدفة، سواء كانوا المستهلكين أو الموردين أو 

الموظفين )فيما يتعلق بالموظفين، انظر أيًضا معيار التوظيف 1(.
الدعم مرتبط بمدة زمنية محددة، وقائم على التحليل، ويُستخدم انتقائًيا لتحفيز استجابة السوق. 	 
الحلول القصيرة الأجل ُمصممة لتيسير الأهداف الأطول أجاًل.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

ن فعالية  ي نظام السوق، أو سلسلة القيمة، من أجل تحس�ي
ي مواضع متعددة �ن

امج العمل �ن يجب أن تراعي ال�ب
ن وتجار الجملة والحكومة )الدعم غ�ي المبا�ش  ي يتم تنفيذها مع المصنع�ي

التدخالت. وقد تؤدي الأنشطة ال�ت
ن أو الأ�  ة لصالح الأفراد المستهدف�ي أو عىل مستوى الُنُظم( إىل تحقيق نفس الفائدة من التدخالت المبا�ش
ي تحليل 

المعيشية المستهدفة )انظر أيًضا المعيار الأساسي 5(. ويجب استخدام أداة لتحليل الستجابة، �ن
ة، واختيار الأنشطة بناء عىل النتائج المرجوة )النطاق، والتغ�ي  ة والمبا�ش المحصالت المحتملة للُنُهج غ�ي المبا�ش
ي 

ي السلوكيات، والأثر عىل جماعات مستهدفة بعينها، وما إىل ذلك(. ويمكن أيًضا أن تساعد سالسل النتائج �ن
�ن

ة. ة أم غ�ي المبا�ش تحديد ما إذا كان يجب اختيار الأساليب المبا�ش

ي السوق. 
امج أحيانًا قدرة الوسطاء )مثل: باعة الجملة، والوسطاء( عىل لعب دور مهم �ن وليدرك موظفو ال�ب

 ، ي أنشطة التيس�ي
ي نظام السوق، وكيف يمكن الستفادة منهم �ن

ي يلعبها الوسطاء �ن
لذا يجب تحديد الأدوار ال�ت

باعتبار ذلك جزءا من أي تقييم.

المالحظات التوجيهية

الدعم عىل مستوى الُنظُم 1
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ن من القطاع الخاص، ومن المرجح أن  كاء المالئم�ي عند اختيار نهج لتيس�ي السوق، من المهم اختيار ال�ش
ي العتبار عند اختيارهم 

ي يجب أخذها �ن
وع. ومن الأمور ال�ت يكون لهذا الختيار تأث�ي عىل محصالت الم�ش

: ما يىلي

العوامل المساعدة: 	 
هل الشريك يعمل في الموضع المناسب في سلسلة السوق، مما يساعده على إحداث التغيير  -

الذي يستهدفه المشروع؟ 
هل للشريك قدرة تأثير كافية مع الأقران والعمالء بما يساعد في تحقيق التغيير الذي يستهدفه  -

المشروع؟ 
هل للشريك عالقة بالحكومة يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على محصالت المشروع؟ -

رادة:	  الإ
هل كان اختيار الشريك حرا؟  -
والأسرة  - الأعمال  احتياجات  ظل  في  للمشاركة،  الكافي  الوقت   – واقعًيا   – للشريك  أتيح  هل 

النتعاش؟  وأنشطة 
ما حجم استثمار الشريك بشكل مباشر في النشاط؟ )هذا عامل لقياس اللتزام(. -

مثال

ي منشأة محلية 
نقاذ الدولية IRC خطوط الكهرباء �ن ي أذربيجان، أصلحت لجنة الإ

ن �ن من أجل دعم فقراء المزارع�ي
ن الذين يحتاجون  النقل( عىل المزارع�ي ة المسافة )ومن ثم تكلفة  قريبة لطحن الغالل، مما قلل بدرجة كب�ي
ن  طحن منتجهم من القمح؛ وهو ما أدى إىل زيادة أرباحهم. وتم إعداد علف للحيوانات من منتجات الطح�ي

وة الحيوانية المحلية، مع إتاحة علف رخيص التكلفة. الثانوية، ومن ثم، تحّسن حالة التغذية لل�ش

مثال

ي لم يجد فيها باعة الجملة أماكن لتخزين 
، قفزت تكاليف السلع الغذائية الأساسية بالمناطق ال�ت ي

ي هايي�ت
�ن

ي تقليص تكاليف الأغذية الأساسية 
ة، ساعدت المنظمات �ن السلع. ومن خالل دعم إصالح المخازن الصغ�ي

بأسعار  وبيعها  ة  كب�ي بكميات  الأغذية  اء  �ش مجدًدا  الجملة  باعة  واستطاع  الفقراء.  ن  المستهلك�ي أجل  من 
تكلفة سلعهم(.  الناس تحمل  أك�ب من  بإمكان عدد  )كان  المنطقة  ي 

�ن ي 
الغذا�أ الأمن  أفضل، مما حسن من 

ونتيجة لهذا زادت المبيعات وزادت أرباح باعة الجملة.

كاء القطاع الخاص اختيار �ش 2
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ن الخاص والعام. ونادًرا  وعات التجارية والأسواق يجب إدراك أدوار كل من القطاع�ي عند إعداد نظم الم�ش
ي حالت عديدة، قد تقدم 

ي الأنشطة التجارية؛ إل أنه �ن
ما يُنصح بأن يتوىل القطاع العام زمام القيادة �ن

وعات التجارية، سواء كانت رسمية  الهيئات الحكومية المختلفة عىل المستويات المحلية الخدمات للم�ش
امج مع هذه الهيئات، بدًل من أن تعد نظًما موازية  أو غ�ي رسمية. وم�ت كان مالئما، يجب أن تنخرط ال�ب

اتيجية الحكومية. لتقديم الخدمات، وأن تحاول تنسيق الأنشطة مع الأولويات الس�ت

اكة مع القطاع العام ال�ش 3

المهارات/القدرات:	 
هل لدى الشريك المهارات التقنية لالنخراط في النشاط؟ وإن لم تكن لديه هذه المهارات، فهل  -

لديه الوقت لكتسابها؟ 
هل لدى الشريك مهارات المشروعات التجارية الالزمة لالنخراط في النشاط؟ وإن لم تكن لديه  -

هذه المهارات، فهل لديه الوقت لكتسابها؟ 
هل لدى الشريك القدرات المالية لتحقيق محصالت المشروع المستهدفة؟  -
بشكل  - الأنشطة  لتوجيه  الالزمة  القيادة  بمهارات  يتمتعون  الذين  الموظفون  الشريك  لدى  هل 

مستقل؟ وهل سيبقون في المشروع خالل جميع مراحله؟ 
هل بإمكان الشريك الستمرار في العمل بعد انتهاء المشروع؟  -

الأنشطة،  عند تصميم  الأهمية  البالغة  الأمور  تشاركي من  نحو  الخاص عىل  القطاع  النخراط مع  يُعت�ب 
وعات التجارية المستهدفة. وهو ما يتيح  ي مجتمع الأعمال والم�ش

وذلك من أجل بناء الشعور بالملكية �ن
ين  وعات التجارية القائمة – سواء كانوا مش�ت ات وموارد إضافية. ويمكن لأصحاب الم�ش الفرصة لجلب خ�ب

( – أن يقدموا القيادة المستدامة المطلوبة للدفع قدما بالبتكار. ن ن )مزارع�ي ن أو منتج�ي أو مصنع�ي

أو  ي صناعة 
�ن التجارية  وعات  الم�ش جانب  من  الستجابة  تنسيق  وقيوده  السوق  تستلزم فرص  ما  وعادة 

ي التعاون مع هياكل الصناعة 
قطاع فرعي ما، وهو ما يتطلب ثقتها واستعدادها للتعاون. ويمكن النظر �ن

هذه  لدى  إذ  نسانية؛  الإ الستجابة  مجال  ي 
�ن ح�ت   - التجارة  جمعيات  أو  التجارية  الغرف  مثل   - القائمة 

والعالقات  التعاون  تعزيز  أجل  من  مجة  لل�ب الوسائل  توف�ي  ويجب  مستقرة.  شبكات  العادة  ي 
�ن الهياكل 

أيًضا  )انظر  ن  المستهدف�ي والأفراد  المستهدفة  التجارية  وعات  الم�ش ن  السوق وب�ي ي 
�ن الفاعلة  الأطراف  ن  ب�ي

ن 2 و5(. المعيارين الأساسي�ي
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ي تساعد عىل استبدال الأصول )مثل 
ي شكل منح أو مايطابقها، الفعالية ال�ت

م �ن قد يحقق الدعم، الذي يقدَّ
ها أثناء الأزمة )انظر أيًضا معاي�ي توزيع الأصول(. ويمكن أيًضا استخدام الدعم  ي تم تدم�ي

المعدات( ال�ت
المطورة.  التكنولوجيا  إمكانات  إظهار  - مثل  البتكار  ي دعم 

الجديدة، و�ن الأسواق  توسيع واستكشاف  ي 
�ن

. وعىل  ي
ي واضح، وأن يُستخدم بشكل انتقا�أ

ولكن الدعم غ�ي مستدام، ويجب أن يكون محددا بنطاق زم�ن
ي اضطراب السوق، لذا يجب تجنب اللجوء إليه م�ت أمكن. وإن 

المدى البعيد، غالبا ما يتسبب الدعم �ن
ن عليه  تحتم الأمر، يجب أن تخطط المنظمات من البداية مدة توفر الدعم وأن تُطلع بوضوح الحاصل�ي

هم من أصحاب المصلحة الآخرين. وغ�ي

الدعم 4

مثال

الشمسية،  بالطاقة  تعمل  ي 
ال�ت المياه  بالمئة عىل مضخات   30 إثيوبيا قسائم خصم  ي 

�ن ن  المزارع�ي تم منح 
الخصم  وشجع  إقامته.  من  أيام   10 غضون  ي 

�ن أو  التجارية،  المعارض  أحد  خالل  اؤها  �ش يتم  أن  عىل 
ة زمنية. وهكذا أصبحوا  بف�ت الخصم محدد  أن  لكنهم فهموا  الجديدة،  التكنولوجيا  تجربة  ن عىل  المزارع�ي
منتجاته  عن  معلومات  لهم  يقدم  أن  الموزع  واستطاع  المعرض،  طريق  عن  الحديثة  للتكنولوجيا  ن  واع�ي
كلفة  وع  الم�ش غطى  وقد  المستقبل(.  ي 

�ن منه  اء  )لل�ش متجره  ومكان  الشمسية،  المصابيح  مثل  الأخرى، 
ي قنوات توزيع منتجاته، 

ي التوسع �ن
الخصم فقط، حيث استطاع الموزع الحتفاظ بهامش ربحه والستمرار �ن

ي مناطق تتجاوز مركز البلدة.
ووفر التكنولوجيا الحديثة �ن
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حكاية تحذيرية

التالية،  النتعاش  أنشطة  ي 
و�ن الأولية.  الستجابة  أثناء تصميم  التجارية  الغرفة  تتم مشاورة  لم   ، ن الفلب�ي ي 

�ن
ي بالعمل مع القطاع الخاص بسبب 

ام منظمات المجتمع المد�ن ن ي ال�ت
ن �ن كان أعضاء الغرفة التجارية متشكك�ي

تجربتهم السلبية من أثر الستجابة الأولية عىل اضطراب أعمالهم التجارية.

غاثة والنتعاش وبرامج التنمية بشفافية مع الأطراف الفاعلة  من المهم أن ينخرط القائمون عىل أعمال الإ
نامج وأهدافه  ي السوق من بداية الأنشطة. ويجب مشاورة الأطراف الفاعلة بالسوق وتوعيتهم لُنُهج ال�ب

�ن
وعات  الم�ش اك  إ�ش سيتم  وكيف  لها،  المخطط  الأساسية  ولالأنشطة  التجارية،  وعات  الم�ش مع  للعمل 
غاثة والنتعاش والتنمية، فقد يثنيها  ي تصميم الإ

ك الأطراف الفاعلة بالسوق �ن التجارية فيها. وإذا لم تُ�ش
ي الأنشطة.

ذلك عن المشاركة �ن

الشفافية 5



85 دعم مقومات استمرارية ونمو المشروعات التجارية ونظم السوق   

وعات التجارية ونظم الأسواق رقم 5 معيار تطوير الم�ش
وعات   دعم مقومات استمرارية ونمو الم�ش

التجارية ونظم السوق 

استخدام الأدوات المتوفرة في تصميم الأنشطة التي تعطي كل صاحب مصلحة دوًرا مناسًبا، وضمان 	 
أن القائمين على ملكية العمل على المدى البعيد، أو على وظيفة بالسوق، يتولون ذلك الدور بأسرع 

وقت ممكن. )انظر المرفق لالطالع على الأدلة المرجعية وأطر العمل(.
على 	  التجارية  المشروعات  لمساعدة  التدخالت،  في  للخطر  العرضة  تخفيف  استراتيجيات  إدماج 

الستعداد للصدمات المحتملة ولتعزيز القدرة على مجابهة التحديات في منظومة السوق بالكامل. 
مراعاة قضايا العمالة عند تقييم المشروعات التجارية والمزارع، والحتياج المحتمل لتطوير المهارات، 	 

ل سيما للفئات المستهدفة )انظر أيًضا معيار التوظيف 2(.
تضمين الوظائف الداعمة والبنية التحتية القتصادية )مثل: الخدمات المالية، والنقل، والتخزين( في 	 

التقييمات لنظام السوق، وتحديد كيف يمكن أن تسهم الستجابة للطوارئ في هذه الوظائف )أو 
تتفادي التسبب في عرقلتها(.

السوق 	  معلومات  إلى  الوصول  على  القدرة  لديهم  والمزارعين  التجارية  المشروعات  أن  من  التأكد 
الموثوق فيها، التي تتيح لهم تغيير الأسعار، ومعرفة أي المنتجات يجب إنتاجها، وأين يمكن بيعها.

تعزيز أواصر العالقات المتبادلة المفيدة بين المشروعات التجارية. ودراسة وتعزيز الروابط الأفقية 	 
بين المشروعات التجارية )بين المشروعات التجارية على المستوى نفسه( والرأسية )بين المشروعات 

التجارية المتفاوتة في مستوياتها على طول سلسلة السوق(. 
مساعدة المشروعات التجارية على الوعي للقضايا القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ل سيما تلك التي 	 

يتم تحديدها أثناء إجراء تحليالت السوق.

جراءات الرئيسية الإ

يتم تصميم الأنشطة – بما فيها الستجابة لحالة الطوارئ – مع مراعاة القدرة عىل مجابهة 
وعات التجارية  ن عىل استقرار و/أو نمو سبل كسب العيش والم�ش ك�ي التحديات والستدامة، بال�ت

بكافة أحجامها.
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دمج استراتيجيات تخفيف المخاطر في التدخالت والخطط. 	 
أثر أنشطة البرنامج في استقرار أو زيادة دخل المشروعات التجارية والأسر المعيشية المستهدفة. 	 
قدرة المؤسسات التجارية على الوصول للخدمات الداعمة الميسورة التكلفة.	 
عمل البرامج على مستويات متعددة في نظام السوق. 	 
قدرة المؤسسات التجارية والمزارع على الوصول إلى معلومات السوق الموثوق فيها. 	 
درجة 	  لأقصى  لها  المتثال  على  وقدرتها  الصلة،  ذات  التنظيمية  للقواعد  التجارية  المشروعات  وعي 

ممكنة. وعمل البرامج أيًضا على التصدي للقيود التي تحول دون توفير بيئة تمكينية فيما يتصل بالقواعد 
والقوانين واللوائح الرسمية وغير الرسمية.

تشجيع المشروعات التجارية )وحصولها على التدريب عند اللزوم( للعمل بشكل مسؤول اجتماعًيا وبيئًيا.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

ي 
ال�ت الطارئة  للكوارث  التخطيط  ذلك  ي 

�ن بما  للصدمات،  للتخطيط  بالسوق  الفاعلة  الأطراف  دعم  يجب 
ي بيئات تلك الأطراف الفاعلة؛ وقد يشمل التخطيط الماىلي 

تتعلق بمصادر المخاطر الأك�ش شيوًعا أو الأك�ب �ن
والتنظيمي. ويجب زيادة قدرات الأطراف الفاعلة بالسوق عىل استباق المخاطر وتحديد مستويات تعرضها 
ن قرارات الستثمار، وإجراء تحليل التكاليف والعوائد، والستعداد، وقدرتها  لها وقدرتها عىل تحملها، وتحس�ي

وقدرة نظام السوق عىل مجابهة التحديات.

المالحظات التوجيهية

وعات التجارية اتيجيات تخفيف المخاطر للم�ش اس�ت 1

حكاية تحذيرية

رقائق  لتصنيع  جهة  ن  وب�ي ن  المزارع�ي من  ي 
الأرا�ن مالك  صغار  ن  ب�ي الزراعية  الصناعات  لتنمية  برنامج  يربط 

ي إنتاج البطاطس 
البطاطس. واختار صغار المالك النتقال من الزراعة القائمة عىل دورة زراعية إىل التخصص �ن

، دمرت آفات  ن ي ظل الوعد بتحقيق عوائد سخية عىل محاصيلهم. وبعد عام�ي
ي طلبها المصنِّع، �ن

من النوعية ال�ت
زراعية محاصيل البطاطس، ومن ثم انهارت أرباحهم ذلك العام، ولم تكن عندهم محاصيل بديلة لالعتماد 
ي توف�ي الدخل أو سبل إطعام أ�هم. وكان عىل الوكالة القائمة بالتنفيذ أن تقدم معلومات أفضل 

عليها �ن
ي البحث عن سبل لتخفيف 

ي صنف واحد من البطاطس، ومساعدتهم �ن
ن حول مخاطر التخصص �ن للمزارع�ي

ن آخرين بقيمة اقتصادية  الخطر. فعىل سبيل المثال، كان يمكنهم زراعة البطاطس ومعها محصول أو اثن�ي
ن عىل محصول واحد عاىلي القيمة. ك�ي ة، بدًل من ال�ت كب�ي
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يجب أن تؤدي جميع برامج النتعاش القتصادي بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش إىل زيادة الدخول، أو عىل 
تقديم  مقت�ا عىل  برنامجا  يكون  أن  يُرجح  الأمر  يراعي هذا  ل  برنامج  وأي  استقراًرا.  أك�ش  الأقل جعلها 
وعات التجارية أو تعزيز سبل كسب العيش، ولذا يجب أن يكون هذا  المعونة فقط، بدًل من تطوير الم�ش
ة والمتناهية  وعات التجارية الصغ�ي وعات التجارية، ل سيما الم�ش توصيفه. وفيما يتعلق بالعديد من الم�ش
ن العوائد  الصغر، قد يوصف هذا المفهوم عىل أساس النمو والتنافسية. ولكن ستبقى النتيجة هي تحس�ي
دخل  مصادر  وجود  عىل  المحلية  والمجتمعات  التجارية  وعات  الم�ش نجاح  ويعتمد  استقرارها.  وزيادة 

متنوعة ويُعتمد عليها )انظر أيًضا المعيار الأساسي 1(.

زيادة الدخل 2

، ولكي تكون منتجة، يجب إتاحة سبل وصولها إىل  وعات التجارية هي جزء من نظم السوق الأك�ب الم�ش
مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات؛ عىل سبيل المثال، خدمات النقل والتمويل والتخزين والإصالح، 
ن التقييمات معلومات عن الخدمات  وع تجاري لتحقيق النجاح. ويجب أن تضمِّ ي قد يحتاجها أي م�ش

ال�ت
تكن  لم  وإذا  المسعى.  هذا  ي 

�ن مفيدة  أداة  الشبكات  تحليالت  تكون  وقد  منها؛  النتفاع  وكيفية  القائمة 
وعات التجارية، أو ل يمكن الوصول إليها، أو غ�ي ميسورة التكلفة، أو كل  الخدمات الأساسية متوفرة للم�ش
ي العتبار عىل وجه 

هذه الأمور مجتمعة، فربما ل تتحقق جدواها لدعم المؤسسة التجارية. ويجب الأخذ �ن
وعات التجارية بالخدمات المالية )انظر أيًضا معاي�ي الخدمات المالية(. الخصوص ربط الم�ش

وعات التجارية وعات التجارية بمقدمي خدمات الم�ش ربط الم�ش 3
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ي التدريب«( لحضور 
ن )يُسمى أحيانًا »رسوم المشاركة �ن امج تجنب إعطاء مقابل مادي للمتدرب�ي عىل ال�ب

ي للمشاركة. فعىل الرغم من أن التدريب معروف  ن التدريبات أو ورش العمل، إذ أنها تفسد المع�ن التحف�ي
أنه يستقطع من الوقت المخصص لالأنشطة المنتجة، ومن مسؤوليات الأ� المعيشية، فمن المعروف 
أيًضا أنه إذا وجد المشاركون للتدريب قيمة، فإنهم سيستقطعون الوقت للمشاركة فيه. وإذا لم يجدوا له 
وع فيما  ي المشاركة فيه دون مقابل مادي(، فيجب أن يفكر القائمون عىل الم�ش

قيمة )إذا لم يرغب الناس �ن
، وإن كان قد أحيط المشاركون علما بهذه الأهمية عىل  ن إن كانت موضوعات التدريب مهمة حقا للمشارك�ي
قامة( عن  ي يتحملها المشاركون )مثل المواصالت والغداء والإ

النحو الصحيح. وتختلف التكاليف الأخرى ال�ت
ي التدريب، ويمكن ردها إليهم أو التعامل بشأنها بصورة منفصلة. ول توجد قيود عىل 

رسوم المشاركة �ن
ن بدفع رسوم للمشاركة لأن استعدادهم لسدادها يُثبت أيًضا مدى تقييمهم للموضوعات  مطالبة المتدرب�ي

المعروضة.

التدريب 4

ن إىل معلومات السوق  وعات التجارية المستهدفة والأفراد المستهدف�ي امج وصول الم�ش يجب أن تضمن ال�ب
الكميات  المعنية، وما  الخدمات  أو  السلع  ي  الموثوق فيها بشكل منتظم. ويشمل هذا معرفة من يش�ت
عىل  العثور  يمكن  وأين  سداده،  ون  المش�ت يقبل  الذي  السعر  فرق  وما  المفضلة،  الجودة  ومواصفات 
ام  ن ي يجب الل�ت

دارية والمالية ال�ت مدادات أو الخدمات، وكيف تتغ�ي الأسعار موسمًيا، وما الأنظمة الإ الإ
التجارية  وعات  الم�ش أيًضا عىل  ينطبق  السوق  لمعلومات  الحتياج  بها، وغ�ي ذلك من معلومات. وهذا 
النائية،  )المناطق  عديدة  ولأسباب  ذلك،  ومع  ة.  الكب�ي كات  ال�ش عىل  انطباقه  بقدر  والمزارع،  لية  ن الم�ن
أو  توفر معلومات قديمة،  أو  المعلومات  أو سوء فهم  التكنولوجية لالتصالت،  الأدوات  توفر  أو عدم 
المنافسة( فإن معلومات السوق قد ل تتدفق ع�ب نظام السوق كما ينبغي لها. وبدون هذه المعلومات، 
ة فيما يخص العمل، وربما تخ� المال. ومما ل  وعات التجارية باتخاذ قرارات غ�ي مستن�ي تخاطر الم�ش
ن تدفق معلومات السوق  ها أحيانًا عىل تحس�ي ن وعات التجارية تح� ترك�ي شك فيه أن برامج تطوير الم�ش

وبنجاح ملحوظ.

وعات التجارية والمزارع معلومات السوق للم�ش 5
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مثال

ة بموردي البذور المعتمدين  ي شمال أوغندا، تم ربط متاجر المنتجات الزراعية عىل مستوى القرية مبا�ش
�ن

ي العاصمة. )لسنوات عديدة كان المزارعون يحصلون عىل احتياجاتهم من البذور عن طريق نقاط التوزيع 
�ن

أن  معرفة  للموردين  أيًضا  أتاح  ولكنه  ي وقت أ�ع، 
�ن أعىل جودة  بذوًرا  للمتاجر  أتاح  ما  الحكومية(. وهو 

البذور. وأدى هذا  اء  ن عىل �ش المزارع�ي يزيد من قدرة  1 كغم و2 كغم،  إىل عبوات  التعبئة  تقليل حجم 
ن سمعتهم كموردين للبذور عالية الجودة، لأن العبوات الأك�ب حجًما لم يعد  إىل زيادة مبيعاتهم وتحس�ي

هناك حاجة لفتحها قبل التوزيع )مما يعرضها للتلوث والتبدل( من أجل بيع كميات أصغر من البذور.

وعات التجارية عىل معرفة بإطار العمل التنظيمي للسوق  مة بتطوير الم�ش ن يجب أن تكون المنظمات المل�ت
ي تعمل معها قانونية 

وعات التجارية ال�ت مكان – من أن الم�ش )الأسواق( الذي تعمل فيه وأن تتأكد– قدر الإ
الوقت  ي 

وع تجاري قد يكون قانونيا وغ�ي رسمي �ن المتبعة. )يجب مالحظة أن أي م�ش بالقواعد  مة  ن ومل�ت
كانت  وإذا  الأخرى.  التنظيمية  والقواعد  ائب  وال�ن اخيص  ال�ت بمتطلبات  ام  ن الل�ت يشمل  ما  وهو  نفسه(؛ 
وعات  امج مع م�ش ال�ب الرسمي عىل نطاق واسع، فقد تعمل  بالطابع غ�ي  القائمة تسمح  التمكينية  البيئة 
بنية  ي تشجع عىل 

ال�ت المنا�ة والسياسات  مكان – دعم خطط  الإ لكن عليها – قدر  تجارية غ�ي رسمية، 
. تحتية رسمية أك�ش

وعات التجارية إطار العمل التنظيمي للم�ش 6

حكاية تحذيرية

ي توف�ي قوارب الصيد المميكنة 
نسانية �ن ي 2004، بدأ عدد قليل من المنظمات الإ

بعد تسونامي المحيط الهندي �ن
ي ُفقدت أثناء التسونامي. 

رة من الصيادين، بدًل من استبدال قوارب الصيد التقليدية ال�ت للمجتمعات المت�ن
. وكان قانون تنظيم المصايد السمكية البحرية  ي المجتمع المحىلي

ولم يتم تحليل آليات الصيد التقليدية �ن
لعام 1994 يحظر قيام القوارب المميكنة بالصيد ح�ت مسافة 8 أميال بحرية من الساحل، إل أنه تم استخدام 
. وما  ي

ي الصيد داخل هذه الحدود، مما أدى إىل تدم�ي القوارب التقليدية والنظام البي�أ
هذه القوارب المميكنة �ن

ي توف�ي القوارب التقليدية. وقدم عدد 
نسانية إىل هذه المشكلة، ح�ت بدأت �ن إن تم لفت انتباه المنظمات الإ

ي الوصول إىل عدد أك�ب من السكان 
اكة، ساعدت بدورها �ن قليل من المنظمات هذه القوارب عن طريق آلية �ش

، الذين كانت لديهم موارد محدودة. ن المستهدف�ي
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ي 
ي الأسواق غ�ي الرسمية متطلبات غ�ي رسمية للعمل الذي تسيطر عليه وتنفذه شبكات من �ن

توجد عادًة �ن
استمرارية  مقومات  تأث�ي هذا عىل  كيفية  فهم  ويجب  الجتماعية.  وروابطهم  السوق  ي 

�ن السلطة  يدهم 
مجة. وقد  ي أثناء ال�ب

وعات التجارية وسبل كسب العيش المستهدفة، ويجب مراعاة هذه القواعد �ن الم�ش
ن سلبية، وقد ل تشجع  ي وجود عوامل تحف�ي

تتسبب القواعد التنظيمية والإجراءات ذات الصلة بالأعمال �ن
اع، وضعف القدرة عىل  ن ي حالت ما بعد ال�ن

إنشاء الأعمال التجارية وإدارتها. ونتيجة للضعف المؤسسي �ن
، فقد يصبح تطبيق القواعد مسألة أصعب ومربكة وقليلة الشفافية. وتمثل هذه الظروف  ن إنفاذ القوان�ي
ن مناسبة وتهيئة  وعات التجارية، ويجب التخلص منها تدريجًيا بتقديم عوامل تحف�ي عائًقا لنتعاش الم�ش
الحكومة  مستوى  عىل  معالجتها  يمكن  المشكلة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل  المالئمة.  المؤسسية  القدرات 

يطة وجود قدرات محلية لتطبيقها. المركزية، فإن بعض التداب�ي المعينة يمكن رفع المركزية عنها، �ش

بانتشاره. ويُضعف  القائمة تسمح  ي حالت ما بعد الأزمات، لأن الظروف 
الفساد من السمات الشائعة �ن

السياسية  الضطرابات  تأجيج  إىل  يؤدي  ما  وهو  لها،  ي  الشع�ب والدعم  الحكومة  بدوره مصداقية  الفساد 
ي أذهان السكان تصورات قوية وسلبية بوجود فساد وإساءة استخدام السلطة 

اعات. وعندما يستقر �ن ن وال�ن
ي أعمالها وتنميتها. 

سة وفق القانون للبدء �ن كات المؤسَّ وعة(، تجاهد ال�ش ائب غ�ي م�ش العامة )مثل: فرض �ن
ي الستقرار 

سهام �ن لذا يجب التصدي للفساد وإساءة استخدام السلطة من أجل دعم نمو القتصاد والإ
لتعزيز  أنها فرصة  المعونة عىل  تدفقات  إىل  النظر  يمكن  اع،  ن ال�ن بعد  ما  ي حالت 

الأبعد. و�ن المدى  عىل 
آليات جيدة للمساءلة  إنفاقها أو تم تبديدها. ويجب تطبيق  أ  وعة، إذا أس�ي التجارية غ�ي الم�ش الأعمال 

وتخفيف المخاطر.

الفساد 7



91 دعم مقومات استمرارية ونمو المشروعات التجارية ونظم السوق   

تكون هذه  أن  والستقرار. ويجب  السلم  إرساء  ي 
�ن »المسؤولة«  التجارية  الأعمال  ي 

�ن الستثمارات  تسهم 
اع. كما  ن الستثمارات شفافة ومتفقة مع القيم والمبادئ المحلية واحتياجات التنمية، وأن تكون مراعية لل�ن
ي حمايتها وتجديدها. 

وعات التجارية المسؤولة ل تستنفد الموارد الطبيعية، وإنما تسهم بنشاط �ن أن الم�ش
نسان،  وعات التجارية لتعزيز النمو القتصادي، وحقوق الإ وجرى تعميم عدد من قواعد السلوك للم�ش
والمعادن(  والغاز،  النفط،  )مثل:  بعينها  بقطاعات  بعضها  ويتصل  الجتماعية.  والتنمية  البيئة،  وحماية 

وبعضها الآخر بمعاي�ي العمالة )انظر أيًضا معيار التوظيف 1(.

وعات التجارية المسؤولة الم�ش 8



المعيار 1
برمجة االأصول تستجيب الحتياجات محددة

المعيار 2
 برمجة االأصول تحفز االنتعاش دون تقويض 

االأسواق المحلية

المعيار 3
نتاجية حماية االأصول االإ

المعيار 4
عملية استبدال االأصول منصفة وشفافة

المعيار 5
ع سبل كسب العيش ع وتنوِّ االأصول توسِّ

 معاي�ي 
توزيع الأصول



للأغراض التي يُعنى بها هذا المعيار، فإن كلمة »أصول« يُقصد بها تحديًدا الأصول 
الربح، أو  نتاجية: أي الموارد المستخدمة في توليد أو تيسير تحقيق الدخل، أو  الإ
القيمة، أو كلها مجتمعة. ويُستخدم مصطلحا »أصول« و »أصول إنتاجية« بالتبادل 
في هذا الفصل. وهناك أصول أخرى لسبل كسب العيش ضرورية للنمو االقتصادي؛ 
والموارد  المالي،  المال  ورأس  البشري،  المال  ورأس  االجتماعي،  المال  رأس  مثل 
الطبيعية، ولكنها ليست موضحة هنا توضيحا كامل. ويمكن للناس استخدام االأصول 
 )2 أو  مباشرة،  بصورة  إدارتها  أو  امتلكها  يمكنهم   )1 الطريقتين:  بإحدى  المادية 

يمكنهم الوصول إلى موارد ال تخصهم. 

دون  واالأسرية  الفردية  للحتياجات  االأصول  برامج  تستجيب  أن  يجب  االأزمة،  وبعد 
نصاف واالأثر االأطول  تقويض االأسواق المحلية، وأن تتصدي لمشكلت الشفافية واالإ
أجًل. وتعمل برمجة توزيع االأصول على حماية و/أو استعادة االأصول اللزمة لسبل 

كسب العيش الُمنتجة عن طريق ثلثه نُُهج: 

االحتياجات . 1 لتلبية  بيعها  أو  خسارتها  أو  استهلكها  من  القائمة  الأصول  حماية 
االأساسية الفورية.

استبدال الأصول المفقودة جراء االأزمة، بتقييم قيمة االأصول المفقودة واستبدالها . 2
تباعا، أو توزيع نوع واحد من االأصول، مثل االأدوات، على جميع االأسر المعيشية 
المستهدفة. ويمكن أيًضا تقديم االأصول الجديدة أو التي تم تكييفها عندما ال 

يكون هناك جدوى من سبل كسب العيش السابقة. 
تيسير الوصول إلى الأصول من أجل توسيع نطاق سبل كسب العيش أو تكييفها . 3

تاحة فرص جديدة منها.  أو جلبها أو تنويعها بعد االأزمة، إما لزيادة الدخل أو الإ

إلى  الوصول  لبرمجة االأصول يركزان على سبل  االأول والثاني  النهجين  وفي حين أن 
االأصول المادية وإدارتها، فإن النهج الثالث قد يرتبط بجهود تحسين أنواع رأس المال 

االأخرى )مثل رأس المال البشري، واالجتماعي، والطبيعي(. 

 معاي�ي 4
توزيع الأصول
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على  االأنسب  النهج  اختيار  ويعتمد  االأهداف.  هذه  لتحقيق  عديدة  سبل  وهناك 
السياق، وهدف البرنامج، والفئة المستهدفة. ومن بين المنهجيات الشائعة ما يلي:

التحويالت النقدية: مدفوعات مالية تُحوَّل للفرد مباشرًة لتمكينه من شراء االأصول . 1
يمكن  التي  والسرعة  الكفاءة  وبفضل  قائمة.  أصول  بيع  لتفادي  أو  المطلوبة، 
للأسواق  البرامج  هذه  تقدمه  أن  يمكن  الذي  والدعم  بهما،  البرامج  هذه  تنفيذ 
يشترون  ما  اختيار  على  المستفيدين  وقدرة  المحلية،  التجارية  والمشروعات 
بالكفاءة  تتمتع  التي  الوسائل  من  تُعتبر  النقدية  التحويلت  فإن  وأين،  ومتى 
باعة  يُمنح  المثال:  سبيل  فعلى  البرنامج.  أهداف  لدعم  خاص  بوجه  والفعالية 
السوق ما يعادل القيمة النقدية للمعدات المفقودة في حريق نشب في السوق. 
وللمستفيدين حرية اختيار النقد الأي غرض تجاري، بما في ذلك البدء في مشروع 

تجاري مختلف عن الذي كان لديهم قبل نشوب الحريق.
إلكترونيا، . 2 يعادلها  ما  أو  الورق،  من  أو قطعة  عبارة عن قسيمة،  القسائم: هي 

ن  تمكِّ النقدية ولكنها  التحويلت  استبدالها بسلع وخدمات. وتعمل مثل  ويمكن 
المنظمة من تقييد حجم المشتريات. واستخدام القسائم هو خيار وسيط يحد 
من كيفية استخدام النقود، ولكنه يعطي المستفيد حرية االختيار من بين منتجات 
دوالر   400 بقيمة  قسائم  دفتر  اللجئين  منح  هذا:  على  ومثال  قليلة.  موارد  أو 
لشراء سلع منزلية )بطانيات، وستائر، وأواني طهي( الستبدال االأغراض التي تركوها 
في بيوتهم. ويمكنهم االختيار من بين 30 متجًرا بالمدينة القريبة من المخيم، 
واختيار ما يحتاجونه وأمامهم 6 أشهر بحد أقصى الستخدام القسائم. ويعقد 

أصحاب المتاجر اتفاقات مع المنظمة ويحصلون على مقابل القسائم شهريًا. 
المستفيدين، . 3 إلى  مباشرة  وتحويلها  االأصول  شراء  أيًضا  يمكن  المباشر:  التحويل 

ال سيما في حاالت توقف وظائف االأسواق المحلية. وما زالت القواعد التنظيمية 
التوزيع  وسائل  من  وسيلة  أسهل  االأسلوب  هذا  تجعل  المانحة  الجهات  لبعض 
)إداريًا(، وإن كانت أقل كفاءة من الوسيلتين االأخريين. على سبيل المثال، تُمنح 
تربي دواجن، الستعادة قدرتها على  كانت  التي  المعيشية  للأسر  دواجن وأعلف 

كسب العيش بعد الفيضان.
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والحماية. . 4 االأصول  استرداد  في  استخدامها  يمكن  أخرى  نُُهج  هناك  أخرى:  نُُهج 
قروض  ضمانات  المالية  للمساعدات  برنامج  يمنح  قد  المثال،  سبيل  فعلى 
للمشروعات التجارية الصغيرة، لمساعدتها على الحصول على االئتمان الستبدال 
االأصول المفقودة وقت االأزمة، أو قد يقدم لها منًحا مماثلة للتشجيع على التوسع 
لنشاط  آخر  نوع  وهناك  جديدة.  تكنولوجيا  باستخدام  الدخل  كسب  سبل  في 
حماية االأصول، وهو تخفيض المخزون، ويمكن استخدامه لتخفيف أثر الصدمات 

االقتصادية.

بالرعي  الخاصة  العيش  كسب  سبل  على  المبكر  االنتعاش  برامج  من  الكثير  وتركز 
جزًءا  الحيوانية  بالثروة  الخاصة  التدخلت  تكون  ما  كثيًرا  ثم  ومن  الزراعي،  والرعي 
الخاصة  الطوارئ  رشادات والمعايير في  االإ برامج توزيع االأصول. وتوفر  أساسًيا من 
بالماشية )LEGS( توجيهات تفصيلية عن حماية وإعادة بناء أصول الثروة الحيوانية في 

المجتمعات المتضررة باالأزمات.

وتحليلها.  المنهجيات  هذه  توضيح  في  تتعمق  مرجعية  ومواد  إلكترونية  مواقع  ترد 
وتتوفر عدة مصادر في المرفق.

وينطبق معيارا توزيع االأصول 1 و2 على البرمجة المعنية بحماية االأصول واستبدالها، 
وتكييفها. وهما معياران  وتنويعها  العيش  للتوسع في سبل كسب  اللزمة  واالأصول 
شاملن ويمثلن الحد االأدنى للأساس الذي تقوم عليه جميع برامج االأصول. وتغطي 
معايير توزيع االأصول 3 و4 و5 تحديًدا االأنشطة الواردة في الُنُهج الثلثة المذكورة 
سبل  وإعداد  السابقة،  العيش  كسب  سبل  وتجديد  القائمة،  االأصول  حماية  أعله: 
جديدة ومتنوعة لكسب العيش. وعند قيامك بتصميم وتنفيذ البرامج في المجاالت 
التي تغطيها المعايير من 3 إلى 5، يجب أن تضمن االستجابة تلبية احتياجات االأفراد 
واالأسر المعيشية، كما يوضحها المعيار 1، وأن تحفز االنتعاش دون تقويض االأسواق 

المحلية، كما ورد في المعيار 2.
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معيار توزيع االأصول رقم 1
برمجة الأصول تستجيب لحتياجات محددة

تحديد احتياجات االأفراد واالأسر المعيشية، وقدراتهم، وتفضيلتهم، وتطلعاتهم. 	 
ضمان تلبية االحتياجات االأساسية بالقدر الكافي لتفادي بيع االأصول، أو استهلكها المباشر، أو بيع 	 

مواد مساعدة لها )مثل بيع االأدوات عند توفير البذور(.
االأصول 	  تخصيص  عند  خاص  اهتمام  على  المحلي  المجتمع  في  الضعيفة  الفئات  حصول  ضمان 

عاقات(.  )النساء، والشباب، والمسنون، وذوو االإ
من 	  المباشر  المستفيد  من هو  يدركون  وفتيات(  وفتية،  ونساء،  )رجال،  االأفراد  أن جميع  من  التأكد 

االأصول، ولماذا. ويجب إعداد ونشر معايير وأهداف البرنامج المباشرة والشفافة، ومشاركة المجتمع 
المحلي في اختيارها. 

تخفيف المخاطر المحتملة أو المستمرة )نتيجة لتنفيذ البرنامج( التي تهدد السلمة البدنية للأفراد أو 	 
أصولهم أو دخلهم، واتخاذ ما يلزم من خطوات للتصدي لهذه المخاطر.

جراءات الرئيسية الإ

ي سبل كسب العيش، يجب أن 
كل أعمال برمجة االأصول، سواء لحمايتها أو استبدالها أو التوسع �ف

تستجيب الحتياجات المستفيدين.

االأصول المقدمة أو المحمية بالغة االأهمية لتلبية احتياجات االأفراد واالأسر المعيشية االأساسية. 	 
نتاجية، أو حمايتها، أو استبدالها، و/أو زيادتها على نحو منصف. 	  تحديد االأصول االإ
يمكن للأفراد واالأسر المعيشية تحديد هدف برنامج االأصول تحديدا واضحا، ولماذا تم اختيارهم أو 	 

عدم اختيارهم فيه. 
عدم مساهمة تدخلت االأصول في صراعات المجتمعات المحلية أو االأسر المعيشية، أو في حرمانها 	 

نصاف. من االإ

ات الرئيسية المؤ�ش
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وري فهم أنماط سبل كسب العيش المحلية، ويجب أن يركز  نتاجية، من ال�ف من أجل حماية االأصول االإ
االأرس  تنتج  وقد  المعيشية.  للأرس  والدخل  الغذاء  مصادر  عىل  االأك�ب  االأثر  ذات  االأصول  عىل  التدخل 
اء المزيد منه، فلبد من  المعيشية الزراعية نسبة معينة من استهلكها السنوي للغذاء، ولكن إذا تم رسش
ي توفر الدخل. ويجب 

ف فورا عىل حفظ سبل حصولها عىل الغذاء من السوق، وعىل فرص العمل ال�ت ك�ي ال�ت
ي االعتبار: ضمان استخدام االأصول بما يدعم االأرسة 

ف االأرس المعيشية �ف أخذ العلقات التفاعلية فيما ب�ي
المعيشية بأرسها، وعدم تعرض االأفراد للخطر بتحميلهم مسؤولية إدارة االأصول، وعدم تسبب االأصول 

ي أي عنف أرسي أو مشكلت استغلل.
المقدمة �ف

المالحظات التوجيهية

تقييم الحتياجات1

لن تحقق برمجة توزيع االأصول الغرض المقصود منها إال إذا كان المستفيدون مستعدين الستخدام االأصول 
ي ذلك، وإذا كان هذا النشاط سيؤدي إىل استمرارية سبل كسب العيش. 

ف �ف وقادرين عىل استخدامها وراغب�ي
ف عىل  ك�ي ف للأصول، ال سيما بال�ت ف المحتمل�ي ويجب أن تتضمن التقييمات إجراء مناقشات مع المستخدم�ي

ي قد تمنع الفرد من استخدام االأصول.
تفضيلتهم )مثل حجم المعدات أو نوعها( ال�ت

المالءمة2

مثال

ة نزاع، تم جلب أبقار مهجنة إىل أحد المجتمعات المحلية وتوزيعها عىل الفئات االأك�ش ضعفا، بمن  بعد ف�ت
وع قائلة  . وبعد أسبوع من التوزيع، أعادت جّدة بقرتها إىل مكتب الم�ش ي

فيهم المسنون، لضمان أمنهم الغذا�أ
ة عليها لدرجة أنها ال تستطيع التعامل معها، وإنها »صعبة المراس«. وسألت إن كان يمكن بيعها  إن البقرة كب�ي

اء بقرة محلية تستطيع التعامل معها بشكل أسهل. ل�ش

الأثر عىل الفئات الضعيفة3

والعرقيات  ف  والمسن�ي عاقات  االإ وذوي  والشباب  النساء  )مثل  بعينها  جماعات  احتياجات  مراعاة  ضمان 
مع  العمل  عند  سيما  ال  اع،  ف ال�ف تفاقم  ي 

�ف التسبب  أو  ي 
الثقا�ف ف  التمي�ي تأييد  عدم  من  والتأكد  المهمشة(، 

دارات الحكومية. الوزارات واالإ
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يُعىلي الناس قيمة االأصول الخاصة بسبل كسب العيش عندما يشعرون بملكيتهم لها، وليس عندما يرونها 
ي االأصول 

ي االستثمار �ف
امج من المستفيدين أن يشاركوا �ف م لهم. ولتعزيز قبولهم، قد تطلب ال�ب هدايا تقدَّ

نامج؛ عىل سبيل المثال بأن يساهموا بجزء من تكلفة االأصول، أو أن يقدموا استثمارات  ي يدعمها ال�ب
ال�ت

ة زمنية معينة. ويجب  ي مواد أو عمالة أخرى، أو أن يسددوا ثمن االأصول )نقًدا أو عيًنا( عىل مدار ف�ت
عينية �ف

ي 
�ف ك  المش�ت للستثمار  الناتج عن مسؤوليتهم  الحد،  عن  الزائد  امهم  ف بال�ت االأفراد  يشعر  أال  الحرص عىل 

اتيجية لتخفيف  االأصول. وعند وجود مؤسسات مالية )رسمية أو غ�ي رسمية(، يمكن العمل من خللها كاس�ت
االأرس  كانت  وإذا  نطاقا.  االأوسع  المجتمع  ي 

�ف قراض  االإ فيما يخص مستوى  الشفافية  توفر  ي حال 
�ف االأثر، 

امج  ال�ب فعىل  منفصل،  بشكل  االأصول  ي 
�ف بالفعل  تستثمر  المستهدفة  التجارية  وعات  والم�ش المعيشية 

ي 
ًة لهم؛ إذ قد يؤدي هذا إىل إضعاف آلياتها �ف مراعاة تكملة هذه الجهود بداًل من تقديم االأصول مبارسش

م تدخلت للسوق عىل نطاق  ز الفائدة العائدة عىل المجتمع عندما تُقدَّ التكيف مع التحديات. وقد تعزَّ
ي التصدى للمشكلت عىل مستوى االأنظمة. والزيارات المنتظمة لبيوت المستفيدين، الذين 

أوسع، تساعد �ف
ي تعلم سبل جديدة 

ي مرحلة ما قبل االأزمة، أو �ف
ي توسيع نطاق سبل كسبهم للدخل �ف

يخاطرون ويبدأون �ف
»برامج  وتقدم  االقتصادي.  لرفاهم  ا  كب�ي دعما  أيًضا  تشكل  قد  المنتظمة  الزيارات  العيش-تلك  لكسب 

ف وضعها. التخرج« الدليل الواضح عىل قيمة التواصل المنتظم مع االأرس المعيشية فيما تحاول تحس�ي

تهيئة الشعور بالملكية4

مثال

المستهدفة ملء  الفئات  المحلية، وطلب من  للمجتمعات  لبناء ستة مخازن  أوغندا  ي شمال 
�ف برنامج  خطط 

ي ورد فيها أسئلة تفصيلية عن شكل الفئة المستهدفة، وإدارتها للمخازن )ما إن يتم بناؤها(، 
االستمارات ال�ت

سيجعل  ذلك  أن  ذكر  ولكنه  التمويل،  ي 
�ف مساهمتهم  نامج  ال�ب يطلب  ولم  المخزن.  تكاليف  ي 

�ف ومساهمتها 
ف  للمقيِّم�ي قالت  لها،  مخزن  بناء  وتم  المسابقة،  ربحت  ي 

ال�ت والمجموعة   .» ف �ي للمحكمِّ أهمية  »أك�ش  َح 
المق�ت

إنها فخورة للغاية بالمخزن الأنه ثمرة »جهدنا الشاق. وال يعرف أغلب أفراد المجتمع المحىلي عن المدخلت 
ناهم أننا فعلنا هذا  ي قدمتها المنظمة غ�ي الحكومية، بل عن المساعدة التقنية فحسب. ولقد أخ�ب

المالية ال�ت
بأنفسنا«.
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ي االستثمار من المستفيدين من 
من االأسئلة الفنية الشائعة، كيف يمكن تحديد مستوى ما يلزم من مشاركة �ف

الوضع  االأصول )سواء  المحتمل أن تحصل عىل  للفئات  االأصول. ويتطلب هذا فهًما للوضع االقتصادي 
االقتصادي الخاص بها تحديًدا أو بالمجتمع ككل(، وهو ما يجب استخلصه من المسوح أو بيانات سبل 
كسب العيش االأخرى، فضًل عن الحكم السليم عىل الوضع. ومن نقاط البداية الشائعة تقسيم النفقات 
نتاجية.  بنسبة 50/50، لكن هذه القسمة ال تراعي مستوى الخطر الذي يواجهه الحاصلون عىل االأصول االإ
ف  ي ح�ي

ف عىل االأصول. و�ف وبشكل عام، كلما تد�ف مستوى الخطر المحتمل، ازداد مستوى مساهمة الحاصل�ي
ف القيمة المستثمرة ومستوى  يجب مراعاة نفقات إعادة البناء بعد االأزمة، وهو ما سبق ذكره، فهناك علقة ب�ي
امه باستخدام االأصول بشكل ُمنتج، دون  ف ام. ويجب أن يساهم المستفيد بالمقدار الذي يضمن ال�ت ف االل�ت

االإخلل بقدرته عىل االنتعاش من أية صدمة واجهها مؤخًرا.

ي الستثمار5
تقييم المشاركة �ف

ي 
ي زيادة مستوى المخاطر، بما فيها المخاطر المادية ال�ت

قد تتسبب برامج االأصول بصورة غ�ي مقصودة �ف
ف المستفيدين ومع أعضاء المجتمعات  اعات االجتماعية ب�ي ف تنشأ من حمل وتخزين النقود واالأصول، وال�ف
المحلية االآخرين، والمشكلت الطويلة االأجل بسبب إدارة أعمال تجارية غ�ي قابلة للستمرار. ويجب أن 

مكان. ي الحسبان وأن تقللها قدر االإ
امج هذه المخاطر والجوانب الحساسة �ف تأخذ ال�ب

تقييم للمخاطر6

حكاية تحذيرية

ف استلم منحهم النقدية من خيمة  أعلن برنامج لتوزيع النقد الستبدال االأصول عن أنه يمكن للمستفيدين المستهدف�ي
ي 

ي طابور �ف
. وانتظر الناس �ف ة صباح يوم السبت التاىلي ، بدًءا من الساعة العارسش ي ملعب كرة قدم بالمجتمع المحىلي

�ف
ة. وكان من السهل للغاية أن يرى أي شخص  ، وبعد استلم النقود كانوا يخرجون إىل الطريق مبارسش ف العراء دون تأم�ي

ي االأيام التالية.
عىل الطريق من استلم النقود، وهو ما أدى إىل رسقة العديد من المستفيدين �ف

حكاية تحذيرية

. فعىل الرغم من أن طريقة  ف ي لبنان استاء المجتمع المحىلي المضيف من توزيع أصول مادية عىل اللجئ�ي
�ف

للكرامة من صور  تُعد صورة حافظة  كانت  النقدية  المساعدات  توزيع  ي 
�ف المستخَدمة  ونية  لك�ت االإ البطاقات 

ي لسحب مساعداتهم 
و�ف لك�ت ف يصطفون أمام ماكينات ال�ف االإ تقديم المساعدات، فإن مشاهدة اللجئ�ي

ي استثارة التصورات الخاطئة، وتأجيج التوترات مع المجتمع المحىلي المضيف، الذي 
النقدية هو مشهد ساعد �ف

ي سوريا.
ر دخل أفراده وقدرتهم عىل كسب العيش بسبب االأزمة �ف ت�ف
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معيار توزيع االأصول رقم 2
برمجة الأصول تحفز النتعاش دون تقويض الأسواق المحلية

استخدام نتائج التقييم لتحديد سبل تقديم المساعدات عن طريق آليات السوق المحلية، ودعم 	 
إعادة بناء االأسواق، متى تبيَّنت جدوى ذلك )انظر أيًضا معيار التقييم والتحليل 2(.

إعداد خطط واستراتيجيات للتواصل، لضمان شفافية تبرعات االأصول من وجهة نظر المجتمع المحلي. 	 
دارة لجميع التحويلت الكبيرة للأصول. وهذا مهم تحديدا 	  إعداد خطط واضحة للملكية والحوكمة واالإ

مع التحويلت للجماعات أو المجتمعات المحلية أو المؤسسات. 
تخطيط التدخلت بحيث يمكن تحويلها إلى أنشطة مستدامة على المدى البعيد.	 

جراءات الرئيسية الإ

جميع عمليات برمجة توزيع االأصول، سواء كانت موجهة لحماية سبل كسب العيش أو استبدالها 
أو توسعة مجالها، يجب أن تحفز االنتعاش وأن تقلل االآثار السلبية العارضة عىل االقتصادات 

ة أو الطويلة االأجل(. المحلية )سواء االآثار القص�ي

استخدام التقييمات في تحديد االآثار المحتملة للتدخل على االقتصاد المحلي، على المدى القريب 	 
والمتوسط والبعيد. 

للبرنامج أثر إيجابي أو محايد على النظام الكلي للسوق، وال يتسبب في أضرار خطيرة بالسوق. 	 
دارة االأصول والمشاركة فيها، متى كان ضروريا.	  فهم االأسرة المعيشية و/أو المجتمع المحلي الإ

ات الرئيسية المؤ�ش



101 برمجة االأصول تحفز االنتعاش دون تقويض االأسواق المحلية   

المشكلت  من  مجموعة  تراعي  وأن  المحلية،  االأسواق  االأصول عىل  برامج  أثر  التقييمات  تدرس  أن  يجب 
يات  اء االأصول وتوزيعها )مثال: كيف يمكن أن يؤثر تدب�ي المش�ت مداد، والمتصلة ب�ش المتعلقة بجانب االإ
اء االأصول إذا كانت قادرة عىل تلبية  ي رسش

(. ويجب استخدام االأسواق المحلية �ف محلًيا عىل توفر السلع للغ�ي
ي تحتاجها االأرس المعيشية. ولكن هذه االأسواق يجب 

نتاجية ال�ت االحتياجات االأساسية، وتقديم االأصول االإ
ايد الناتج عن تدخل السوق، دون المعاناة من ضغوط تضخمية، وهو  ف أن تكون قادرة عىل تلبية الطلب الم�ت
ر الخاص بالتدخلت  ما قد يرفع االأسعار ويُقصي االأرس المعيشية االأخرى، ومن ثم، ينتهك مبدأ الل �ف

نسانية.  االإ

إن تقييم المخزون المتوفر، واالأسعار الحالية والتاريخية، والنقل، والتحديات اللوجستية االأخرى المتصلة 
ي تصميم تدخل يدعم وظائف السوق الحالية والمستقبلية. 

بزيادة السلع المتوفرة، سيساعد المنظمات �ف
اؤها، سيتيح للوكاالت  ي يتم توزيعها أو رسش

كما أن الرصد المنتظم الأسعار السوق للسلع االأساسية، وتلك ال�ت
إيقاف برامجها أو تكييفها إذا ظهرت دالئل للتضخم.

المالحظات التوجيهية

الآثار عىل الأسواق المحلية 1

، ويوزعها عىل  ي برنامج معدات زراعية أساسية )مثل: الفؤوس والعربات اليدوية( من بائع جملة محىلي يش�ت
ي الكب�ي قدم لبائع الجملة 

ا�أ ي فقدوها بسبب الفيضانات. وهذا الطلب ال�ش
ف الستبدال أدواتهم ال�ت المزارع�ي

رة  المت�ف المناطق  ي 
�ف الزراعية  المواد  توفر  زاد من  االأخرى، مما  البضائع  ي الستبدال مخزونه من 

الكا�ف النقد 
. ف لصالح جميع المزارع�ي

مثال

حكاية تحذيرية

رين. ولما أصبح لدى الجميع  ف المت�ف ي توزيع البذور عىل المزارع�ي
عىل إثر وقوع أزمة، توسعت الحكومة �ف

ف  ف المحلي�ي ي المخازن الزراعية المحلية، وانخفض بالتاىلي دخل المنتج�ي
بذور مجانية، انخفضت أسعار البذور �ف

كات النقل وباعة التجزئة انخفاضا هائل. ومن ثم، طلب المستوردون  للبذور والمستوردين وباعة الجملة ورسش
االأصناف  من  المعروض  وأصبح  الحكومة،  ستفعله  بما  ف  يق�ي عىل  يكونوا  لم  إذ   ، التاىلي للموسم  أقل  بذوًرا 
ة ما داموا ال يعرفون هل سيبيعونها  الجديدة المقاومة للجفاف محدوًدا، الأنهم ال يودون تخزين كميات كب�ي

بالسعر المناسب أم ال.
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استئنافها،  أو  العيش،  ي سبل كسب 
�ف البدء  إىل رسعة  وحمايتها  االأصول  النتعاش  عديدة  أنشطة  تهدف 

تحاول  أن  يجب  ولكن  الدخل.  من  المعيشية  للأرس  الفورية  االحتياجات  لتلبية  وذلك  فيها،  التوسع  أو 
امج تقييم قدرة السبل المختلفة لكسب العيش عىل االستمرارية عىل المدى البعيد، وأثرها عىل السوق  ال�ب
المحلية االأوسع نطاقا لتلك السلع والخدمات، وأي أثر عىل أسواق العمل المحلية، والتداعيات عىل البيئة. 
امج  ي تتضمن تقديم االأموال أو المواد العينية، يجب أن تنسق المنظمات مع ال�ب

امج ال�ت وفيما يتعلق بال�ب
ي المنطقة الواحدة نُُهجا مختلفة، ال سيما 

االأخرى )انظر أيًضا المعيار الأساسي 2(. وإذا اتبعت المنظمات �ف
ي بعض 

اعات. و�ف ف ال�ف تنشأ  المساعدات، فقد  ف عىل  الحاصل�ي أك�ب من  اًما  ف ال�ت الُنُهج تتطلب  تلك  كانت  إذا 
ف أصحاب  الحاالت، قد يصبح توزيع االأصول رابطا بأنشطة االنتعاش االأطول أجًل، مثًل عن طريق تمك�ي
ي أنشطة تنمية االأعمال. وقد 

وعات المتناهية الصغر من استئناف العمل، بحيث يمكنهم المشاركة �ف الم�ش
يتعارض توزيع االأصول مع جهود االنتعاش إذا اشتمل عىل سلسل توزيع أو خطط استهداف غ�ي مناسبة. 
اؤها من الخارج إىل إضعاف محاوالت  ي تم رسش

ع للمواد ال�ت فعىل سبيل المثال، قد يؤدي التوزيع الموسَّ
نامج(. ين من ال�ب كات التوريد المحلية لتلك المنتجات )المستفيدون المحتملون غ�ي المبارسش تطوير رسش

ة والمتوسطة والطويلة الأجل ثار القص�ي الآ 2
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أجل  للسوق، من  المبكر كوسيلة مرنة ومراعية  االنتعاش  برامج  ي 
�ف النقدية  التحويلت  تُستخدم  ما  ًا  كث�ي

امج أن  رة، يمكن لل�ب تلبية االحتياجات االأساسية وحماية االأصول. وبالتواصل مع االأرس المعيشية المت�ف
نتاجية.  تحافظ عىل سبل كسب العيش، وأن تقلل من آليات التعامل السلبية ومن عمليات بيع االأصول االإ
اجع إنتاجيتها؛ عىل سبيل المثال،  ي ت�ت

امج أيضا حلوال للسوق، لحماية أو بيع االأصول ال�ت وقد تتضمن ال�ب
ي حال وجود جفاف مزمن. وقد ينتج عن منهجيات 

تخزين المحاصيل ح�ت ترتفع االأسعار، أو بيع الماشية �ف
داد االأصول وحمايتها؛ عىل سبيل المثال، قد يمنح برنامج ماىلي  امج أثر مبارسش عىل اس�ت تكميلية أخرى لل�ب
لتمكينها من الحصول عىل االئتمان واستبدال االأصول  ة،  التجارية الصغ�ي وعات  ائتمانية للم�ش ضمانات 
ن  المفقودة نتيجة وقوع أزمة ما، وإعادة وظائف االأسواق لحالتها. وعندما تكون فرص العمل قليلة، قد تمكِّ
 . برامج »النقد مقابل العمل« العمال من تحقيق الدخل، مع إعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع المحىلي

وتقدم وثائق عديدة توجيهات وأدوات فيما يخص هذه المنهجيات – انظر المرفق لمزيد من التفاصيل.

طرائق عمل التحويالت 3

مثال

ف من التجربة أن التحويلت  ، تم عمل تجربة عشوائية لعمليات توزيع النقد بعد إعصار هايان، وتب�ي ف ي الفلب�ي
�ف

ف عىل دفعة واحدة، مقارنًة بالتحويلت عىل ثلثة دفعات )لنفس القيمة االإجمالية للمبلغ(، أدى  لمبلغ مع�ي
ي حصلت عىل المبلغ دفعة واحدة، 

ة. فاالأرس المعيشية ال�ت نتاجية الصغ�ي إىل زيادة الشعور بملكية االأصول االإ
ة )مثل الماعز والدواجن(. ولم تظهر أية آثار سلبية محتملة للحصول عىل  ي الماشية الصغ�ي

استثمرت أك�ش �ف
المبلغ دفعة واحدة طوال مدة الدراسة.
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معيار توزيع االأصول رقم 3
نتاجية حماية الأصول الإ

تحديد التدخلت اللزمة لوقف أو تقليل االستخدام المستمر الستراتيجيات التكيف السلبية، واستنفاد 	 
االأصول القائمة. ويجب معرفة أي االأصول، التي إذا ُفقدت، ستؤدي إلى آثار ال يمكن إصلحها فيما 

يخص االنتعاش، ويجب التركيز على حماية هذه االأصول تحديًدا. 
آليات 	  على  بناء  النقدي(  التوزيع  المثال:  سبيل  )على  االأصول  حماية  في  المستخدم  النهج  تحديد 

التقديم القائمة والمحتملة، وبناء على االآثار المحتملة لذلك النهج على االأسواق المحلية )إيجابا وسلبا(. 
البحث عن االأطراف الفاعلة في السوق التي قد تكون قادرة على دعم حماية االأصول والتعاون معها 	 

عداد حلول مبتكرة. على سبيل المثال: باعة الجملة الراغبين في حماية بضائعهم يمكنهم تقديم  الإ
االئتمان أو الشراء مقدًما.

باستمرار 	  المعيشية. ويجب عمل هذا  االأسرة  التعامل على مستوى  رصد االحتياجات واستراتيجيات 
ومع عملية رصد االأسواق المحلية )مثل رصد االأسعار(. ويجب تضمين أسئلة متصلة بالمواد المساعدة 

)مثل العلف اللزم للماشية(. 

جراءات الرئيسية الإ

ي الوقت المحدد، بحيث يمكن للأرس 
نتاجية عىل النحو المناسب و�ف تجنب خسارة االأصول االإ

المعيشية تلبية االحتياجات االأساسية دون اللجوء إىل خسارة االأصول أو استهلكها أو بيعها، وهو 
ما قد يؤثر سلبا عىل انتعاشها.

نتاجية، أو إبطائها، أو إيقافها، الخطوة االأوىل لمساعدة  تمثل الحماية من خسارة االأصول االإ
ف أن يكون السكان قد  ي معظم االأحوال، يتع�ي

رين من االأزمة عىل االنتعاش. و�ف السكان المت�ف
ي 

حققوا االستقرار وتمكنوا من تلبية احتياجاتهم االأساسية قبل أن تستعد المنظمات للبدء �ف
استبدال االأصول المفقودة.
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االأسر المعيشية تستخدم استراتيجيات تكيُّف صحية وآمنة، وال تقوض إمكاناتها المستقبلية لكسب 	 
الدخل. ويمكن للأطفال مداومة الذهاب إلى المدارس. 

نتاجية أثناء االأزمة، أو تقلص خسارتها في أعقاب الصدمة مباشرة.	  االأسر المعيشية تحتفظ باالأصول االإ
سهام في حلول حماية االأصول. 	  استخدام تقييمات للسوق لتحديد االأطراف الفاعلة القادرة على االإ
االأصول محمية باالستعانة ببرامج التأمي.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

الصحية  والرعاية  والماء  كالغذاء  االأساسية،  االحتياجات  تلبية  عىل  مركزة  االأولوية  تكون  أزمة،  أي  بعد 
ي االأوقات العادية؛ ومن 

ي تلبية هذه االحتياجات االأساسية �ف
نتاجية تلعب دوًرا �ف والمأوى. إال أن االأصول االإ

نتاجية أو بيعها.  وري أن تبدأ التدخلت قبل أن تضطر االأرس المعيشية الستهلك االأصول االإ ثم، فمن ال�ف
امج التدخل  ة، يمكن لل�ب رين للأصول بعد االأزمة مبارسش وعىل الرغم من احتمال بيع بعض السكان المت�ف
للحيلولة دون زيادة استنفاد االأصول. ويجب إيلء عناية خاصة لمواعيد بدء المواسم الزراعية ونهايتها، إذ 
أن العواقب قد تكون أسوأ بكث�ي وأطول أمًدا إذا تأخرت التدخلت الزراعية بصورة زائدة عن الحد. ويجب 
م  ي تلبية االحتياجات االأساسية، وأن تُصمَّ

أن تستهدف نُُهج التحويلت النقدية أو القسائم أو الدعم العي�ف
نتاجية والحفاظ عليها، وكذا نموها، م�ت أمكن. عىل النحو الذي يشجع حماية االأصول االإ

المالحظات التوجيهية

تلبية الحتياجات الأساسية 1

مثال

اء الطعام الأطفالها.  ة، باعت خياطة ما تملكه من خيوط وأقمشة ح�ت تتمكن من رسش بعد وقوع إعصار مبارسش
برنامج يقدم  الخياطة بل نفع. وكان هناك  النقود الستبدالها، أصبحت ماكينة  أو  المواد  وبدون توفر هذه 
ه من مواد أساسية ال غذائية.  اء الطعام وغ�ي تحويلت نقدية، بحيث تتمكن االأرس المعيشية الضعيفة من رسش
ي الوقت المناسب دون اضطرارها لبيع ماكينة الخياطة، وأتاح 

وهكذا حال حصولها عىل التحويلت النقدية �ف
اء الخيوط واالأقمشة لتعود إىل العمل. نها من رسش اء الطعام الأطفالها، ومكَّ لها رسش
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مثال

رة كي تتمكن من الوفاء  امج التحويلت النقدية للأرس المعيشية الريفية المت�ف بعد وقوع إعصار، قدم أحد ال�ب
نامج التدريب  . ولتكملة فائدة التحويلت النقدية، قدم ال�ب ف باحتياجاتها االأساسية ودفع أجور العمال الزراعي�ي
االأساسية  االحتياجات  تلبية  ف  للمزارع�ي النقود  وأتاحت  المستدامة.  الري  قنوات  لحفر  الملئمة  التقنيات  عىل 
ف  المزارع�ي العمال إىل خفض مستوى عرضة  التدريب ودعم  البذور. وأدى  والحيلولة دون استهلك مخزون 
ي حماية أصولهم واستثماراتهم من آثار 

ي المستقبل، مما أسهم �ف
ي مواجهة أية فيضانات تستجد �ف

للخطر �ف
ي المستقبل.

الصدمات �ف

نتاجية من آثار االأزمات الحديثة أن تراعي واقع البيئة فيما بعد االأزمة.  امج الساعية لحماية االأصول االإ عىل ال�ب
اتيجيات التكيف السلبية،  فعىل الرغم من أن بعض التدخلت تخفف من آثار الصدمة، وتقلل الحاجة إىل اس�ت
ات. ويجب أن تراعي برامج توزيع االأصول  رون إىل تبديل سلوكهم للتكيف مع التغ�ي فربما يضطر السكان المت�ف
اتيجيات  نتاجية للخطر، أو االس�ت ي تعرِّض االأصول االإ

اتيجيات التكيف السلبية ال�ت هذا الواقع، وأن تن�ف عن اس�ت
ي 

ي المدارس، وأن تتجنب إخراجهم منها ليشاركوا �ف
غ�ي الصحية أو غ�ي االآمنة. ويجب أن تُبقي االأرس أطفالها �ف

أنشطة سبل كسب العيش.

اتيجيات التكيُّف اس�ت 2

مثال

، الذي يشجع االأرس  ن أحد برامج االستجابة الشاملة مكون توعية المجتمع المحىلي ة من الجفاف، تضمَّ بعد ف�ت
المعيشية الريفية عىل االحتفاظ بمخزون البذور، وشدد عىل أهمية الزراعة عىل المدى االأبعد. ورغم اقتناع االأرس 
ورة االحتفاظ بمخزونها من البذور، فقد تضطر للتكيف بسبل أخرى، مثل تناول أطعمة أرخص ثمًنا  المعيشية ب�ف

. ف موعد الحصاد التاىلي أو أنواع أقل من الغذاء ح�ت يح�ي
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باالأصول،  للحتفاظ  أعىل  مستويات  حققت  أنشطتها  أن  االأصول  برامج  تُظهر  قد  المثىل،  الحاالت  ي 
�ف

ي 
وحّسنت من القدرة عىل مجابهة أزمات المستقبل. ولكن العديد من برامج االأصول ال تستمر الوقت الكا�ف

امج الطويلة االأجل  ي حالة ال�ب
ما للغاية، �ف لقياس هذا المستوى للأثر. ويُعد هذا النوع من قياس االأثر قيِّ

ة زمنية ممتدة )عىل سبيل  ي تساعد المجتمعات المحلية عىل االستجابة للأزمات المتعددة عىل مدار ف�ت
ال�ت

ي تساعد المجتمعات المحلية عىل التعامل مع الفيضانات الموسمية السنوية، أو مع 
امج ال�ت المثال، ال�ب

االأزمات المتصلة بالتغ�ي المناخي(.

قياس مستوى الحتفاظ بالأصول 3

مثال

وعات  ف الذين حصلوا عىل مجموعة متنوعة من المعدات لدعم الم�ش امج أن اللجئ�ي كشف الرصد المستمر لل�ب
ي واقع االأمر يبيعون هذه المعدات لتمويل سفرهم إىل دول أخرى. ونتيجة 

التجارية المتناهية الصغر كانوا �ف
ف والمجتمعات المحلية  ف اللجئ�ي كة ب�ي نامج بحيث أصبح يرعى مشاريع االأعمال المش�ت لهذا، تم تعديل ال�ب

كات الناشئة عن ذلك. ف المجتمعات المحلية، وي�َّ تسجيل ال�ش المضيفة. وهو ما قد حّسن العلقات ب�ي
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معيار توزيع االأصول رقم 4
عملية استبدال الأصول منصفة وشفافة

تقييم جدوى وملءمة االستمرار في أنشطة كسب العيش القائمة قبل االأزمة، أو استئنافها. )أال تزال 	 
سبل كسب العيش قابلة للستمرار؟ أهي مستدامة؟( 

تحديد الفجوات في االأصول االأساسية المطلوبة الستئناف أنشطة كسب العيش القائمة قبل االأزمة 	 
نتاجية المطلوبة.  بصورة مستدامة، وتحديد تكلفة االأصول االإ

تحرِّي مطابقة المساعدات المقدمة بقدرات االأفراد ومهاراتهم وفرص السوق. 	 
نصاف، والسعي لحلول تراعي ظروف االأفراد ومواطن ضعفهم، 	  إدراك أن »المساواة« ال تعني دائًما االإ

متى أمكن. 
التواصل بوضوح مع االأسر المعيشية والقادة والمجتمعات المحلية فيما يخص معايير التدخل. 	 
التدريب عند تقديم أنواع جديدة من االأصول. 	 
تصميم تدخلت قصيرة االأجل تتوخي أهدافا أطول أجًل، لتنمية السوق واالنتعاش االقتصادي، متى 	 

أمكن. وعدم تقويض أنشطة االنتعاش االقتصادي التي لها رؤية أطول أجًل.

جراءات الرئيسية الإ

، فإنها تُستبدل بطرق منصفة  عندما تتعرض االأصول الحيوية لسبل كسب العيش للتدم�ي
وشفافة، بما يساعد االأرس المعيشية عىل االنتعاش و/أو تقوية قدراتها االقتصادية دون تقويض 

. االقتصاد المحىلي



109 عملية استبدال االأصول منصفة وشفافة   

Mاستخدام تقييمات السوق، لتحديد قدرة سبل كسب العيش على االستمرار على المديين المتوسط 	 
والبعيد. 

استخدام المستفيدين للأصول حسبما هو مخطط لها، مع تقليل حاالت بيع االأصول أو تحويلها في 	 
الحدود الدنيا.

االأخرى 	  والمؤشرات  نتاج  واالإ الدخل  بمؤشرات  الخاصة  االأزمة  على  السابقة  المستويات  استعادة 
ذات الصلة بأنشطة محددة، أو ارتفاعها واستدامتها عند هذه المستويات على المدى المتوسط )ما 

يستعاض عنه لقياس »انتعاش سبل كسب العيش«(. 
قدرة االأسر المعيشية على التحديد الواضح لمعايير البرنامج ولماذا تم اختيارها )أو لم يتم اختيارها(. 	 
تقديم التدريب المناسب عندما يشتمل التدخل على معدات أو تكنولوجيات جديدة. 	 
مراعاة االأسر المعيشية المعرضة أكثر من غيرها للخطر.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

م برمجة التدخلت مهارات االأفراد وقدراتهم وطموحاتهم. ويجب أن تراعي برمجة االأصول  يجب أن تح�ت
ة االضطرابات الممتدة، قدرتها عىل تنفيذ النشاط االقتصادي الذي  ي أثناء ف�ت

ة، أو �ف ي أعقاب االأزمة مبارسش
�ف

امج تكييف التدخلت  ف القريب والبعيد عىل حد سواء. كما يجب أن تراعي ال�ب نامج عىل المدي�ي يستهدفه ال�ب
وح  ف ي بعض الحاالت المحددة، مثل حاالت ال�ف

ي أسواق العمل واالقتصاد. و�ف
ة �ف حسب الظروف المتغ�ي

ف  الواسع النطاق، قد ال تستمر سبل كسب العيش السابقة لعدة أسباب. وإذا أكدت التقييمات لوضع مع�ي
ي هذه 

هذا االأمر، فلعل من الملئم مساعدة الناس عىل تنويع أنشطتهم الستحداث أنشطة جديدة. و�ف
ف المجتمعات المحلية من منظور »مبدأ الل  الحاالت، يجب مراعاة السياق السياسي والعلقات التفاعلية ب�ي

. ي المعيار التاىلي
ر«. وترد أدلة توجيهية إضافية حول هذه الحاالت �ف �ف

المالحظات التوجيهية

ام متطلبات الأ� المعيشية وقدراتها اح�ت 1
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حكاية تحذيرية

استجابة للأزمة السورية، بنت العديد من المنظمات الدولية تدريباتها للمهارات عىل تفضيلت المستفيدين 
عدد  ندرة  رغم  والتجميل،  الشعر  تصفيف  عىل  النساء  تدريب  وتم  القائمة،  السوق  احتياجات  من  بداًل 

ي قد يحصلن عىل أي دخل باستخدام هذه المهارات.
المتدربات اللوا�ت

ة إىل دعم االنتعاش ال�يع للأرس واالأفراد، وذلك ببساطة عن  ي أعقاب االأزمة مبارسش
امج �ف عادة ما تهدف ال�ب

ف الوضع عىل المدى البعيد أو تعزيز  نتاجية، وبذل محاوالت محدودة لتحس�ي طريق استبدال االأصول االإ
امج االآثار المحتملة الطويلة االأجل  ي هذه المراحل المبكرة، يجب أن تراعي ال�ب

التنمية االقتصادية. وح�ت �ف
ي تحديد الروابط المحتملة للتدخلت االأطول أجًل، مثل الخدمات المالية أو 

امج االأصول، وأن تبدأ �ف ل�ب
امج. )لمزيد  ال�ب المنطقة مثل هذه  ي 

التجارية. وقد تقدم منظمات أخرى �ف وعات  خدمات تطوير الم�ش
وعات التجارية ونظم الأسواق،  من المعلومات، انظر أيًضا معاي�ي الخدمات المالية ومعاي�ي تطوير الم�ش
والمعيار الأساسي 2(. ويجب أن تركز التدخلت عىل دعم وتقوية وإعادة بناء االقتصاد المحىلي واالأطراف 
اع أو الكوارث الطبيعية، فإن  ف ي حاالت ما بعد ال�ف

الفاعلة المحلية )انظر أيًضا معيار توزيع الأصول 1(. و�ف
ي إعادة تأهيل بعض أصول المجتمعات المحلية 

إحياء سبل كسب العيش قد يتحقق أيًضا باالستثمار �ف
المؤقتة.  المأوى  أماكن  تأهيل  إعادة  أو  المكثفة،  العمالة  االأنقاض ع�ب  بإزالة  ، السيما  للتدم�ي المعرضة 
االأطراف  وإزاحة  المحلية  القوة  مواطن  البناء عىل  إىل  االنتقالية  المراحل  اتيجيات  اس�ت تسعي  أن  ويجب 

الفاعلة الخارجية تدريجيا، حسب االقتضاء.

اتيجيات المراحل النتقالية اس�ت 2

حكاية تحذيرية

ف لتمكينهم من العودة للصيد.  بعد تسونامي المحيط الهندي، تم توزيع آالف القوارب عىل السكان المحلي�ي
كانت  المحلية  السمكية  المصائد  أن  ، رغم  الساحىلي للصيد  ة وصالحة  الموزعة صغ�ي القوارب  أغلب  وكانت 
ي مناطق 

ي صيد أنواع مختلفة من االأسماك و�ف
تتضمن سابًقا أنواعا وأحجاما عديدة من القوارب المستخدمة �ف

جغرافية متباينة. ونتيجة سوء تحديد االأهداف وعدم كفاية تحليل استخدام االأصول وأثره، فإن العديد من 
أثار  ة عدد القوارب  القوارب لم تكن مناسبة، ولم تُستخدم قط للغرض المخطط له. ورغم هذا، فإن ك�ش

القلق من الصيد الجائر.
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مثال

عادة بناء البنية التحتية، عىل العمال خيار ادخاري ضمن  عرضت منظمة تنفذ برنامج »النقد مقابل العمل« الإ
ي محدد. وهو ما 

ي موعد نها�أ
نامج، حيث تحتفظ المنظمة بجزء صغ�ي من راتبهم كل أسبوع، ويُعطى لهم �ف ال�ب

أتاح للعمال توف�ي بعض االأموال لتلبية احتياجات أرسهم العاجلة، فضًل عن توفر مبلغ صغ�ي يمكن استثماره 
وع البنية التحتية. مع انتهاء م�ش

للحد من خطر  اتيجيات  امج عىل اس�ت ال�ب أن تشتمل  االأصول، يجب  الشاملة لحماية  المعالجة  من أجل 
ي أقل تقدير، مع 

امج إىل تقليص مواطن الضعف أمام أزمات المستقبل، �ف الكوارث. ويجب أن تسعى ال�ب
المعيشية من حماية أصولها  ي تمت بعد االأزمة. ويجب أن تتمكن االأرس 

ال�ت التدخلت االأولية  أثر  تعزيز 
اوح هذه  ت�ت ، فقد  ف المستهدف�ي باالأفراد  الخاصة  العيش  المستقبل. ووفقا لسبل كسب  أثر صدمات  من 
ف أو االدخار االآمن( وإعادة تأهيل قنوات  ف تعزيز الروابط بالخدمات المالية )مثل: التأم�ي التدخلت ما ب�ي
بة. وهناك عن� آخر من عنا� بناء القدرة عىل مجابهة االأزمات،  الري وإعداد هياكل الحفاظ عىل ال�ت
- رغم  للأصول  العام  التوزيع  وأن  ما،  إىل حد  مختلًفا  موقًفا  تواجه  أو جماعة  كل أرسة  أن  إدراك  وهو 
إنصافه - ليس دائما الحل السليم. فكلما أدركت التدخلت السمة الفردية لمشكلت السلمة والقدرة عىل 
المهمشة،  والعرقيات  النساء،  )مثل:  مختلفة  فئات  تواجهها  ي 

ال�ت والسلطة  والمعرفة  للأسواق  الوصول 
زادت  الفئات،  لهذه  االقتصادية  الفرص  لتقوية  إنتاجية  أصوال  حولت  ثم  الُمعدمة(،  المعيشية  واالأرس 

إمكانية بناء القدرة عىل مجابهة االأزمات.

زيادة القدرة عىل مجابهة الأزمات 3
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معيار توزيع االأصول رقم 5
ع سبل كسب العيش ع وتنوِّ الأصول توسِّ

العيش 	  كسب  سبل  استمرارية  ضمان  أجل  من  السوق،  أوضاع  لتحليل  السوق  تقييمات  استخدام 
الجديدة )انظر أيًضا معايير التقييم والتحليل(.

دعم االأفراد في اتخاذ قرارات مستنيرة حول إمكانات أنشطة سبل كسب العيش المختلفة، وحاجتهم 	 
الأصول إضافية. 

دعم جهود القطاع الخاص والحكومة في تقديم تكنولوجيات ونُُهج جديدة. 	 
تقييم أثر تقديم التطبيقات والتكنولوجيات الجديدة )اقتصاديًا وبيئًيا( وإطلع المجتمعات المحلية 	 

والقادة على هذه المعلومات. 
تيسير سبل الوصول إلى الخدمات أو المساعدات التكميلية التي تحتاجها االأسر المعيشية والمشروعات 	 

التجارية للستفادة من االأصول الجديدة، مثل برامج التدريب والخدمات المالية وروابط السوق.
تحديد االأصول االأساسية المعرضة للصدمات الشائعة أو المتكررة أو المتوقعة، وتصميم االأنشطة 	 

اللزمة لمعالجة مواطن الضعف هذه أو الحد منها.
للأنشطة 	  والبعيد  المتوسط  المديين  على  واالستدامة  االستمرار  على  القدرة  لدعم  تدابير  إضافة 

االقتصادية المعنية بأطر عمل الرصد، وإطلع االأسر المعيشية على هذه المعلومات.
عيش 	  كسب  بسبل  الصلة  ذات  السوق  ومعلومات  التنظيمية  المعلومات  إلى  الوصول  سبل  تيسير 

االأفراد، بالشراكة مع الحكومة المحلية، متى أمكن. 
القيام بزيارات منتظمة للأسر المعيشية أو أماكن االأعمال، للوقوف على االحتياجات المستمرة، وربط 	 

ضافية، وتفسير إهلك االأصول.  الناس بالخدمات االإ

جراءات الرئيسية الإ

ف االأرس المعيشية من إدارة انتعاشها االقتصادي، وتعزيز  تؤدي برامج توزيع االأصول إىل تمك�ي
ي المستقبل، واالستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة، عن طريق 

إمكاناتها االقتصادية �ف
ي سبل جديدة لكسب العيش، أو تكييفها أو تطويرها. 

التوسع �ف
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العيش 	  لكسب  جديدة  سبل  في  االستثمار  في  التجارية  المشروعات  و/أو  المعيشية  االأسر  مشاركة 
بمستويات عالية. 

زيادة دخل االأسر المعيشية و/أو المشروعات التجارية بفضل تدخلت المشروع. 	 
استخدام موظفي المشروع واالأسر المعيشية لمعلومات السوق في اتخاذ القرارات. 	 
عدم تسبب أنشطة كسب العيش الجديدة في تقويض الفرص االقتصادية في المستقبل. 	 
إتاحة الخدمات التكميلية المناسبة للأسر المعيشية والمشروعات التجارية. 	 
نتاجية التي تعرضت للإهلك أو الخسارة بسبب الصدمات المتوقعة. 	  إعداد خطة الستبدال االأصول االإ

يمثل  فقد  الجفاف،  أوقات  في  الحليب  تُدّر  ال  أو  ُمسنِّة،  بقرة  االأصل  كان  إذا  المثال،  سبيل  )على 
حساب ادخاري بديلً لها جزًءا من خطة طويلة االأجل(.

تضمين تدابير االستدامة في توثيق البرامج واالأنظمة، متى أمكن. 	 

ات الرئيسية المؤ�ش
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ة )انظر أيًضا  ي سبل كسب العيش أك�ش تعقيًدا من برامج استبدال االأصول المبارسش
تُعد برامج التوسع �ف

ي خروج االأرس المعيشية من 
تها تتمثل �ف ف وعات التجارية ونظم الأسواق(؛ إال أن م�ي معاي�ي تطوير الم�ش

امج  امج وتنفيذها. وعادًة ما تتطلب ال�ب ي تخطيط ال�ب
مرحلة االستجابة، وربما وهي تشارك بشكل أي� �ف

ات  للتغ�ي معرضة  والأنها  أهدافها.  لتحقيق  الفنية  والمساعدات  التكميلية  للخدمات  النوع  هذا  من 
التدخل  تصميم  نجاح  لضمان  أجًل  االأطول  بالتداعيات  االهتمام  وري  ال�ف فمن  باالأسواق،  المستمرة 
التجارية  وعات  الم�ش تطوير  معيار  أيًضا  )انظر  االأنظمة  مستوى  عىل  نهج  استخدام  ويجب  وتنفيذه. 
التدخل،  انتهاء  فور  الداعمة مطلوبة  الخدمات  من  أي  بتقييم  امج  ال�ب تقوم  وأن   ،)3 الأسواق  ونظم 
 ، ف والبائع�ي الموردين  عن  ومعلومات  والقروض،  االدخار  إتاحة  )مثال:  السوق  نظام  سيوفرها  وكيف 
وإتاحة العمالة المناسبة(. وعادة ال يكفي توف�ي االأصول فقط لضمان تحقق االأثر المرغوب، لذا يجب أن 
نتاجية )مثل التدريب عىل المهارات  امج تقديم حزمة خدمات، سواء قبل تقديم االأصول االإ تراعي ال�ب
عىل  والتدريب  رشاد،  واالإ التدريب  )مثال:  تقديمها  بعد  أو  العمل(  لبدء  معدات  تقديم  ثم  اللزمة، 

إدارة االأعمال(.

المالحظات التوجيهية

التعقيد 1

مثال

ي بلدة تتوسع بمعدل 
ي سوق جديدة �ف

يهدف برنامج إىل مساعدة االأرس المعيشية الريفية عىل بيع منتجاتها �ف
ن االأرس المعيشية من نقل سلعها إىل  رسيع. ويُظهر تحليل السوق أن خدمات النقل غ�ي كافية بالقدر الذي يمكِّ
نامج التواصل  نتاج، يي� ال�ب ف عىل الحصول عىل أصول أك�ش لزيادة االإ السوق. وإضافة إىل مساعدة المزارع�ي
مواعيد  مع  والمواصلت  النقل  جدول  يتوافق  بحيث  القروية،  والجماعات  ة  الصغ�ي الحافلت  جمعية  ف  ب�ي

السوق.
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ي حاالت 
نتاجية. وهي مسألة مهمة للغاية �ف ك احتمالية االستخدام الجيد للأصول االإ يعزز االستثمار المش�ت

وعات التجارية  ي سبل كسب العيش الجديدة أو تكييفها أو تطويرها، الأن االأرس المعيشية أو الم�ش
التوسع �ف

ستحتاج تغي�ي سلوكياتها إذا تولت القيام بأنشطة اقتصادية جديدة. ويمكن استعراض التوجيهات المقدمة 
ف عىل االأصول.  ك المطلوب من الحاصل�ي ي معيار توزيع الأصول 2 عند تحديد مستوى االستثمار المش�ت

�ف
ي الحسبان، وأن يُطلب منها 

وعات التجارية �ف ويجب أن يؤخذ مستوى الخطر عىل االأرس المعيشية أو الم�ش
ة. امها دون أن يقوض قدرتها عىل االنتعاش من أية صدمة أخ�ي ف سهام بالمقدار الذي يضمن ال�ت االإ

ة.  عند تقديم االأصول، قد تساعد التكنولوجيا الجديدة االأفراد عىل التكيف مع البيئات والفرص المتغ�ي
إذا لم يتم عمل تقييم  آثار غ�ي مرغوب فيها عىل سبل كسب العيش واالأسواق والبيئة،  ولكن قد تطرأ 
م الدعم بناء عىل احتياجات االأفراد. وتُعد قدرة االأرس  ، أو إذا لم يقدَّ كاٍف لمدى ملءمة الوضع الحاىلي
وري تقييم الدخل  المعيشية عىل استخدام وصيانة االأصول الجديدة من االأمور اللزم مراعاتها. ومن ال�ف
ف القريب والبعيد. وقد يستلزم االأمر تقديم تدريبات عىل مهارات  المحتمل للأصول الجديدة، عىل المدي�ي
وعن  بدائلها  عن  للبحث  باالأسواق  الروابط  دراسة  عن  فضًل  االأصول،  أو عىل صيانة  تكنولوجية جديدة 

المدخلت المستمرة.

ك الستثمار المش�ت 2

التكنولوجيا الجديدة 3

حكاية تحذيرية

ي المنطقة قسائم بمبلغ 
بعد مرور ستة أشهر عىل إعصار، قدم برنامج للأعمال التجارية المتناهية الصغر �ف

وعات التجارية المتناهية الصغر مطلق  ي متاجرهم. وكانت للم�ش
اء معدات أو بضائع للبيع �ف 5000 دوالر ل�ش

ي استخدام القسائم كما تشاء، ولم يكن مطلوبًا منها عمل أي تخطيط أو استثمار أي من أموالهم 
الحرية �ف

ي هذا فرصة لتجربة منتجات جديدة أو أنواع جديدة من المعدات. 
الخاصة. ورأى العديد من رواد االأعمال �ف

ي غضون 12 شهًرا من توزيع 
ولكن لم يكن جميع رواد االأعمال يعرفون كيف يديرون أنشطة العمل الجديدة. و�ف

وعات التجارية مخزونها و/أو تركت معداتها الجديدة. القسائم، استنفدت 50 بالمائة من الم�ش



المعيار 1
فهم الطلب عىل الخدمات المالية

المعيار 2
دعم العرض المحىلي من الخدمات المالية

المعيار 3
ن   استخدام مقدمي الخدمات المالية الرسمي�ي

ي التحويالت النقدية
ن �ن الحالي�ي

المعيار 4
فهم وظائف القواعد والأعراف وأعمال الدعم المحلية

المعيار 5
اتباع القواعد التنظيمية لحماية المستهلك

 معاي�ي 
الخدمات المالية



الوصول  التجارية فرص  والمشروعات  لالأفراد  يُتاح  عندما  المالي«  »الشمول  يتحقق 
إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المناسبة، والقدرة على استخدامها؛ وهي 
الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الرسمية بشكل مسؤول ومستدام. وتشمل 
الخدمات المالية قاعدة عريضة من المنتجات والأدوات لدعم الأصول ونموها، على 
امتداد سلسلة متواصلة، تبدأ بالتحويالت النقدية غير المشروطة والمشروطة، وتنتهي 
بالمنتجات المالية الرسمية. وتتضمن المنتجات الرسمية القروض )الئتمان(، والدخار، 
والتأمين، والإجارة، والتحويالت المالية )مثل التحويالت من الخارج والمدفوعات من 
شخص لشخص(، وفي الآونة الأخيرة، الخدمات المالية المتنقلة والحافظات المالية 
لكترونية أو الفتراضية. كما أن العديد من الممارسات غير الرسمية، مثل جمعيات  الإ
الدخار، تواصل القيام بدور بالغ الأهمية في مساعدة قطاعات السكان الضعيفة في 

تلبية احتياجاتها المالية اليومية.

النتعاش  لجهود  المالية  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  إتاحة  الضروري  ومن 
القتصادي، ل سيما في المناطق العشوائية، حيث تتسم الخصائص السكانية بالفقر 
الأسواق،  على  القائمة  القتصادية  النظم  وفي  الجتماعي.  والتماسك  الأمن  وغياب 
تُعد إتاحة الئتمان مسألة ضرورية لشراء الغذاء وإعادة بناء المساكن، وسداد نفقات 
العالج الطبي، وإعادة بناء الأعمال بعد مرور الأزمة. كما يمكن أن يساعد استخدام 
الستفادة  على  التجارية  والمشروعات  المعيشية  والأسر  الأفراد  المالية  الخدمات 
ن من قدرة  من الفرص القتصادية الجديدة وتوفير الدخل وبناء الأصول، بما يحسِّ
الأفراد والمجتمعات على مجابهة الأزمات، ويتيح لها سرعة الرجوع إلى ما كانت عليه 
والنتعاش. وإذا لم يتم تقديم الخدمات المالية بشكل مسؤول، فقد تتسبب في 
فراط في الستدانة. ومن ثم، فالبد من اعتبار التمويل  مخاطر جديدة في شكل الإ
المسؤول ركًنا أساسًيا من أركان جهود النتعاش القتصادي، لتفادي استغالل العمالء 

وضمان انتعاش أسواق عادلة وشفافة ومستجيبة لحتياجات مستخدميها.

 معاي�ي 5
الخدمات المالية
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)مثل  الرسمية  المالية  المؤسسات  - من  الخدمات  كبيرة من مقدمي  تقوم مجموعة 
ومؤسسات  المصرفية  غير  المالية  والمؤسسات  التأمين  وشركات  التجارية  البنوك 
الهادفة  غير  المنظمات  إلى  المالية  الخدمات  بتقديم  الصغر(  المتناهي  قراض  الإ
للربح ومشغلي شبكات الجوال. كما أن هناك خدمات مالية غير رسمية، مثل شبكات 
تناوب  وجمعيات  الئتمان،  ومجموعات  جماعيا،  المدارة  أو  المجتمعية  الدخار 
ى »الحوالت«، بل وحتى متاجر التجزئة التي  الدخار والئتمان )ROSCAs(، وما يُسمَّ
 – الرسميين  الخدمات غير  يكون مقدمو  ما  غالبا  الأزمة،  بأجل. وبعد  السلع  تقدم 
أو  المالية  يبدأ في أنشطته  التجار والمقرضون - هم أول طرف  المقام الأول  وفي 
إقراض  العشوائية، ولهم شروط  الأحياء  الأغلب في  يستأنفها، وهم موجودون في 

قراض المتناهي الصغر )MFIs( أو البنوك التجارية. أقل صرامة من مؤسسات الإ

ومن الضروري للغاية فهم عالقات السوق والأطراف الفاعلة به، من أجل دعم نظم 
السوق المالية، بما يخدم الحتياجات القتصادية والجتماعية المتنوعة والمستجدة 
كل  فهم  طريق  عن  هذا  ويتحقق  الأزمات.  أوقات  بعد  المعيشية  والأسر  لالأفراد 
لنظم  تتيح  التي  أجاًل  الأطول  والفرص  لالنتعاش،  الأجل  القصيرة  الحتياجات  من 
عادة بناء قدرتهم على مجابهة صدمات  الأسواق المالية دعم المستهلكين الفقراء لإ
المستقبل. وحيث إن بيئات الأزمات في حالة سيولة دائمة، فالبد من إعداد عمليات 
بالمعلومات  بالتنفيذ  القائمين  بما يداوم على تزويد  البيانات بشكل منتظم،  جمع 
كما  المتغيرة؛  البيئة  هذه  مع  للتعامل  برامجهم  تكييف  من  نهم  ويمكِّ الالزمة، 
في  بالتغير  تدفع  التي  العوامل  عن  الكشف  في  الجيدة  الرصد  تدابير  تساعدهم 
الفرص  وتحديد  التغيير،  ذلك  بتحفيز  الكفيلة  القوة  نقاط  مالحظة  وفي  الأسواق، 
يجابي على  الالزمة لستحداث ما يلزم من عوامل تحفيز أو تعديلها لتحقيق الأثر الإ

سلوك الأطراف الفاعلة في السوق.
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ول يوجد في بيئات الأزمات أداة تقييم جاهزة لتحليل القطاع المالي. ولكن هناك 
الخدمات  بخبراء  الستعانة  شريطة  حالة،  كل  بحسب  تكييفها  يمكن  عديدة  أدوات 
التقييم  أدوات  قائمة  على  لالطالع  المرفق  )انظر  التشخيصية.  المرحلة  في  المالية 

المتوفرة(.

وعند تصميم تدخالت الخدمات المالية، من المهم التأكد من أن هذه التدخالت ل 
تأتي بدياًل للمؤسسات أو المنتجات المحلية، أو أن تتسبب بطرق أخرى في اضطراب 
سوق الخدمات المالية. ومن المهم أيًضا تحديد مقدمي الخدمات المالية المحليين 
)FSPs( القادرين على تقديم منتجات وخدمات ذات صلة أثناء فترات الأزمات، وهذا 
بالستعانة بنظم السداد الأكثر فعالية وشموًل. ويجب أن يلتزم مقدمو الخدمات 
مع  تتسق  تقديمها  وآليات  منتجاتهم  أن  يُثبتوا  وأن  المسؤولة،  المالية  بالممارسات 
شراكات  تعقد  التي  والتدخالت  المحلية.  والجتماعية  والقانونية  السياسية  المعايير 
مع مقدمي الخدمات المالية المحليين، وتحترم اختيارات العميل واحتياجاته، تتوفر 
يجابية الممتدة لما بعد أثر التدخل. كما سيؤدي  لديها المقومات التي تولد الآثار الإ
القدرات  بناء  أعمال  أو  المناسب،  والتدريب  السوق  عن  الجيدة  المعلومات  توفير 
على  مزدهرة  أسواق  لبناء  الأساس  وضع  إلى  الخدمات،  ومقدمي  لالأفراد  المناسبة 

المدى البعيد.
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معيار الخدمات المالية رقم 1
فهم الطلب عىل الخدمات المالية

التحديد الكمي لمستوى الطلب )المعروف وغير المعروف( على أنواع الخدمات المالية المختلفة في 	 
أوساط الأسر المعيشية والمشروعات التجارية المستهدفة. 

وتفضيالت، 	  احتياجات،  من  قائم  هو  ما  وتحديد  الأعمال،  و/أو  العمالء  رفاه  على  الأزمة  أثر  تقييم 
وسلوكيات، واستخدامات للخدمات المالية. 

تحديد العراقيل المحتمل أن تحول دون الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها )مثال: البنية 	 
التحتية، والقيود/الأعراف الثقافية، والقواعد التنظيمية، بما فيها قواعد اعرف عميلك، ومتطلبات أوراق 

تحقيق الهوية(. 
تحديد الحتياجات التكميلية للخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية.	 

جراءات الرئيسية الإ

ي ذلك احتياجات الأفراد وتفضيالتهم 
فهم نطاق وطبيعة الطلب عىل الخدمات المالية، بما �ن

ي يواجهونها.
وسلوكياتهم والعوائق ال�ت

، فـإن »الطلب« يشمل: 1( الأفراد والأرس المعيشية والأعمال التجارية  فيما يخص هذه المعاي�ي
ي تدرك وجود منتجات الخدمات المالية، وتطلبها )طلب قائم عىل معرفة بوجودها(؛ و2( من 

ال�ت
ل يعرف بوجود هذه المنتجات ولكن لديه احتياجات يمكن أن تلبيها منتجات الخدمات المالية، 

ويرجح أن يستخدمها إذا توفرت له، وكانت مصممة بما يالئم احتياجاته )طلب قائم عىل غ�ي 
معرفة بوجودها(.
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تقييم البيانات الخاصة بالخدمات المالية لتحديد الطلب الفعلي. 	 
ذات 	  المالية  الخدمات  تقديم  لضمان  منتظم  بشكل  وتقييمها  المختلفة،  العمالء  قطاعات  تحديد 

الصلة، حسب القدرات المالية للعمالء. 
سكان، والصحة، والمشروعات التجارية، والأسرة 	  دمج أنواع احتياجات المستهلكين المختلفة )مثل: الإ

المعيشية( وما يتصل بها من توقيتات زمنية )مثل: احتياجات في دورات الحياة المختلفة، وقت الأزمة 
وإعادة البناء والستثمار( في تحليل الطلب.

تسعير وتصميم المنتجات المناسبة للسكان المستهدفين. 	 
شروط 	  بفرض  إقصائهم  وعدم  المستهدفين،  السكان  على  المالية  الخدمات  شروط  فهم  سهولة 

تأمين  شروط  من  ذلك  غير  أو  الضمانات،  أو  الكفالت،  أو  الكثيرة،  الوثائق  تقديم  مثل  تعجيزية، 
لزامية. القروض؛ مثل برامج الدخار الإ

ات الرئيسية المؤ�ش

ي الفرص القتصادية. وعىل 
ي تنظيم حياتهم اليومية والستثمار �ن

يستخدم المستهلكون الخدمات المالية �ن
ي حالت الأزمات، فإن الحتياجات المالية لالأفراد 

الرغم من أن الخدمات المالية الرسمية قد يتعطل مسارها �ن
ل تتوقف. وهو ما يتطلب أن ينتقل الأفراد من الخدمات الرسمية إىل غ�ي الرسمية، أو أن يلجؤوا إىل آليات تكّيف 
سلبية، مثل تقليل استهالكهم من الغذاء أو بيع أصول إنتاجية، إذا لم تتوفر لهم الخيارات المالية. وتحتاج 
رة بالأزمات جملة من الخدمات المالية، منها الدخار والئتمان  وعات التجارية المت�ن الأرس المعيشية والم�ش
ة  . وهذه الحتياجات تتطور مع مرور الوقت؛ فعىل سبيل المثال، بعد الأزمة مبارسش ن وآليات السداد والتأم�ي
يُرجح أن يحتاج المستهلكون الحصول بشكل فوري عىل مدخراتهم، أو قد يحتاجون خدمات التحويالت 
رة. ومن الحتياجات الحيوية الحصول  ي المناطق غ�ي المت�ن

النقدية لتلقي مساعدات من الأهل والأصدقاء �ن
ي العموم، يجب 

اع الممتد. و�ن ن ي حالة ال�ن
ي سياق ما بعد الأزمة، أو �ن

عىل التحويالت الواردة من الخارج �ن
ة.  أن تعطي المنظمات الأولوية للتحويالت الواردة من الخارج والتحويالت النقدية فور وقوع الأزمة مبارسش
 . ن ن لزيادة قدرة الوصول لخدمات الدخار والتأم�ي وبعدئذ، عليها العمل مع مقدمي الخدمات المالية المحلي�ي
ي أثناء مرحلة إعادة البناء أو النتعاش، فيمكن أن يستأنف مقدمو الخدمات المحليون تقديم منتجات 

أما �ن
القروض بناء عىل طلب العمالء )أو أن يوسعوا نطاقها(، للحصول عىل التمويل. كما يمكن أن تساعد قروض 
ن سيكون ثمة حاجة لالئتمان فور تراجع  ي ح�ي

الطوارئ الأعمال التجارية عىل التعامل مع الحتياجات الفورية، �ن
وعات التجارية. حدة الأزمة، وذلك من أجل إعادة بناء الأعمال والمساكن، ودعم تطوير الم�ش

المالحظات التوجيهية

فهم نطاق الطلب وطبيعته1
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مقدمو  يفهم  أن  يتطلب  ما  وهو  طويلة.  ات  ف�ت مدار  عىل  سيما  ل  مستمرا،  ا  تغ�ي الأزمة  بيئات  تتغ�ي 
الخدمات المالية قطاعات السوق المختلفة )مثل: الشباب، والنساء، والمزارعون، والفقراء المعدمون(، 
ي تتما�ش مع سوق رسيع 

وأن يواصلوا استجابتهم لالحتياجات الفردية، من توف�ي المنتجات والخدمات ال�ت
. وعىل مقدمي الخدمات المالية أن يسعوا بانتظام للحصول عىل  التطور، وكذا أوضاع بيئية رسيعة التغ�ي
ات. وهو ما يتطلب منهم دمج آليات التغذية  التغذية الراجعة من الأفراد، ومسح السوق، بحًثا عن التغ�ي

ي عملياتهم. وقد يتطلب أيًضا أن يقوموا بتقييمات مستمرة للسوق.
الراجعة �ن

التقييم المنتظم للطلب2

مثال

ي رسيالنكا عن وجود 
رة بالتسونامي �ن ي المناطق المت�ن

أبلغت مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الناشطة �ن
ي إقليم باتيكالوا 

ي مارس 2005، مقارنة بمارس 2004. وأظهر تقييم تم �ن
ة من المدخرات الإجمالية �ن مبالغ كب�ي

إيداع مبالغ لدى مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تقارب نسبتها 35 بالمئة من المنح النقدية ومدفوعات 
ي تم تلقيها.

النقد مقابل العمل ال�ت

الأرس  إعداد  ي 
�ن ي  إيجا�ب دور  للتحويالت من  ما  الصغر  المتناهي  والقتصاد  الكىلي  القتصاد  وتُظهر دلئل 

المعيشية لمقاومة الكوارث الطبيعية، والتكيف مع الخسائر بعد وقوعها. ويُظهر تحليل القتصاد الكىلي 
من  كب�ي  عدد  بها  ي 

ال�ت الدول  ي 
�ن الطبيعية  الكوارث  أعقاب  ي 

�ن تزيد  التحويالت  أن  الدول  مستوى  عىل 
ي بنغالديش أن استهالك الفرد بعد فيضان 

المهاجرين بالخارج. فقد أوضحت مسوح الأرس المعيشية �ن
ي 

ثيوبية ال�ت ي تتلقى تحويالت من الخارج عن الأرس الأخرى. ويبدو أن الأرس الإ
ي الأرس ال�ت

1998 كان أعىل �ن
المعيشية  الأرس  أصول  بيع  وأقل عىل  النقدي،  الحتياطي  أك�ش عىل  تعتمد  الخارج  من  تحويالت  تتلقى 
تلقتها  ي 

ال�ت الخارج  من  التحويالت  ساعدت  وغانا،  فاسو  بوركينا  ي 
و�ن الجفاف.  عىل  للتغلب  الماشية،  أو 

ي بناء بيوت من 
ي تلقت تحويالت من الدول المتقدمة العالية الدخل، �ن

الأرس المعيشية، ل سيما تلك ال�ت
، وإتاحة قدر أك�ب من معدات التصالت، مما يوحي أنها أعىل استعدادا لمواجهة  ن الخرسانة، بدًل من الط�ي

الكوارث الطبيعية.

 ،)GFDRR( ي من آثارها
)ُمقتبس من ورقة العمل الصادرة عن الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعا�ف

ي االستعداد 
بعنوان »التحويالت الخارجية والكوارث الطبيعية: االستجابة بعد وقوع الكارثة والمساهمة �ف

قبل وقوعها«(
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للتكيف مع  المنتجات وآليات تقديمها، وذلك  قد تستدعي حالت الأزمات إعداد حلول مبتكرة لتصميم 
الأفراد من سداد  الكارثة، ل يتمكن عادًة  القائم. وبعد  العام والضطراب القتصادي  انعدام الستقرار 
إليها  تلجأ  ي 

ال�ت شيوًعا  الأك�ش  والستجابة  الكارثة.  وقوع  السابق عىل  الوقت  ي 
�ن القروض حسب جدولتها 

ة،  المؤسسات المالية هي إعادة هيكلة أو جدولة القروض. ويجب أن تعاد الجدولة فور وقوع الأزمة مبارسش
ر جسيم. كما يجب أن تجتمع المؤسسات المالية  ي لحق بها �ن

وأل تقت� عىل المناطق الجغرافية ال�ت
الكارثة. ويجب أيضا أن تُب�ن قرارات إعادة هيكلة  ي مرحلة ما بعد 

بالأفراد لتقييم قدرتهم عىل السداد �ن
أو جدولة القروض عىل تقييم تفصيىلي لخسائر الأفراد المؤقتة للدخل. أما إعادة التمويل، وهي العملية 
، فقد تكون أفضل خيار لالأفراد الذين فقدوا أصولهم  ي تتعلق عادًة باستبدال قرض سابق بقرض أك�ب

ال�ت
تقييم تفصيىلي لخسائر  أيًضا يجب عمل  أك�ب لستبدالها. وهنا  إىل قرض  الكارثة ويحتاجون  ي 

�ن نتاجية  الإ
وطه. ويجب أن  ي هذه الحالة، فما مبلغ القرض ورسش

الأفراد، من أجل تقرير إذا ما كان سيعاد التمويل، و�ن
يكون إلغاء القروض آخر ما تلجأ إليه المؤسسة المالية، لأنه قد يقلل من رأس مالها ويضعف ثقافة سداد 
ي تغي�ي سياستها العتيادية، لتتيح وقتا أطول 

الئتمان. وبعد الكارثة، قد تعيد المؤسسات المالية التفك�ي �ن
ي ل 

لغاء القروض ال�ت قبل إلغاء القروض، وفق القواعد التنظيمية المحلية؛ كما يجب أن تكون مستعدة لإ
يمكن تحصيلها بسبب وفاة الأفراد أو إعاقتهم الدائمة أو اختفائهم.

تعديل تصميم المنتجات وتقديمها3

مثال

وعمل  مدخراتهم،  لحفظ  لالأفراد  آمًنا  مكانًا  الصغر  المتناهي  للتمويل  خان  أغا  مؤسسة  عرضت  سوريا،  ي 
�ن

. كما ُعرض عىل الأفراد فرصة  وح الداخىلي ن ات ال�ن تحويالت من فرع لفرع، وخدمات السحب النقدي أثناء ف�ت
أيًضا  بإمكانهم  وكان  حالة.  كل  تختلف حسب  بنسبة  قروض،  عىل  للحصول  كضمانة  مدخراتهم  استخدام 
ي أي وقت. وقامت مؤسسة First Micro-Finance Syria بتقديم 

سحب الودائع المحددة الأجل دون غرامة، �ن
ي أصول أعمالهم أثناء الأزمة، 

ة �ن ن الذين تكبدوا خسائر جزئية أو كب�ي عادة بناء الأعمال للعمالء الحالي�ي قروض لإ
ورة تحديد ما إذا كان  ي توليد العوائد. كما رأى مقدمو الخدمات المالية �ن

ولكن أظهروا القدرة عىل الستمرار �ن
ر الالحق بالأصول وتوقعات التدفقات المالية.  ي ذلك تقييم ال�ن

عادة جدولة القرض، بما �ن العميل مستحًقا لإ
ار بحافظة الستثمار.  وتم إعادة الجدولة عىل أساس فوري وبحسب كل حالة عىل حدة، من أجل تفادي الإ�ن
عادة بناء قدراتهم. وأتاحت  ة سماح من ستة أشهر أن يستخدم الأفراد القروض بشكل إنتاجي لإ وأتاحت ف�ت
ي ل يمكن 

ي حال لم يتمكن العميل من السداد بسبب الوفاة أو الخسارة ال�ت
مؤسسة FMFI-S بإسقاط القروض �ن

ار  ي إطار من ال�ية لتفادي الأ�ن
ي كل حالة عىل حدة، و�ن

تعويضها لكسب العيش. وتم تطبيق إلغاء السداد �ن
ها من اعتبارات ذات شأن. المعنوية وغ�ي
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معيار الخدمات المالية رقم 2
دعم العرض المحىلي للخدمات المالية

تغطيتها 	  ونطاق  الرسمية(،  وغير  )الرسمية  المحلية  بالسوق  فيها  الموثوق  الفاعلة  الأطراف  تحديد 
الجغرافي، ودرجة قدرتها على أداء وظائفها. 

النقد 	  مع  والتعامل  للمخاطر  إدارتها  يخص  فيما  بالسوق،  الفاعلة  لالأطراف  الداخلية  النظم  تقييم 
بالغ، والتخطيط للطوارئ، وإدارة السيولة.  والإ

تفادي إعادة إنشاء آليات لتقديم الخدمات، حال وجود قدرات التدخل المرجوة لدى المؤسسة أو 	 
الطرف الفاعل بالسوق في فترة ما قبل الأزمة. 

الوصول، 	  قدرة  من  يحسن  بما  المالية،  الخدمات  تقديم  وآليات  التوزيع  شبكات  وتكييف  تقييم 
والتأمين، وكفاءة التقديم. 

غاثة وإتاحة الخدمات المالية على المدى البعيد، بما يدعم 	  مكان بين جهود الإ تعزيز الروابط قدر الإ
استدامة سبل كسب العيش.

جراءات الرئيسية الإ

ي لديها 
اكات مع الأطراف الفاعلة بالأسواق المحلية، م�ت أمكن، وهي الأطراف ال�ت عمل رسش

القدرات وتتمتع بالقدرة عىل زيادة حجم الأعمال، والقدرة عىل مجابهة التحديات، من أجل 
ي أوقات الأزمات.

ي تقديم الخدمات المالية �ن
الستمرار �ن

توفر شبكات توزيع على نطاق جغرافي واسع، وقنوات مناسبة للتقديم، بما يتيح لمقدمي الخدمات 	 
المالية خدمة الأفراد بفعالية. )قنوات التقديم قد تشمل الصيرفة المتنقلة والوكالء وبطاقات السحب 

النقدي(. 
لدى مقدمي الخدمات المالية عالقات راسخة في المجتمعات المتضررة. 	 
دارة الكوارث والتخطيط للطوارئ، لضمان القدرة المؤسسية على مجابهة التحديات في 	  توفر خطط لإ

أوقات الأزمات. 
دارة المخاطر، لتقليص الخطر الالحق بالمؤسسات في 	  وجود سياسات وإجراءات مالية وتشغيلية لإ

أوقات الأزمة، بما في ذلك سياسات إعادة جدولة القروض.
غاثة وإعادة التأهيل، التي تتم 	  وجود سياسات وإجراءات لفصل الخدمات المالية العامة عن أنشطة الإ

نسانية. بالشراكة مع المنظمات الإ

ات الرئيسية المؤ�ش
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ي التمويل 
يقوم مقدمو الخدمات المالية )مثل: المؤسسات المالية غ�ي الم�فية، والمصارف المتخصصة �ن

ي تتبادل 
المتناهي الصغر، ومقدمو الخدمات المالية المحليون، ومشغلو الشبكات الجوالة والجمعيات ال�ت

الستجابة  ي 
�ن مهم  دور  ولهم  المنخفض،  الدخل  وذوي  الفقراء  السكان  بخدمة  بينها(  فيما  المساعدة 

، ودعم سبل كسب العيش. وبسبب أنشطة الأفراد والأعضاء،  للكارثة، واستئناف أنشطة القتصاد المحىلي
الكوارث والصدمات( عن طريق  )المعرضة أك�ش لخطر  بالدولة  النائية  المناطق  ي 

بالفعل �ن فهم يعملون 
شبكات فرعية أو شبكات توزيع بالتجزئة. كما أنهم أرسوا عالقات مستقرة مع الأرس المعيشية والمجتمعات 
مقدمو  ويفهم  الأزمات.  أوقات  ي 

�ن بها  الستفادة  يساعدهم عىل  مما  الثقة معها،  من  وأساًسا  المحلية، 
ي تحد من قدراتهم. وكلما 

الخدمات المالية المحليون فهما جيدا احتياجات وأولويات العمالء، والقيود ال�ت
 ، ن ن من مقدمي الخدمات المالية المحلي�ي كاء المحتمل�ي أمكن، يجب بذل الجهد لتقييم قدرات وسمعة ال�ش
وهذا بشكل دوري )مرة سنويًا عىل الأقل(، لضمان وجود اتفاقات تحدد مسبقا وضعهم، لتقليل إجراءات 
الستجابة أثناء الأزمات. وتُعد منظمة Mix Market مصدًرا جيًدا للمعلومات المتاحة عن مقدمي الخدمات 
رة. وأي تحليل للموردين للخدمات المالية يجب أن ينظر  ن الذين يعملون بالمناطق المت�ن المالية المحلي�ي
ي عروضهم قبل الأزمة وبعدها. ويجب أن يكشف عن قدرة مقدمي الخدمات عىل الستجابة لالأزمات، 

�ن
ن  ي المستقبل. كما يجب أن يهدف التقييم إىل كشف أية عوامل تحف�ي

ي قد تستجد �ن
وعىل تحمل الأزمات ال�ت

فهم  ويتطلب  بينهم.  فيما  العالقات  وطبيعة   ، ن المحلي�ي المالية  الخدمات  مقدمي  سلوك  تحرك  كامنة 
ي تحديد 

ن استخالص المعلومات من البحوث المتعلقة بالطلب، للمساعدة �ن مقدمي الخدمات غ�ي الرسمي�ي
ة  ي للكشف عن المنتجات والتسع�ي والبيانات الأخرى مبارسش

ما يستخدمه المستهلكون، وكذا تحليل إضا�ن
. ن من الموردين غ�ي الرسمي�ي

المالحظات التوجيهية

كاء المحتملون ال�ش 1
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أهبة  عىل  المتكررة  بالأزمات  رة  المت�ن المناطق  ي 
�ن المحليون  المالية  الخدمات  مقدمو  يكون  أن  يجب 

اعات أو الكوارث المتكررة. ويجب توثيق السياسات والإجراءات الخاصة بالستعداد لالأزمات  ن الستعداد لل�ن
دارة. ويجب تقديم برامج  والستجابة لها، مع عمل مراجعات سنوية يطلع عليها الموظفون ومجلس الإ
تركهم  وعدم  ن  العامل�ي سالمة  لضمان  نظم  وجود  مع  الأزمات،  مناطق  ي 

�ن ن  العامل�ي ن  الموظف�ي تدريب 
دارة بالمنظمة بما يتيح التصدي للكوارث، مع وجود  للعمل. وبالمثل، يجب تصميم نظام معلومات الإ
ضافة إىل الإجراءات الموثقة الأخرى لتشغيل النظام  عمليات احتياطية واضحةـ ميدانيا وغ�ي ميدانيا، بالإ
الوصول  عىل  المؤسسة  وقدرة  العميل،  معلومات  بحماية  كفيلة  السياسة  وهذه  أزمات.  وقوع  حال  ي 

�ن
امات  ن ي أوقات الأزمات، قد تتأثر سلبا قدرة المؤسسة عىل إدارة سيولتها )تلبية كل ال�ت

للبيانات. كما أنه �ن
ي الوقت المحدد لها(. حينئذ، قد يدخر الأفراد أقل، أو يكفوا عن الدخار بالكامل، أو يسحبوا 

السداد �ن
ا  تأث�ي يؤثر  للطوارئ. وكل هذا  تكميلية  قروًضا  يطلبوا  أو  الأقساط،  مواعيد سداد  توا  يفوِّ أو  مدخراتهم، 
المؤسسات  وأما  ومنهم،  ن  المحليي�ي المالية  الخدمات  مقدمي  إىل  تنتقل  ي 

ال�ت النقدية  المبالغ  عىل  ا  كب�ي
ي المناطق 

غ�ي المستعدة، فقد يؤدي هذا إىل نقص السيولة. ويجب أن يدرك مقدمو الخدمات المالية �ن
رة بالأزمات هذا الأمر، وأن يتحسبوا لهذا الوضع غ�ي المستقر كي يتمكنوا من تقديم الخيارات،  المت�ن
ار بقدرة المؤسسة عىل  ي هذه المواقف دون الإ�ن

ي تساعد الأفراد �ن
بما فيها الخدمات المالية المتنقلة، ال�ت

الستمرارية عىل المدى البعيد.

الستعداد المؤسسي 2

عليهم  أمكن،  والأنسب لخدماتهم. وم�ت  الأصح  التقديم  قنوات  تقييم واختيار  الخدمات  عىل مقدمي 
ي الحفاظ عىل الوقت وتقليل النفقات، مع تعزيز الخصوصية والسالمة. ويمكن 

استخدام التكنولوجيا �ن
والخدمات  العمالء  فيها شبكات  بما  القائمة،  التحتية  البنية  ي مراجعة قدرات 

�ن المساعدة  التنمية  كاء  ل�ش
المالية المتنقلة، وقدرة التجار عىل السداد وبطاقات السحب النقدي. ويجب مالحظة أن السكان الفقراء 
ثقافتهم  الرقمية بسبب عدم  السداد  استخدام نظم  ي 

�ن ة صعوبات  أحيان كث�ي ي 
�ن يواجهون  والضعفاء 

خدمات  تكون  لأن  الممكنة  الجهود  كل  بذل  يجب  ثم،  من   . ي
السك�ن ووضعهم  دخلهم  ي 

وتد�ن الرقمية 
إليها وشفافة لالأفراد، من أجل ضمان فهمهم للمنتجات وإقبالهم  السداد غ�ي باهظة ويسهل الوصول 

عىل استخدامها.

قنوات التقديم 3
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مثال

ي حال 
العمالء لهم �ن إتاحة مدخرات  الأزمات  التعامل مع  ي 

الأفراد �ن تريد مساعدة  ي 
ال�ت المنظمات  قد تقرر 

عادة جدولة  ي أرسع وقت ممكن، ودون غرامات، مع توف�ي المزيد من رأس المال وخيارات لإ
طلبهم لها، �ن

التفاوض عىل القروض لجعلها  ة محددة، وإعادة  سداد القروض، وإسقاط الغرامات عىل تأخر السداد لف�ت
ي توقع 

دون فائدة. وعىل الرغم من أن إلغاء قروض معينة هو من خيارات المؤسسات المالية، فإن الستمرار �ن
قراض، ومن ثم إتاحة دورات قروض  ي الإ

إعادة السداد أمر بالغ الأهمية لحماية قدرة المنظمة عىل الستمرار �ن
ي المستقبل للعمالء.

�ن

قد يتأثر عمالء مؤسسات الخدمات المالية بالأزمة بأشكال مختلفة. فقد تتأثر قدرة بعضهم بشكل مؤقت 
أو دائم عىل سداد القروض، ومن ثم يجب إعادة جدولة قروضهم أو إتاحة مدخراتهم لهم. وعىل مقدمي 
يقدموا  وأن  لها،  ويتحسبوا  التقلبات  هذه  يفهموا  أن  بالأزمات  رة  المت�ن المناطق  ي 

�ن المالية  الخدمات 
ار بقدرة المؤسسة عىل الستمرار عىل المدى البعيد.  ي هذه المواقف، دون الإ�ن

خيارات تساعد الأفراد �ن
ي 

ن �ن العميل عن طريق عمالء متخصص�ي تقييمات منتظمة ودائمة لحتياجات  المنظمات أن تجري  وعىل 
للكوارث،  المخصص  القروض  تمويل  أن  كما  المسددة.  غ�ي  القروض  مع  للتعامل  ن  ومدرب�ي النتعاش 
وعات التجارية من  ي لحماية الم�ش

ن عىل الحياة الئتما�ن عادة هيكلة القروض، والتأم�ي والسياسات الموحدة لإ
ي حماية الأصول المتبقية مع الأفراد، وتعزز قدرتهم عىل مجابهة الكوارث.

الفشل، قد تساعد �ن

التقييم المستمر لحتياجات العميل 5

ي 
ي أي نشاط من أنشطة النتعاش، ولكنها ل غ�ن عنها �ن

ن والعمالء �ن من الأمور المهمة ضمان أمن الموظف�ي
تدخالت الخدمات المالية، بسبب حجم التعامالت النقدية الكب�ي ومستوى الخصوصية الالزم لمعلومات 
أشكال  من  ها  غ�ي أو  المتنقلة  المالية  الخدمات  استخدام  خيارات  عن  البحث  المنظمات  وعىل  العميل. 
ونية، إما عن طريق مشغىلي شبكات الجوال أو عن طريق الخدمات الم�فية  لك�ت التحويالت النقدية الإ
الرسمية، إذا توفرت. ففي بعض الحالت، قد ل تتوفر هذه الخدمات بسهولة بعد الأزمة، وربما تتوفر 
ات متكررة من المخاطر المرتفعة، وأن تكون لديها  ولكنها ل تعمل مؤقًتا. لذا فعىل المنظمات أن تتوقع ف�ت
ن فيما يخص إدارة النقد وحماية معلومات  سياسات للحد من الخطر المحتمل أن يلحق بالأفراد والموظف�ي

غاثة لمزيد من المعلومات(. ف باالإ العميل. )انظر أيًضا معيار اسف�ي االأساسي 6: أداء العامل�ي

ن والعمالء أمن الموظف�ي 4
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اًما بتقديمها عىل المدى البعيد. وعىل مقدمي  ن إن عملية تقديم الخدمات المالية مسألة معقدة وتتطلب ال�ت
ن  نم�ي ي من القدرات التقنية والمؤسسية والمالية. ويجب أن يكونوا مل�ت

الخدمات أن يتوفر لديهم القدر الكا�ن
ي مجال الخدمات المالية. وتستلزم عملية تقديم الخدمات 

بتقديم الخدمات بناء عىل الممارسات الجيدة �ن
اتيجيا وغ�ي ذلك  ات محاسبية، ومراجعة مالية، وحوكمة، وتخطيطا اس�ت اًفا مالًيا، وخ�ب المالية الناجحة إرسش
الأساسية  السمات  البعيد هي من  المدى  الخدمات عىل  إىل  الوصول  إمكانية  ي 

�ن امات. والوثوق  ن الل�ت من 
اكة مع المنظمة،  ي رسش

للخدمات المالية الجيدة. ومن المهم أن يكون لأي مقدم محىلي للخدمات المالية، �ن
ات  الأموال، والوقت، والخ�ب استثمار  )مثل:  الأجل  الطويل  امه  ن ال�ت يُثبت  المجتمع، وأن  ي 

حضور دائم �ن
ي تقديم الخدمات بعد مرحلة الستجابة المبكرة وجهود النتعاش الأولية. وإذا 

المتخصصة( لالستمرار �ن
ي 

ال�ت المجتمعية  المالية  الخدمات  مثل  بدلء،  كاء  رسش مع  العمل  الأفضل  فمن  ام،  ن الل�ت هذا  يتوفر  لم 
جمعيات  )مثل  الخاصة  مدخراتهم  جمع  عملية  عىل  بناء  أنفسهم،  المجتمع  أعضاء  ويديرها  »يملكها« 
ن  ي يتم بناؤها مع الوقت، أو ترك�ي

تناوب الدخار والئتمان، وجمعيات الدخار( أو الشبكات الطوعية ال�ت
الجهود عىل الخدمات غ�ي المالية.

إتاحة الخدمات الطويلة الأجل 6
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معيار الخدمات المالية رقم 3
 الستعانة بمقدمي الخدمات المالية 

ي التحويالت النقدية
ن �ن ن الحالي�ي الرسمي�ي

تحديد عدد من الأطراف الفاعلة الموثوق فيها بالسوق المحلية، ونطاق تغطيتها الجغرافية، وقدراتها 	 
المالية، ومدى شمول نظمها الخاصة بالسداد، ودرجة كفاءتها الوظيفية.

تحديد ما إذا كانت شبكة الأمان القائمة، أو خطط الحماية الجتماعية القائمة، يمكن استخدامها في 	 
توسيع نطاق تقديم التحويالت النقدية في حالت الطوارئ. 

تقييم الممارسات المالية وسلوكيات السداد الخاصة بالحاصلين على الخدمات، بما في ذلك إمكانية 	 
الوصول الحالية إلى نظم السداد ومدى استخدامها.

المؤسسات 	  لدى  مقبولة  قدرات  بالفعل  تتوفر  عندما  الخدمات،  لتقديم  آليات  إنشاء  إعادة  تجنب 
والأطراف الفاعلة بالسوق من مرحلة ما قبل الأزمة. ويجب عمل شراكات مع مقدمي خدمات السداد 

الحاليين كلما أمكن، لتقليص التكاليف وتعزيز سالمة تقديم الخدمات.
غاثة وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على المدى البعيد 	  تعزيز الروابط كلما أمكن بين جهود الإ

من أجل دعم سبل كسب العيش المستدامة.

جراءات الرئيسية الإ

نسانية التحويالت النقدية عن طريق آليات السداد  غاثة الإ ي مجال الإ
تقدم الأطراف الفاعلة �ن

الرسمية القائمة ونظم الحماية الجتماعية المتوفرة لزيادة الكفاءة والسالمة. 
ي سياق الستجابة 

وعىل الرغم من أن مقدمي الخدمات المالية يمكنهم لعب أدوار مختلفة �ن
ي معيار الخدمات المالية 2(، فإن هذا المعيار يش�ي 

لحالت الطوارئ )كما جرى مناقشته �ن
ي التحويالت النقدية.

ن �ن تحديًدا إىل استخدام مقدمي الخدمات المالية الرسمي�ي
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قدرة المؤسسات المالية على تقديم تغطية جغرافية بمنطقة التدخل. 	 
قوة نظم السداد وقدرتها على مجابهة التحديات بما يكفي للوصول إلى السكان المستهدفين سريًعا 	 

بعد وقوع الأزمة. 
من 	  لشبكة  ويمكن  الرقمية،  السداد  نظم  قبول  للتجار  يمكن  )أي  وشفافيتها  السداد  نظم  كفاءة 

البيع  نقاط  لأجهزة  الكافي  بالقدر  القائمة  الشبكات  على  العتماد  ويمكن  السيولة،  إدارة  الوكالء 
الجوالة(.  والهواتف 

تنسيق 	  يكفي من  الجتماعية، وما  الحماية  يتضمن عدد حالت  للطوارئ  الستجابة  أهداف  تحديد 
في  الجتماعية  بالحماية  المتصلة  التحويالت  خدمات  استخدام  تاحة  لإ المشتركة،  الوكالت  بين 

نسانية.  الإ الستجابة 
التحويالت النقدية متصلة – كلما أمكن – بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على المدى الأبعد 	 

وتقدم  التكلفة  من حيث  فعالة  ادخار  ومنتجات  عالمية،  )مثل: حوافظ جوالة، وحسابات مصرفية 
قيمة عالية لالأفراد(.

ات الرئيسية المؤ�ش
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رسَّة( ما زالت تمثل أغلب المساعدات 
عىل الرغم من أن السلع العينية )مثل الغذاء والثياب وأغطية الأ

ي تقديم مساعدات عن طريق التحويالت 
ي بدأت �ن

ايدا من المنظمات، ال�ت ن نسانية، فإن هناك عددا م�ت الإ
يتيح مزايا عديدة  ونية(،  )إلك�ت النقدية عن طريق قنوات رقمية  التحويالت  النقدية والقسائم. وتقديم 
المعونة(، ويعالج شؤون  التكاليف )ومنها ت�ُّب  تقليل  ي ذلك 

بما �ن  ، ي
نسا�ن الإ بالمجال  الفاعلة  لالأطراف 

ي تقديم 
الرقمية �ن الخدمة  التحويالت من  الحاصلون عىل  النقود. وقد يستفيد  بنقل  المتصلة  السالمة 

م�ت  اختيار  عليها  ن  للحاصل�ي ويمكن  فوري،  )التحويل  اختيار  وإمكانية  راحة  من  توفره  لما  التحويالت، 
وأين ينفقونها(، وسالمة )ل يضطر الحاصل عىل التحويل لإخفاء النقود(، وخصوصية، وكرامة )يصعب 
ن أن التحويالت  ي ح�ي

عىل أعضاء المجتمع معرفة من حصل عىل المساعدات ومن لم يحصل عليها(. و�ن
أن  كل حال  امج يجب عىل  ال�ب تقييم  فإن  العادي،  النقدي  بالتحويل  مقارنًة  ة  كب�ي فوائد  توفر  الرقمية 
ي مدى معرفة الأفراد والأرس المعيشية لقنوات التقديم الرقمية وقدرتها عىل استخدامها )مثل: 

ينظر �ن
فة الجوالة، والبطاقات ذات الأرقام الشخصية ال�ية(. كما يتطلب التقديم الرقمي وجود  نظم الص�ي
ووجود  الرقمي،  السداد  يقبلون  الذين  التجار  مثل  المادية،  النقود  لتوزيع  ورية  �ن ليست  تحتية  بنية 
ي يمكنها إدارة السيولة، وشبكة اتصال يمكن العتماد عليها للوصول إىل أجهزة نقاط 

شبكة من الوكالء ال�ت
التعلم  اكة  رسش من  المتاحة  النقدية  مجيات  ال�ب من  متنوعة  مجموعة  وهناك  الجوالة.  والهواتف  البيع 

.The Cash Learning Partnership النقدي

المالحظات التوجيهية

تقديم التحويالت النقدية 1
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ن عىل الخدمات المالية الرسمية،  يمكن أن تستخدم المنظمات التحويالت النقدية الرقمية لربط الحاصل�ي
. وتعتمد كيفية إنشاء هذه الروابط )ولأي  ن بما فيها المدخرات والمدفوعات والتحويالت والقروض والتأم�ي
للهواتف  متطورة  منصات  بها  ي 

ال�ت الدول  ففي   . المحىلي السياق  وعىل  نامج  ال�ب أهداف  عىل  الخدمات( 
ة للشبكات، يجب أن تستفيد برامج التحويالت النقدية من النظام القائم،  الجوالة، وقدرات تغطية كب�ي
ة للحافظات المالية المتنقلة  وأن تعمل مع مشغىلي الهواتف الجوالة، من أجل توف�ي التحويالت المبارسش
لمستقبليها. ويجب أن تراعي التدخالت الخاصة بالتحويالت النقدية قواعد »اعرف عميلك«، وأن تنظر 
الذين  النساء،  فيهم  بمن  النقدية،  التحويالت  ن عىل  الحاصل�ي لجميع  فتح حسابات  كان ممكًنا  إذا  فيما 
ن  ي مؤسسة رسمية للحاصل�ي

ي العادة لما يلزم من وثائق تحقيق الهوية. ويتيح فتح الحساب �ن
يفتقرون �ن

ة  ي أحيان كث�ي
عىل التحويالت أن يتلقوا التحويالت من الخارج بشكل أسهل وبتكاليف أقل، وهو ما يمثل �ن

بالخدمات  التحويالت  ن عىل  الحاصل�ي الأزمات. ومن أجل ربط  المعيشية فيما بعد  الحياة لالأرس  يان  رسش
اتهم المالية وسلوكياتهم وتفضيالتهم المالية، ومستوى تعليمهم وتدريبهم،  المالية، يجب تقييم خ�ب
أ لهم أيًضا سبيال لتعزيز  ًما ومناسًبا وآمًنا فحسب، وإنما أن يه�ي وذلك لضمان أل يكون نظام الدفع قيِّ

قدرتهم عىل مجابهة التحديات.

ربط التحويالت النقدية بالشمول المالي 3

تتيح خطط الحماية الجتماعية الدعم لالأفراد الضعفاء، والذين يعانون من الفقر المزمن. وهذا الدعم 
وقوع  وعند  الأصول.  تراكم  ويعزز  الصدمات،  من  الحماية  عىل  يساعد  مما  به،  التنبؤ  ويمكن  منتظم 
ي خطط الحماية الجتماعية باعتبارها آلية يمكن 

داد التفك�ي �ن ن الأزمات، يصبح هؤلء الأفراد أك�ش ضعفا، ف�ي
اكات  ي زيادة مستويات التحويالت النقدية أثناء الأزمات. وعىل الرغم من وجود نماذج لل�ش

استخدامها �ن
وري توف�ي معاي�ي لتوسيع نطاق خطط الحماية الجتماعية  نسانية والحكومات، فمن ال�ن ن المنظمات الإ ب�ي
ي الطوارئ، إذ أظهر 

ن بخطط شبكات الأمان، بإجراءات الستجابة �ن بنجاح: 1( يجب تطابق عدد المشمول�ي
التطبيق العمىلي أنه من الأسهل توسيع النطاق رأسًيا )مثل: زيادة مستوى الستفادة( عن التوسع أفقًيا 
كة، وهي  ن الوكالت المش�ت )مثل: زيادة عدد المستفيدين(؛ و2( يجب توفر مستوى عاٍل من التنسيق ب�ي
دارات  نسانية وهيئات التنمية الحكومية، وهو ما يتطلب توطيد الروابط مع مجموعة من الإ الوكالت الإ
ومبنًيا عىل  موضوعًيا  ن  المستهدف�ي الأفراد  أو  المستهدفة  الفئات  اختيار  يكون  أن  يجب  و3(  الحكومية؛ 
كما  الجتماعية.  الأمان  شبكات  برامج  من  للعديد  المحركة  السياسية  بالدوافع  يتأثر  أن  ل  الحتياجات، 
ي 

�ن المساعدة  تعزز  أن  يمكن  ونية،  لك�ت الإ والتحويالت  المسبق  التسجيل  مثل  التصميم،  خصائص  أن 
الستجابة للطوارئ.

العتماد عىل خطط الحماية الجتماعية القائمة 2
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مثال

وطة ويهدف إىل تقليل الفقر  ي كينيا هو برنامج للتحويالت النقدية غ�ي الم�ش
برنامج شبكة الأمان من الجوع �ن

ي شمال 
ة �ن ، ويعزز القدرة عىل الحتفاظ بالأصول وتراكمها لدى الأرس المعيشية الفق�ي ي

وانعدام الأمن الغذا�أ
(، وبطاقة ذكية  ي

ي مرحلته التجريبية، استخدم مقدم لخدمة السداد من القطاع الخاص )بنك إكوي�ت
كينيا. و�ن

نامج تحت  ال�ب تنفيذ  فرد. وتم  منتظمة لصالح 496800  ونية  إلك�ت نقدية  تحويالت  لعمل  الفرد،  بيانات  بها 
ي والقطاع الخاص للتنفيذ. وفيما 

كاء من منظمات المجتمع المد�ن اف وزارة شمال كينيا، بالتعاون مع رسش إرسش
نامج لإضافة 100 ألف شخص آخرين، وربط 272 ألف شخص آخرين بحسابات  بعد، تم توسيع نطاق ال�ب
ي أوقات الأزمات. ووجد 

ي يمكن استخدامها شبكة أمان �ن
بنكية، تتيح كافة المعامالت والبطاقات الم�فية ال�ت

ي التغلب عىل تحديات التنفيذ 
وع أن هذه التكنولوجيات البديلة لمدفوعات شبكة الأمان قد نجحت �ن الم�ش

ي مناطق نائية، وضعف الأسواق، وارتفاع مستويات القدرة 
القتصادية والجغرافية - مثل وجود مستفيدين �ن

ي 
�ن لالنتعاش  مدفوعات  لتقديم  الأزمات  أوقات  ي 

�ن نطاقها  توسيع  مكان  بالإ وكان   – الأفراد  ن  ب�ي التنقل  عىل 
الأزمة، تم تحويل  ن عىل بدء  ي ظرف أقل من أسبوع�ي

الجفاف. و�ن رة بشدة من  المت�ن المقاطعات الأصغر 
ن ألف شخص من  ي من المستفيدين يُقدر بتسع�ي

ونًيا إىل حسابات م�فية لعدد إضا�ن نحو 2 مليون دولر إلك�ت
رين. الأشخاص المت�ن

حكاية تحذيرية

ي كل الأحوال. ففي 
ن التحويالت النقدية والخدمات المالية ل ينجح �ن أظهرت التجارب السابقة أن الربط ب�ي

كث�ي من الأحيان، يقوم الحاصلون عىل التحويالت باستخدام الأموال بالكامل، ول يستخدمون المنتج مرة 
ثانية )سواء كان بطاقة مسبقة الدفع، أو حسابا م�فيا أو حافظة م�فية عىل هاتف جوال(، ربما لأنهم 
ات أطول، إذا  لم يجدوا الخدمة قّيمة أو أحيانًا لأنهم قلقون من استمرار استحقاقهم للمبالغ المودعة لف�ت
قبال  ي بعض الحالت، كان الإ

نسانية أنهم ل يستخدمون النقود بشكل فوري. ولكن �ن وجدت المنظمات الإ
ونية  لك�ت الإ ي حافظاتهم 

النقد �ن التحويالت تخزين جزء من  ، واختار مستقبلو  أك�ب المنتجات  عىل استخدام 
نامج وتصميم المنتج لفهم احتياجات العمالء وسلوكياتهم  أو حساباتهم الم�فية. لذا يجب أن يسعى ال�ب

لضمان تقديم منتجات ذات صلة وقيمة لهم.
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معيار الخدمات المالية رقم 4
فهم القواعد والمعاي�ي ووظائف الدعم المحلية

فهم العالقة المتبادلة بين القتصاد السياسي والتدخل الذي تقدمه )انظر أيًضا المعيار االأساسي 4: 	 
المالحظات التوجيهية(. 

تحديد القواعد التنظيميةالمالية ذات الصلة وفهمها. 	 
عفاءات الالزمة للعمل.	  ضمان التزام التدخالت بالقواعد التنظيمية القائمة أو الحصول على الإ

جراءات الرئيسية الإ

تؤدي التدخالت إىل فهم القواعد السياسية والقانونية والجتماعية، وتدعم وظائف الدعم 
المتصلة بالخدمات المالية.

التزام المنتجات المالية بالقوانين والقواعد التنظيمية والعادات المحلية. 	 
وتبادلها، 	  وإدارتها،  المستفيدين،  عن  معلومات  جمع  في  المستخدمة  البيانات  حماية  آليات  التزام 

بالقواعد التنظيمية والقوانين والتفاقيات الدولية. 
وجود وظائف دعم لتقليص تكاليف المعامالت، وتحسين معلومات السوق، وتمكين مقدمي الخدمات 	 

والمستهلكين من الوصول إلى سبل تنمية القدرات.

ات الرئيسية المؤ�ش
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ن  من الخصائص المحددة للعديد من بيئات الأزمات غياب سيادة القانون. ويستخدم العديد من القائم�ي
غ�ي  ولكنها  أخرى،  بيئات  ي 

�ن نجحت  تكون  قد  تدخالت  وتنفيذ  لتصميم  الفراغ  هذا  امج  ال�ب تنفيذ  عىل 
خطط  تتضمن  ي 

ال�ت التدخالت  فإن  المثال،  سبيل  عىل  القائمة.  التنظيمية  والقواعد  ن  بالقوان�ي مدعومة 
أمامها فرصة  يكون  لن   ، ن التأم�ي أو خدمات  المالية  الوساطة  قيود عىل  بها  بيئات  ي 

�ن ن  التأم�ي أو  الدخار 
م التدخالت باستخدام تحليل قائم عىل معرفة  لالستدامة عىل المدى البعيد. لذا فمن المهم أن تُصمَّ
ن والقواعد التنظيمية والعادات المحلية القائمة. وإذا تطلب التدخل تغي�ي الأنظمة أو العادات،  بالقوان�ي
ن قد  ي ح�ي

ات. و�ن اتيجية �يحة تصاحب التدخل، وترتبط بكيفية تيس�ي هذه التغي�ي فالبد من وجود اس�ت
ي بعض السياقات، فإن المنظمات يجب 

يكون البحث عن استثناءات للقواعد التنظيمية القائمة مجديا �ن
الأطراف  ن  ب�ي المساواة  إىل عدم  أو  احتكارية،  إىل سلوكيات  تؤدي  الستثناءات ل  أن هذه  من  تتأكد  أن 

مقدمي الخدمات.

المالحظات التوجيهية

ن والقواعد التنظيمية والعادات المحلية القوان�ي 1

مثال

ي 
ن �ن ونية مقابل تقديم الأغذية للمستهلك�ي لك�ت يا، لم يفضل التجار دفع المنح النقدية الإ ق نيج�ي ي شمال رسش

�ن
ات الطوارئ، لأنهم شعروا أن هذا غ�ي متفق مع تعاليم القرآن. فبدًل من الدفع النقدي للمنح،  ة من ف�ت ف�ت

ي مناطقهم كحل وسط.
ونية لالأغذية �ن لك�ت وافق التجار عىل استخدام القسائم الإ
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ي 
الأزمات. و�ن أثناء  ر بصفة خاصة  ي تت�ن

ال�ت السكانية  القطاعات  ن داخلًيا من  ن والنازح�ي الالجئ�ي إن قطاع 
ي المجتمعات المضيفة قد تمثل وسيلة مجدية لصالح 

بعض الحالت، فإن الخدمات المالية المتوفرة �ن
ي 

ن داخلًيا؛ لذا فإن فهم جانب الطلب والقضايا التنظيمية والجتماعية الأوسع نطاقا ال�ت ن والنازح�ي الالجئ�ي
ن  ي الكث�ي من الدول، قد ل يكون لالجئ�ي

تؤثر عىل هذه القطاعات مسألة ل غ�ن عنها لدعم احتياجاتهم. و�ن
ي 

ي العمل، مما يؤثر عىل طلبهم لبعض أنواع الخدمات المالية وعىل قدرتهم عىل استخدامها. و�ن
الحق �ن

ي قد تتوفر فيها هذه الحقوق، قد 
ي الدول ال�ت

ن بفتح حسابات م�فية. و�ن بعض الدول، ل يتاح لالجئ�ي
تتباين مواطن  . وقد  ي

أو فتح حساب م��ن الالزمة للحصول عىل وظيفة  الوثائق  ن  الالجئ�ي يكون لدى  ل 
ًا، بناء عىل وقت مغادرتهم لأوطانهم، وكيف غادروها. وقد  ي منها الالجئون تبايًنا كب�ي

ي يعا�ن
الضعف ال�ت

هم  ن قد ل يكون مع غ�ي ي ح�ي
ي يمكنهم أخذها معهم، �ن

ن الحصول عىل الأصول ال�ت يستطيع بعض الالجئ�ي
ء موارد  ي

ن يرهقون بعض ال�ش ء سوى ما حملوه عىل ظهرهم عند سفرهم. ولما كان بعض الالجئ�ي ي
أي �ش

ي 
المجتمعات المضيفة. فمن المهم فهم السياق الجتماعي الذي يقيمون فيه، عند تصميم التدخالت ال�ت

تساعد عىل عدم تأجيج التوترات مع المجتمعات المضيفة.

، لتشابه  ن ي يُنظر بها إىل الالجئ�ي
ي الغالب بنفس الطريقة ال�ت

ن داخلًيا يُنظر إليهم �ن وعىل الرغم من أن النازح�ي
ة  ي أحيان كث�ي

ي يواجهونها قد تختلف �ن
، فإن القيود التنظيمية والجتماعية ال�ت ن وضعهم باعتبارهم نازح�ي

ا، ويجب أن يفهمها القائمون بالتنفيذ ومقدمو الخدمات المالية المهتمون بخدمة هذا القطاع.  اختالفا كب�ي
ي أوطانهم، ولكنهم اضطروا لالنتقال إىل مناطق أخرى بسبب 

، يظل النازحون داخلًيا �ن ن فعىل عكس الالجئ�ي
ن داخلًيا نفس حقوق السكان الآخرين بالمجتمعات  ن قد يكون للنازح�ي ي ح�ي

وقوع نزاع أو كارثة طبيعية. و�ن
المضيفة، فربما معاناتهم من الصدمات العصبية تتطلب تقديم الرعاية الخاصة لهم. وعىل الرغم من 

ن داخلًيا / النازح�ي ن العمل مع الالجئ�ي 3

الخدمات  مقدمي  ن  ب�ي التبادل  ن  تمك�ي ي 
�ن هاًما  دوًرا  المعلومات  تلعب  المالية،  الخدمات  لطبيعة  نظًرا 

ي توف�ي معلومات مهمة عن السوق، عن طريق 
. إذ يسهم مقدمو الخدمات المالية �ن ن المالية والمستهلك�ي

فصاح، بما يساعد  ن والحمالت العامة والقواعد التنظيمية لالإ مكاتب الئتمان والبحوث الخاصة بالمستهلك�ي
 . ن المختلف�ي الخدمات  مقدمي  حول  ة  مستن�ي قرارات  واتخاذ  المالية  المنتجات  فهم  عىل  ن  المستهلك�ي
يساعد  بما  الخدمات،  ن ومقدمي  للمستهلك�ي القدرات  وبناء  التدريب  الأخرى  الداعمة  الوظائف  وتتضمن 
ي تهدف إىل تيس�ي الخدمات 

. كما أن التدخالت ال�ت ن ي الحد من العقبات المعرفية والسلوكية عىل الجانب�ي
�ن

ن سوق فرعي  رين من الأزمات يجب أن تفهم نوع الوظائف الداعمة المطلوبة لتحس�ي المالية للسكان المت�ن
تتعامل  ي 

ال�ت التدخالت  فإن  نفسه،  الوقت  ي 
و�ن والمدخرات(.  والمدفوعات،   ، ن التأم�ي )مثل:  محدد  ماىلي 

وعات  م باستخدام نهج للنظم )انظر أيًضا معاي�ي تطوير الم�ش ة مع الوظائف الداعمة يجب أن تُصمَّ مبارسش
التجارية ونظم االأسواق(.

الوظائف الداعمة 2
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أنهم قد يكون معهم ما يلزم من وثائق إثبات الهوية للحصول عىل فرص العمل أو الخدمات المالية، 
ن من قبل المجتمعات المضيفة،  فعادة ما يفتقدون للشبكات الموازية أو الجتماعية، وقد يتعرضوا للتمي�ي
ن بالتنفيذ ومقدمي الخدمات المالية فهم الحتياجات الخاصة لهذه  . وعىل القائم�ي ن شأنهم شأن الالجئ�ي
ي ستحدد ما يمكن أن يفعله الالجئ و/أو النازح داخلًيا فيما 

القطاعات السكانية، وفهم السياقات الأك�ب ال�ت
يتعلق بالتوظيف، أو العمل المستقل، أو الحصول عىل الخدمات المالية.
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معيار الخدمات المالية رقم 5
اتباع القواعد التنظيمية لحماية المستهلك

فراط في الستدانة. 	  ضمان أل تشجع الخدمات المالية المقدمة السكان المستهدفين على الإ
العادلة والمحترمة 	  والمعاملة  التسعير،  الجيدة في شفافية  الممارسات  باتباع  الشركاء  التزام  ضمان 

لالأفراد، وآليات حل الشكاوى. 
ضمان دراية الأفراد بقنوات تقديم الخدمات، وأن هذه القنوات توفر المعلومات الخاصة بالسالمة 	 

وخصوصية البيانات.

جراءات الرئيسية الإ

دارة الأداء الجتماعي، وتعامل الأفراد بشكل مسؤول،  نم التدخالت بالمعاي�ي العالمية لإ تل�ت
ن والقواعد التنظيمية المحلية لحماية المستهلك. م جميع القوان�ي وتح�ت

يستخدم مقدمو الخدمات المالية سياسات سليمة، وعمليات جيدة التوثيق، لضمان تقديم الئتمان 	 
فقط للمقترضين القادرين على سداد قروضهم والذين لم يُسرفوا بالفعل في الستدانة .

شرح نسب الفائدة والأسعار والرسوم وشروط جميع المنتجات المالية لالأفراد بشكل شفاف ومفهوم، 	 
شفاهة وكتابًة على حد سواء. 

ممارسات جمع الديون تحترم الأفراد ول تنطوي على إكراه أو إساءة. 	 
ساءة لالأفراد. 	  وجود قواعد لآداب المهنة وتطبيقها لمكافحة الفساد أو الإ
الرد على شكاوى العمالء وحلها في الوقت المناسب. 	 
تدريب المستفيدين من الخدمات على التكنولوجيات الجديدة أو آليات تقديمها، بما يضمن قدرتهم 	 

على الوصول بفعالية إلى الخدمات المقدمة والنتفاع بها. 
تأمين بيانات العميل وحفظ سريتها؛ واحترام مقدمي الخدمات المالية لخصوصية الأفراد، والتزامهم 	 

بالقوانين والقواعد التنظيمية المحلية، وعدم استخدام بيانات الأفراد أو توزيعها دون إذنهم.

ات الرئيسية المؤ�ش
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ة، فإن هذا  عىل الرغم مما أظهرته الممارسات أن الأفراد بوسعهم استخدام القروض فور وقوع الأزمات مبارسش
وري أن يكون توقيت القروض مالئما  ن اقتصاديًا. ومن ال�ن ي حالة الأفراد غ�ي النشط�ي

ل يُعت�ب تدخاًل مناسًبا �ن
ن اقتصاديًا عىل إعادة بناء حياتهم. وهو ما يتطلب  وتصميمها عىل النحو الصحيح، لمساعدة الأفراد النشط�ي
ام بكافة الخطوات الخاصة بعملية الئتمان، من تصميم وتقييم ورصد ورفع التقارير، وذلك للتأكد من  ن الل�ت
الحاجة لالئتمان، وأل يفوق الدين قدرة الأفراد عىل السداد. كما أن تبادل تاريخ العمالء الخاص بالئتمان مع 
ي تجنب تقديم قروض متعددة 

مقدمي الخدمات المالية الآخرين – م�ت كان لئًقا وقانونًيا – يمكن أن يساعد �ن
ي الستدانة.

فراط �ن للعميل الواحد، مما يقلل من احتمالت الإ

المالحظات التوجيهية

ي الستدانة
فراط �ن تجنب الإ 1

حقوقهم  وكذا  والعمليات،  وط  ال�ش فيها  بما  المعروضة،  المالية  الخدمات  الأفراد  يفهم  أن  يجب 
مة  وواجباتهم، بموجب العقود ذات الصلة. وعىل مقدمي الخدمات أن يعاملوا الأفراد معاملة عادلة ومح�ت
ي تسبب 

، وأن يطبقوا آليات فعالة لتلقي الشكاوى وحل المشكالت، من أجل معالجة الشؤون ال�ت ن وبال تمي�ي
ن المنتجات والخدمات المعروضة. القلق لالأفراد، والعمل عىل تحس�ي

ام بالممارسات الجيدة ن الل�ت 2

ونية وماكينات  لك�ت تتمتع الخدمات المالية الرقمية المقدمة عن طريق الهواتف الجوالة والتحويالت الم�فية الإ
أ لتحقيق الكفاءة،  نسانية: فهي ته�ي غاثة الإ ال�ف، وما شابه ذلك، بإمكانات تب�ش بنجاح أنشطة مجتمعات الإ
وتقلل التكاليف والتبديد المحتمل، وتزيد من دقة استهداف التدخالت، لسيما فيما يتعلق بالتحويالت النقدية. 
ي يخ�ش 

ي أغلب الحالت، ال�ت
ولكن التكنولوجيات الجديدة تتعلق بالمنصات والعمليات الجديدة المعقدة �ن

ي قبولها وتضعف فعاليتها. وي�ي هذا تحديًدا عىل السكان الفقراء 
المستخدمون التعامل معها وتقلل رغبتهم �ن

ة نظم الدفع الرقمية جديدة عليهم  ي أحيان كث�ي
ي مستويات التعليم، وتكون �ن

والضعفاء، الذين يعانون من تد�ن
وغ�ي مريحة. ومن ثم، فمن المهم أن يحصل المستفيدون من الخدمات المالية الرقمية عىل تدريب واٍف عىل 
ي أد�ن تقدير، يجب 

آليات التقديم الرقمية الجديدة، وأن يحاطوا بها إحاطة وافية قبل بداية تداولها وبعدها. و�ن
أن يكون الأفراد عىل علم بالمبالغ المستحقة عليهم، وم�ت يجب سدادها، وكيف يعمل النظام وآلية السداد، 

وإىل من يتوجهون إذا صادفتهم مشكالت.

تقديم التدريب عىل التكنولوجيات الجديدة 3



المعيار 1
تعزيز فرص العمل الالئق

المعيار 2
التدخالت قائمة عىل سوق العمل

 معاي�ي 
التوظيف

المعيار 3
دعم استدامة الوظائف



تتصل معايير التوظيف بالأنشطة التي تؤهل الأفراد للعمل، أو التي تولد الوظائف عن 
نسانية والنتعاش القتصادي. ويجب أن تركز التدخالت  غاثة الإ طريق مشروعات الإ
معيشتهم.  أجر  كسب  لالأفراد  تتيح  التي  والآمنة  الالئقة  العمل  أوضاع  تعزيز  على 
الجتماعي  والسياق  العمل  سوق  حقائق  التوظيف  برمجة  تراعي  أن  أيًضا  ويجب 
الثقافي. كما يجب أن تتيح هذه البرامج التقييم والتكامل المنتظمين للبرمجة المنقحة 
التوظيف  برامج  أن تشجع  المستمرة. ويجب  العمل  لتقييمات سوق  تستجيب  التي 
على البناء المستمر للمهارات والتوظيف المنتظم. وقد سلط هدف الأمم المتحدة 
الثامن للتنمية المستدامة الضوء على أهمية التوظيف الُمنتج الذي يهدف إلى »تعزيز 
النمو القتصادي المستدام ... ]و[ العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع بحلول 2030«.

وقد تتضمن أنشطة التوظيف ما يلي:

بناء مهارات الأعمال التجارية أو التدريب المهني.	 
تهيئة فرص التدريب أثناء العمل وإعداد برامج للتدريب المهني.	 
خدمات المشورة المهنية والتعيين الوظيفي.	 
عادة بناء البنية التحتية، مثل برامج النقد مقابل العمل.	  التوظيف المؤقت لإ
إنشاء النقابات العمالية وتعاونيات العمال.	 
وتعيين 	  التدخالت  تصميم  في  الخاص  بالقطاع  العمل  أصحاب  مع  الشراكة 

الخريجين.
توليد فرص العمل عن طريق الستثمارات في المشروعات التجارية.	 
تدريب أصحاب العمل على معايير سالمة أماكن العمل ومالءمتها. 	 

 معاي�ي 6
التوظيف
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الحاكمة 	  الرسمية  غير  والعادات  المعايير  وكذلك  والمحلية،  الوطنية  الحكومية  السياسات  تقييم 
لسوق العمل. 

تضمين معايير حقوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بشأن السكان الضعفاء، في تخطيط 	 
المشروع، عند وجود ثغرات في السياسة المحلية. 

المستهدفة. 	  العمل  قطاعات  في  الحالية  السوق  حقائق  على  بناء  عادلة  أجور  بمستويات  المطالبة 
)معدلت الأجور العادلة يجب أن تسوي أية فروقات بين معدل الأجور السائدة وأجر المعيشة، بما 

يتيح للعاملين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية(.
وتعزيز 	  والمنصف،  الالئق  العمل  لمعايير  دارة  الإ فهم  لضمان  التجارية  المشروعات  مع  التعاون 

سياسات التعيين الشاملة للجميع. 
والنفسية 	  البدنية  الحماية  تدابير  بتحديث  الملتزمة  التجارية  للمشروعات  الفني  الدعم  توفير 

والجتماعية للعاملين، أو أي منها.

جراءات الرئيسية الإ

ي مكان العمل، 
توفر فرص العمل الدخل المعقول، وتتيح الحماية البدنية والنفسية والجتماعية �ف

. ي
أ فرص النمو الشخصي والمه�ف وته�ي

لمزيد من المعلومات عن العمل الالئق، انظر مرسد المصطلحات ومنظمة العمل الدولية.

معيار التوظيف رقم 1
تعزيز فرص العمل الالئق
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العمل 	  منظمة  معايير  )مثل  الإضرار  وعدم  والسالمة  للجودة  الدولية  المعايير  يلبي  العمل  تعزيز 
لالأمم  المناخي  التغير  واتفاقيات  الدولي،  المستدامة/البنك  التنمية  وأهداف  واسفير،  الدولية، 

المتحدة، وقوانين عمل الأطفال(.
توافق برمجيات دعم الالجئين والنازحين داخلًيا مع معايير الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية 	 

 .)1998 ،ILO 1948، مادة 23؛ ،UN( الأساسية الخاصة بحق النازحين في العمل
شمولية التدخالت، ومراعاة أهداف البرامج لالحتياجات الخاصة للسكان الضعفاء، بما يضمن إتاحة 	 

العمل الالئق بشكل منصف وعادل.
أنشطة توليد فرص العمل، والشراكات بالقطاع الخاص، تدعم وتعزز جودة التوظيف. 	 
التوصية بإدخال التحسينات على البرمجة وأوضاع العمل ودعمها وتقييمها باستمرار، وذلك متى كان 	 

ضروريا. 
العمل يوفر أجر المعيشة الذي يتيح للناس، كحد أدنى، تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أن معدل 	 

الأجور يراعي أجور العمالة المحلية، والغرض أو الهدف الأساسي من البرمجة.
الشاملة 	  التعيين  لممارسات  واستخدامهم  والمنصف،  الالئق  العمل  لمعايير  العمل  أصحاب  فهم 

للجميع. 
نسانية صاحب العمل، فهي تنسق مع الوكالت الأخرى والقطاع الخاص بما 	  عندما تكون المنظمات الإ

يضمن اتساق معدلت العمالة وعدم إخاللها بالسوق )انظر أيًضا المعيار الأساسي 2(.

ات الرئيسية المؤ�ش
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يجب مراعاة العوامل الآتية عند تحديد ما إذا كانت فرص العمل لئقة أم ل: 

مستوى الأجر مناسب ويتيح مستوى معيشة لئقا، مع الأخذ في العتبار المعدلت المحلية لأجور 	 
العمالة، وأي تنسيق لمعدلت الأجور التي تطبقها الوكالت الدولية. ويجب أن يكون دفع الأجور آنًيا 
ومنتظًما. ومن المهم تذكر أن معدلت الأجور الأعلى من معدلت السوق لنفس نوع العمل سوف 
تدفع العمال بعيًدا عن القطاع الخاص المحلي والقائمين على الأعمال الزراعية المحلية، وتؤدي إلى 

البطالة على المدى البعيد، وإغالق الأعمال التجارية، وغير ذلك من آثار سلبية.
تطبيق الإجراءات التي توفر وتعزز سالمة بيئة العمل وأمنها. ويشمل هذا اعتبارات النوع الجتماعي 	 

عاقات، والمسنين، وغيرهم من السكان الضعفاء  وقوانين عمل الأطفال والخلفية العرقية، وذوي الإ
)انظر أيًضا المعايير الدنيا الشبكة المشتركة بين الوكالت للتعليم في أوقات الطوارئ ومعيار سياسة 

التعليم 1: صياغة القوانين والسياسات(. 
نسانية ويتيح فرص النمو الشخصي والمهني. على سبيل المثال، يجب أن 	  العمل يحترم الكرامة الإ

تراعي استراتيجيات البرامج حماية الحد الأدنى لسن العمل وتحترمه، وأل تفسد ما يقوم به الناس 
رشادي، الأمن الغذائي – معيار سبل كسب  من مسؤوليات لرعاية أسرهم )انظر أيًضا كتيب اسفير الإ

العيش 2: الدخل والتوظيف(.
يجب أن تتيح فرص العمل والتدريب على العمل المساواة في إتاحة الفرص للنساء والرجال، ولمن 	 

هم من ديانات مختلفة، ومن خلفيات عرقية وسياسية مغايرة، والشباب في سن العمل، والمعاقين 
المجتمع  أعضاء  الصلة(  )حسب  فيهم  بمن  المحلي،  بالمجتمع  الأخرى  الفئات  وجميع  والمسنين، 
المضيف، والنازحون داخلًيا، والالجئون، والعائدون، والمقاتلون المسرَّحون. ول يعني هذا بالضرورة 
أن جميع الفئات المستهدفة ستتدرب على نفس المهن. بل يعني ببساطة المساواة في فرص الحصول 

على تدخالت التوظيف والتدريب.
الجودة 	  ومعايير  الدولية  المعايير  مع  تتعارض  أل  على  المحلية،  والعادات  القوانين  يحترم  العمل 

المذكورة هنا. 
تصميم البرنامج يعزز التوظيف الرسمي متى أمكن.	 

المالحظات التوجيهية

جودة فرص العمل1
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وعات السياسات الحكومية المحلية والوطنية، وكذلك القواعد وهياكل القوة الرسمية  يراعي تصميم المرسش
وغ�ي الرسمية الحاكمة لسوق العمل. وهذا السياق يجب مراعاته عند إجراء تقييم لسوق العمل. وعندما 
تخالف الأعراف الجتماعية أو السياسات المعاي�ي الدولية للتوظيف، يجب الدعوة بتثقيف االأطراف الفاعلة 

وع. بالسوق ومعالجة هذه المشكالت عند تصميم المرسش

بيئة العمل2

مثال

ف  الخريج�ي ف  تعي�ي ضمان  عىل  للتوظيف،  تدخلها  من  كجزء   ، ي
المد�ف المجتمع  منظمات  من  منظمة  تعمل 

ي برنامجها للتدريب الوظيفي، لمساعدتهم عىل 
، �ف ف التدريبات الحرفية لدى عدد من أصحاب العمل المحلي�ي

اكتساب التدريب أثناء العمل الذي قد يتحول إىل وظائف دائمة. ويُصَدر لكل متدرب أثناء العمل بطاقة هوية 
تعرفه بصفته »متدربا« رسميا، وعىل الوجه الآخر من البطاقة رقم خط ساخن يمكنه التصال به إذا صادف 

ف أو مضايقات أثناء العمل. أي تمي�ي

ي3 تنمية رأس المال الب�ش

عند تحديد خيارات فرص العمل القادرة عىل الستمرار، لبد من مراعاة المهارات والدعم والتدريب لتلبية 
امج بتقييم مدى  متطلبات التوظيف، مع مراعاة جدوى تقديم هذه الخدمات. ويجب أيًضا أن تقوم ال�ب
ضافة إىل  لمام بالقراءة والكتابة، والقيادة، والتواصل، بالإ ورة التدريب عىل المهارات الحياتية، مثل الإ �ف

تقديم الدعم النفسي الجتماعي المناسب.

حكاية تحذيرية

المخيم  ي 
�ف بالبقاء  تلزمهم  ي 

ال�ت الحكومية  السياسات  قيود  من  اللجوء  أمد  بهم  الذين طال  الالجئون  ي 
يعا�ف

ي تقديم تدريب عىل 
ي بالمخيم �ف

وتحظر عليهم العمل خارجه. ومع ذلك، بدأ مقدم خدمات التدريب المه�ف
ف من التدريب، لم يجدوا  صيانة السيارات، رغم وجود سيارات قليلة بالمخيم. وعندما تخرج شباب الالجئ�ي

ف عن العمل. أصحاب عمل لديهم حاجة للخدمات الميكانيكية وظلوا عاطل�ي
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الستهداف4

يرجح أن تكون احتياجات التوظيف أك�ب بكث�ي لقطاعات معينة من الفئات المهمشة والضعيفة )مثل ذوي 
ي خطط 

ي تفرض قيودا عىل حرية الحركة(، ولكن قد يصعب تضمينها �ف
ي الحالت ال�ت

عاقات أو النساء �ف الإ
التوظيف العتيادية. وهو ما سيتطلب دائما تيس�ي سبل بديلة لتوف�ي الوظائف لهذه المجموعات.

مثال

منطقة  ي 
�ف مجتمعي  مركز  خالل  من  تقديمه  يتم  أن  عىل  مهنيا  تدريب  برنامج  ي 

مد�ف مجتمع  منظمة  أعدت 
ف قدرة الرجال والنساء عىل الحصول عىل وظائف، ولكن كان حضور النساء  نامج لتحس�ي ية. ويسعى ال�ب ح�ف
ي نفس 

نامج ضعيفا. وبعد إجراء مناقشات جماعية مركزة، أدركت المنظمة أن النساء عليهن رعاية أطفالهن �ف لل�ب
تيبات تقديم رعاية الأطفال أثناء حصص التدريب كي تستطيع النساء حضورها. مواعيد التدريب، لذا قامت ب�ت
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إجراء تقييمات لسوق العمل في مرحلة ما قبل الأزمة، لزيادة الستعداد وإسهام البيانات في تصميم 	 
نسانية والنتعاش القتصادي )انظر أيًضا معايير التقييم والتحليل(. البرامج أثناء مرحلة الستجابة الإ

إجراء تحليالت مستمرة للعرض والطلب على العمل والمنتجات والخدمات والسالمة والأمن، وتعديل 	 
التجارية  المشروعات  تطوير  معيار  أيًضا  )انظر  العمالة  وأوضاع  السوق  تغيرات  يراعي  بما  البرمجة 

ونظم الأسواق 3(. وإعداد البرامج بما يلبي احتياجات السكان المتنقلين.
نسانية وتصميم البرامج، وتحديد 	  إجراء تقييمات متكاملة لخريطة السوق من أجل تشكيل الستجابة الإ

صدمات سوق العمل المحتملة. وتحديث الخريطة التحليلية بانتظام أثناء مراحل تنفيذ البرنامج وفي 
سياق ما بعد الأزمة، بحيث يتم تضمين النتائج في البرمجة. 

الفئات المستهدفة. 	  القيود على  التي تضع  الثقافية(  القيم الجتماعية  القيم )السياسات أو  تحديد 
وتحديد ما إذا كانت خيارات العمل الرسمية وغير الرسمية يجب مراعاتها عند تصميم البرامج. 

التعاون مع الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص لتحديد الوظائف المطلوبة )التي يحتاجها القتصاد(، 	 
وتصميم برامج وفق الحتياجات التي تم تحديدها. والبحث عن فرص عمل متسقة ومستدامة كي 

يتم بناء التدخالت حولها. 
بالسياقات 	  المتصلة  القضايا  تدهور  إلى  المشروع  يختارها  التي  التوظيف  تؤدي قطاعات  أل  ضمان 

المحيطة أو النزاع أو البيئة.

جراءات الرئيسية الإ

تقوم تدخالت التوظيف عىل أوضاع سوق العمل الحالية، وفرص المستقبل، ومهارات التوظيف 
ف من السكان. القائمة لدى قطاع مع�ي

معيار التوظيف رقم 2
التدخالت قائمة عىل سوق العمل
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في 	  تدخل  بيانات  يوفر  بما  منتظمة،  بصورة  واستمرارها  الأزمة،  قبل  العمل  لسوق  تحليالت  وجود 
صياغة برمجة فرص التوظيف )انظر أيًضا معايير التقييم والتحليل(.

تقييم التدخالت وتعديلها بانتظام، بناًء على البيانات الجديدة والطلب المتغير في سوق العمل. 	 
وتشمل التقييمات – على سبيل المثال ل الحصر - التدريب على العمل، ومعدلت الأجور، والشراكات 

مع القطاع الخاص. 
نوا فيها، ويحتفظوا بها، وهي الوظائف 	  المستفيدون من البرنامج بوسعهم أن يجدوا وظائف، ويعيَّ

التي توفر لهم الأجر المالئم لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية. 
المهارات 	  بناء  في  وتستثمر  السوق،  في  المستقبل  في  المتاحة  الفرص  تدرك  التجارية  المشروعات 

والكفاءات الخاصة بالموظفين.

ات الرئيسية المؤ�ش
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امج وتدخالتها عىل معلومات البحوث الخاصة باتجاهات سوق العمل.  اتيجيات ال�ب يجب أن تقوم اس�ت
: 1( المصادر الحالية والجديدة  ي تهدف إىل تحديد الطلب عىل العمل دراسة ما يىلي

وتتضمن البحوث ال�ت
ف للعمل عند إتمام برامج التوظيف. 3( مستويات  ف المتدرب�ي . 2( إمكانية تعي�ي ي القتصاد المحىلي

للتوظيف �ف
ي مهارات سوق العمل 

ي يطلبها المتدربون لدخول سوق العمل. 4( أية فجوات �ف
الكفاءات والشهادات ال�ت

ف العام والخاص. 6( كيف  ي القطاع�ي
والمعارف ذات الصلة. 5( النظم والموارد القائمة لتنمية قوة العمل �ف

ات أخرى عىل ممارسات التوظيف والعمل.  ف يؤثر النوع الجتماعي أو الطبقة الجتماعية أو السن أو أي تح�ي
7( معدلت الأجور السائدة للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة. 8( الآثار الموسمية عىل الطلب عىل 
العمل. 10(  الطلب عىل  المؤثرة عىل  الهجرة  أنماط  ية(. 9(  الح�ف أو  الريفية  المناطق  ي 

�ف العمل )سواء 
كيف يمكن تخفيف آثار الأحداث غ�ي المتوقعة )مثل الأحداث المناخية والضطرابات السياسية( عن طريق 
ن  كة ب�ي المش�ت الشبكة  الدنيا  المعاي�ي  أيًضا  )انظر  العمل.  ي أسواق 

الكوارث �ف للحد من مخاطر  التخطيط 
ي أوقات الطوارئ، معيار التعليم والتعلم 1(.

الوكالت للتعليم �ن

ي القدرة عىل مجابهة 
ي مرحلة ما قبل الأزمة – إذا أمكن – واستخدامها �ف

يجب إعداد خريطة تحليلية للسوق �ف
ي مرحلة 

ي يمكن استخدامها �ف
ات العمل والكفاءات القائمة ال�ت ي ذلك تحديد خ�ب

ي المجتمع، بما �ف
التحديات �ف

ما بعد الأزمة )انظر أيًضا معاي�ي التقييم والتحليل لالطالع عىل عينة من أدوات التقييم(.

المالحظات التوجيهية

تقييمات للسوق 1

يجب إجراء التقييمات لسوق العمل ورصد التوظيف بصفة متكررة لضمان أن تبقى التدخالت وثيقة الصلة 
ي تحديد ما إذا كانت أسواق العمل 

ي مرحلة ما بعد الأزمة. وتساعد التقييمات �ف
بالواقع الرسيع التغ�ي �ف

، والأحداث المناخية؛  ات المرتبطة بتوفر السلع والخدمات، والستقرار السياسي المحلية قد تأثرت بالتغ�ي
وما إذا كانت هذه الأسواق يمكن أن تضمن المالءمة المستمرة للتدريب الوظيفي وفرص العمل ومعدلت 
 ، ي

ي برامج التدريب المه�ف
ف �ف أجور العمالة، وسالمة المستفيدين وأمنهم. وقد يؤدي رصد أداء المتعلم�ي

امج. )انظر أيًضا المعاي�ي الدنيا الشبكة  نامج، إىل توف�ي تغذية راجعة مفيدة لتصميم ال�ب بعد انتهاء ال�ب
ي أوقات الطوارئ، معيار التحليل 3(.

ن الوكالت للتعليم �ن كة ب�ي المش�ت

رصد سوق العمل والتوظيف 2
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مثال

عداد مناهج  ة لإ كة كب�ي اكة مع �ش ي �ش
وعات، عقدت منظمة مجتمع مد�ف ي أثناء المرحلة الأولية لأحد المرسش

�ف
كة بعدد من الآراء المتعمقة المفيدة، لسيما المساعدة  لمهارات الأعمال والمهارات الفنية، مع إسهام الرسش
الأعمال، ومهارات خدمة  الأفراد بشأن  ف  التواصل ب�ي ف مهارات  ي تصميم مقررات تدريبية تهدف إىل تحس�ي

�ف
ي سوق العمل المحلية.

العمالء، وهي مهارات تم تحديد أنها غ�ي متوفرة �ف

اكه فيه، بما يضمن تلبية مجموعة المهارات الجاري تطويرها  يجب تعريف القطاع الخاص بالتخطيط وإ�ش
ف والتدريب وتنمية قوة العمل بشكل مستمر عند انتهاء  ي السوق، وبما يتيح فرص التعي�ي

لتلبية الطلب �ف
أمر  ي 

�ف يُنظر  المستهدفة، قد  الفئات  العملية عىل  التطبيقات  أو  السياسات  التدخل. وعند تحديد قيود 
اك الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص،  ي إ�ش

اللجوء لخيارات التوظيف غ�ي الرسمي، ولكن يجب الستمرار �ف
العمل؛ ويجب  رشاد، وفرص  ، والإ ي

الحر�ف التدريب، والتدريب  الخاص  القطاع  كاء  أمكن. ويقدم �ش م�ت 
تقييم التدخالت الأخرى بصورة روتينية لضمان تلبية برمجتها وبيئاتها لمعاي�ي العمل الالئق )انظر أيًضا 

ف قناة تغذية راجعة تراعي الخصوصية. ي الظروف المثىل، يجب أن تتاح للمتدرب�ي
معيار التوظيف 1( و�ف

اك القطاع الخاص إ�ش 3
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رعاية الشراكات مع القطاع الخاص لضمان اتساق فرص العمل مع احتياجات السوق. وهو ما يزيد 	 
من احتمالت توفير القطاع الخاص لفرص عمل أطول أجاًل للفئات المستهدفة بعد انتهاء التدخل. 

تركيز تدخالت التوظيف القصيرة الأجل على مجموعة المهارات المطلوبة، أو على القطاعات الواعدة 	 
باحتمالت نمو كبيرة، لمساعدة الأفراد على الستفادة من خبراتهم فور انتهاء الأنشطة.

تصميم تدخالت التوظيف التي تراعي قدرات وتفضيالت الأفراد والفئات المستهدفة. 	 
توفير دعم إضافي للفئات غير المدمجة بالكامل في سوق العمل )مثل النساء والمعاقين والشباب( 	 

والبحث عن حلول مبتكرة لمشكالت التوظيف الدورية )مثل الهجرة(. 
المساعدة في ضمان وجود آليات لمنح شهادات التدريب وتسجيل الموظفين عن طريق هيئة محلية 	 

تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة.

جراءات الرئيسية الإ

ي الحالت 
تدعم تدخالت التوظيف استدامة الوظيفة وفرص العمل عىل المدى الأبعد. ولكن �ف

ي تتسم بالديناميكية، قد تتحقق هذه الأهداف لالستدامة بتطبيق نهج تدريجي، بالعمل من 
ال�ت

ة ومتوسطة الأجل. خالل تدخالت قص�ي

معيار التوظيف رقم 3
دعم استدامة الوظيفة
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تصميم 	  عند  العتبار  في  أخذها  ويتم  البرامج،  لتنفيذ  فاعلة  شراكة  في  والخاصة  العامة  الكيانات 
المشروعات. 

يراعي ويلبي تصميم البرامج ما يلزم لبناء قدرات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، لتوفير فرص 	 
عمل مستدامة للفئات المستهدفة. 

تدخالت التوظيف القصيرة الأجل – مثل النقد مقابل العمل – التي قد تستخدم في تدفق الدخول 	 
وإعادة بناء الأصول بصورة عاجلة، يجب أن ترتبط باستراتيجية توظيف أطول أجاًل، من شأنها تعزيز 

استدامة الوظائف. 
عند القتضاء، يجب الربط بين الستراتيجيات المحلية والوطنية القائمة أثناء تطبيق نهج »الال ضرر« 	 

)انظر أيًضا المعيار الأساسي 4(. 
دمج محاور حيوية وشاملة في تصميم البرامج، ومن بين هذه المحاور استراتيجيات الحد من خطر 	 

الكوارث، وتعميم مراعاة النوع الجتماعي. 
مجالت التوظيف الجاري تشجيعها ل تؤثر سلًبا على السكان أو البيئة.	 

ات الرئيسية المؤ�ش

ي 
اكات مع الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص، لضمان استدامة الوظائف �ف من التوصيات المهمة إنشاء �ش

كاء القطاع الخاص وما يضمنونه من مصادر مستدامة لفرص  مرحلة ما بعد التدخل. فعالوة عىل دور �ش
أثناء  الدراسة  أو  التدريب  برامج  عن طريق  والدعم،  التدريب  تقديم  أيًضا  بوسعهم  والعوائد،  العمل 
للعمل،  والمحلية  الدولية  والأعراف  ف  القوان�ي يتبعون  الذين  الخاص  القطاع  كاء  فإن �ش وكذلك،  العمل. 

ي السوق.
ف اجتماعًيا، يمكنهم ضمان استقرار سبل كسب العيش، مع تلبية الطلب �ف والمسؤول�ي

ةيهيجوتلا تاظحالملا

اكات مع القطاع الخاص ال�ش 1
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ة الأجل )مثل النقد  ي حالت الأزمات، عادة ما تُستخَدم التدخالت الهادفة إىل تشجيع فرص العمل القص�ي
�ف

: مقابل العمل( باعتبارها وسائل لتحقيق ما يىلي

في 	  استيعابها  يُعاد  أن  إلى  مستقرة  غير  أوضاعا  تواجه  التي  و/أو  الضعيفة  الجماعات  توظيف 
مجالت العمل. 

ضخ النقد في القتصاد المحلي. 	 
ترميم/إنشاء البنية التحتية المحلية.	 

ي الحصول عىل فرص عمل 
ف �ف ة الأجل لتعزيز إمكانات المشارك�ي ويجب الستعانة بهذه التدخالت القص�ي

ة  القص�ي التدخالت  ونقلها من  وبنائها  المهارات  بتحديد  يتحقق  قد  ما  المستقبل. وهو  ي 
�ف الأجل  طويلة 

ي الصناعات المتنامية و/أو حيثما يوجد طلب لم 
ف عىل العمل �ف ف قدرات المشارك�ي الأجل، بهدف تحس�ي

امج سلبا عىل إتاحة فرص أخرى، أو أن تحول مسار موارد  يستوفيه سوق العمل. كما يجب أل تؤثر ال�ب
ي 

رشادي، الأمن الغذا�أ الأ� المعيشية عن الأنشطة المنتجة الموجودة بالفعل )انظر أيًضا كتيب اسف�ي الإ
ة الأجل  – معيار سبل كسب العيش 2: الدخل والتوظيف(. ويجب أيضا أل تؤدي تدخالت التوظيف القص�ي
إىل إضعاف/هدر الموارد البيئية و/أو المجتمعية المهمة لتحقيق الرخاء القتصادي عىل المدى البعيد. 
ي الحالت النادرة حيث يقت� تصميم التدخالت عىل توف�ي الوظائف عىل المدى القريب، ينبغي إطالع 

و�ف
ف بوضوح عىل هذه القيود، ح�ت ينظموا توقعاتهم الخاصة بالتوظيف الطويل الأجل. المشارك�ي

ة الأجل التدخالت القص�ي 2

حكاية تحذيرية

ف عىل  القروي�ي العمل لمساعدة  النقد مقابل  برامج  إغاثة  ميانمار، أعدت وكالت  ي 
أعقاب إعصار نرجس �ف ي 

�ف
إعادة بناء بيوتهم وأصولهم. وكانت الأجور أعىل من معدلت السوق، لمساعدة الناس عىل النتعاش بشكل 
ف لحصاد المحاصيل، بسبب  ف عىل استخدام عمال زراعي�ي ف المحلي�ي ي عدم قدرة المزارع�ي

أ�ع. وتسبب هذا �ف
، وأدى إىل زيادة  ف ا للمزارع�ي ي قدمتها المنظمات، مما جعلها منافسا مبا�ش

وع والأجور العالية ال�ت توقيت المرسش
ي أجور العمالة.

ة �ف كب�ي
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ي3 تنمية رأس المال الب�ش

ي توفر بالفعل تدريبات مهنية، 
وعات بالمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة ال�ت يجب أن ترتبط المرسش

. ويجب التنسيق مع الكيانات التدريبية  ف وتضمن جودة الخدمات وشمولها لقاعدة متنوعة من المشارك�ي
مع  ومتسق  ث  محدَّ وأنه  بالواقع،  صلة  ذو  ي  التدري�ب المنهج  أن  من  للتأكد  القائمة  والخاصة  الحكومية 
يتغ�ي  الذي  العمل  تلبيتها لطلب  باستمرار لضمان  التدريب  السوق. ويجب رصد موضوعات  احتياجات 
ي ظل تطور السياق من مرحلة ما قبل الأزمة إىل ما بعد الأزمة. وكلما أمكن، فإن تقديم 

مع الوقت، و�ف
المهنة  عىل  العثور  فرصة  ف  للمتدرب�ي يتيحان  سوف  الرسمية  الشهادات  وإصدار  المعتمدة  التدريبات 

. ي
ي مسارهم المه�ف

المالئمة والتطور �ف

ي نماها الموظفون 
وعات، حيث قد تساعد المهارات ال�ت ف موظفي المرسش وقد تشمل برامج التوظيف تعي�ي

ي المستقبل مع منظمات غ�ي حكومية. وكما هو الحال دائًما، فإن 
ف فرص عمل لهم �ف ي تأم�ي

المستفيدون �ف
ف يجب أن تمتثل لمعاي�ي العمل الالئق. أدوار الموظف�ي

ي أنشطتها. فعىل سبيل المثال 
يجب أن تدمج برامج التوظيف – م�ت كان مالئًما وعملًيا –عنا� أخرى �ف

ي مجالت 
ي بعض الحالت. و�ف

ات بناء السالم من الأمور المهمة �ف تُعد اعتبارات التماسك الجتماعي ومؤ�ش
ي البيانات المناسبة(، 

ي وقعت تاريخيا )بالتحقيق �ف
عمار الحالت ال�ت أخرى، يجب أن تراعي أعمال إعادة الإ

ي المستقبل. فقد تكون أغلب المناطق حساسة لآثار الكوارث الطبيعية، ويجب دمج اعتبارات 
وقد تتكرر �ف

لبناء  اتيجية  اس�ت سياسات  تنفيذ  وبفضل  أمكن.  م�ت  القتصادية  التدخالت  ي 
�ف الكوارث  خطر  من  الحد 

عىل  القتصادية  النظم  قدرة  وتعزيز  المستدامة  العمل  فرص  إتاحة  احتمالت  تزداد  التكيف،  قدرات 
مجابهة التحديات. 

دمج الحد من خطر الكوارث وإعادة البناء عىل نحو أفضل وبناء السالم4
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ي الوقت نفسه 
ف والمعاي�ي الدولية والوطنية للعمل الالئق لالأفراد، و�ف يجب أن تتبع تدخالت التوظيف القوان�ي

ي ذلك الأعراف الجتماعية والتوترات المجتمعية والبيئة. ومن ثم، يجب 
، بما �ف أن تراعي السياق المحىلي

، ولكنها يجب أن تراعي أيًضا الأثر المجتمعي لقطاعات  ف امج عىل أهداف الأفراد المستهدف�ي أن تركز ال�ب
ي تتفادى الصناعات القائمة عىل الستخراج الكثيف 

مجة الذكية المراعية للمناخ ال�ت ي ذلك ال�ب
التوظيف، بما �ف

والحرف الملوثة للبيئة، وتشجع أصحاب العمل من كافة القطاعات عىل اللجوء للممارسات المستدامة بيئًيا 
ي صناعاتهم.

�ف

اع والتوظيف المراعي للبيئة5 ز السياق وال�ز

حكاية تحذيرية

لبناء  مهارات  قدمت  كما  حديثة.  بديلة  قوارب  منظمة  قدمت  تقليدية،  صيد  قوارب  عدة  دمرت  كارثة  إثر 
ف تقنياتهم الخاصة بالصيد، ولكنها أغفلت أي نقاش عن الآثار البيئية  القدرات لجمعية الصيادين بهدف تحس�ي

ي الشعب المرجانية المحلية وازداد الصيد الجائر.
ر كب�ي �ف والستدامة. ونتيجة لهذا، حدث �ف
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أين يمكن الطالع على هذه الأداةاستخداماتهاالأداةالموضوع

معيار تحليل 
السوق

المعايير الدنيا 
لتحليل السوق 

 )MiSMA( 
)شريكة لمعايير 

اسفير(

تحدد الأسس المعيارية لأي تحليل 
للسوق لضمان جودة الستجابة 

نسانية وما يتصل بها من خطط  الإ
للطوارئ

أفضل استخداماتهاـ: تقييمات 
السوق لالحتياجات الأساسية 

نسانية؛ والتركيز على  غاثة الإ والإ
الأزمات

 Cash Learning Partnership )CaLP(:
/http://cashlearning.org 

 Resources and tools > 
search Misma >

إعداد خريطة تحليل السوق
تحليلية للسوق 

في حالة الطوارئ 
)EMMA(

مفيدة لفهم توجهات السوق 
لنظام معين من أنظمته في أثناء 

وقوع أزمة ما؛ ويمكن أن تكون 
مفيدة لجملة من نُُهج التدخالت 

الخاصة بالنتعاش القتصادي

أفضل استخداماتها: تقييم 
أسواق بعينها في سياق النتعاش 

القتصادي، ومجموعة متنوعة 
من خيارات التدخالت ومن بيئات 

الأزمات والنتعاش 

 :EMMA Toolkit 
http://www.emma-toolkit.org/

toolkit

إعداد خريطة 
للسوق قبل الأزمة 

)PCMA( وتحليله

 EMMA توجيهات إضافية لمعايير
أُعدت لفترات ما قبل الأزمة؛ يمكن 
مقارنة المعلومات من PCMA )قبل 
الأزمة( بنتائج EMMA )أثناء الأزمة( 

لتخطيط استراتيجيات انتعاش 
السوق 

أفضل استخداماتها: تقييم 
أسواق معينة لتدخالت النتعاش 

القتصادي، ومجموعة متنوعة من 
خيارات التدخل، والأزمات الدورية 

والتي يمكن التنبؤ بها

 :EMMA Toolkit 
http://www.emma-toolkit.org/

 what-pcma
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أين يمكن الطالع على هذه الأداةاستخداماتهاالأداةالموضوع

التقييم السريع 
)RAM( لالأسواق

أداة إرشادية لحالت الأزمات، 
لتقييم السوق في إطار الموارد 

الخفيفة؛ وتركز على المواقع بدًل 
من التركيز على أسواق معينة. 

أفضل استخداماتها: الحتياجات 
غاثة  الأساسية والأمن الغذائي )الإ

نسانية(؛ أول 48 ساعة إلى 3  الإ
أسابيع بعد الأزمة

 International Red Cross and Red
 Crescent Movement )ICRC(:

 https://www.icrc.org 
Resource Center >

إرشادات تحليل 
 )MAG( السوق

تشمل إرشادات للدورة الكاملة 
للبرامج؛ ويمكنها تغطية العديد 

من نظم السوق في المنطقة 
 EMMA المستهدفة )أقل عمقا من

 )MSD أو

غاثة  أفضل استخداماتها: الإ
نسانية والنتعاش القتصادي؛  الإ

أول سنة بعد الأزمة 

 ICRC: https://www.icrc.org 
Resource Center >

تحليل الستجابة 
المعني بمعلومات 

السوق وانعدام 
الأمن الغذائي 

)MIFIRA(

تصميم أنشطة مراعية للسوق، 
وقائمة على التوزيع من أجل الأمن 

الغذائي.

أفضل استخداماتها: الأمن الغذائي 
نسانية(، وتركز على الأزمة  غاثة الإ )الإ

وتنطبق أيًضا على أعمال النتعاش

http:// 
barrett.dyson.cornell.edu/MIFIRA/

مجموعة أدوات 
تقييم السوق 

لمقدمي التدريب 
المهني والشباب

موارد وأنشطة للمساعدة في 
التخطيط للتدريب المهني وبرامج 

الشباب

أفضل استخداماتها: برامج 
النتعاش القتصادي والتوظيف، 

والتركيز على الشباب

 Women’s Refugee Commission
 )WRC(: https://www.

 womensrefugeecommission.org 
Resources >

نهج إنشاء نظم 
سوق تشاركية 

 )PMSD(

معرفة عملية حول أدوات رسم 
الخرائط والتقنيات التشاركية

أفضل استخداماتها: إشراك الأطراف 
الفاعلة المهمشة والتخطيط 
التشاركي؛ وحالت النتعاش 

:Practical Action 
/http://www.pmsdroadmap.org
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أين يمكن الطالع على هذه الأداةاستخداماتهاالأداةالموضوع

نهج الدليل 
التشغيلي لتقديم 

أسواق نافعة للفقراء 
 )M4P(

مفيدة للتحليل المتعمق الذي 
يدخل في صياغة استراتيجية 
التدخل؛ وتستهدف البرمجة 

الطويلة الأجل )ل تركز تحديًدا على 
حالت الأزمة(

أفضل استخداماتها: اختيار 
وتقييم أسواق معينة، والنتعاش 
القتصادي القائم على التيسير، 

وحالت النتعاش والتنمية

 Beam Exchange: https://
 beamexchange.org/guidance/

m4pguide

تحليل القتصاد 
السياسي

وزارة التنمية الدولية 
 )DfID( البريطانية

التحليل القتصادي: 
دليل إرشادي

إرشادات لفهم كيف يتم توزيع 
السلطة والموارد، ويمكن ضمها إلى 

تحليالت السوق الأخرى.

أفضل استخداماتها: مجموعة 
متنوعة من التدخالت؛ والأزمات 

الممتدة والنتعاش والتنمية 

 :Overseas Development Institute 
 https://www.odi.org 

Publications >

فهم تغير 
السياسات: كيفية 

تطبيق مفاهيم 
القتصاد السياسي 
في الواقع العملي

تقدم الآليات الأساسية ومنطق 
القتصاد السياسي، وتعلم القارئ 
كيف يتعرف على هذه الآليات في 

عمله التنموي اليومي

أفضل استخداماتها: نظرة عامة 
للتفكير من منظور القتصاد 

السياسي

 :World Bank 
 https://www.worldbank.org 

Publications >

النوع الجتماعي 
والأسواق 

النوع الجتماعي في 
سالسل القيمة 

مجموعة أدوات لدمج عدسة النوع 
الجتماعي في تقييم السوق، مثل 

 EMMA, PCMA, MSD تقييم

أفضل استخداماتها: ضمان دمج 
النوع الجتماعي في تقييمات نظم 

السوق

 :Agri Pro Focus 
 http://agriprofocus.com/intro 

Knowledge Base >
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رشادية  التوجيهات الإ
لدمج تدخالت 
العنف الخاص 

بالنوع الجتماعي في 
نسانية  الأعمال الإ

تساعد الأطراف الفاعلة في توليد 
سبل كسب العيش والمجتمعات 
المتضررة من الأزمات في تنسيق 

الإجراءات الرئيسية وتخطيطها 
وتنفيذها ورصدها وتقييمها، لمنع 

وتخفيف آثار العنف الخاص بالنوع 
الجتماعي )GBV( عبر مختلف 

قطاعات سبل كسب العيش.

أفضل استخداماتها: تقديم صورة 
عامة لكيفية دمج قضايا العنف 

الخاص بالنوع الجتماعي في كل 
مراحل دورة البرنامج 

 :Global Protection Cluster 
http://www.

 globalprotectioncluster.org/ 
 Tools and Guidance > 

 Essential Protection Guidance > 
 and Tools 

Gender-Based violence >

أدوات سبل كسب 
العيش وتحليل 

المخاطر للجماعات 
)CLARA(: التحليل 
الفئوي لسبل كسب 

العيش وتحليل 
المخاطر

إرشادات وأدوات للممارسين 
الميدانيين الراغبين في تقييم 
وتصميم ورصد تدخالت سبل 
كسب العيش الآمنة والمراعية 

للنوع الجتماعي. والمرفق 3 من 
رشادات يتناول تفصيال أدوات  الإ

EMMA، ويوضح كيف تنطبق على 
تحليل المخاطر المتصلة بالنوع 

الجتماعي. 

أفضل استخداماتها: جمع وتحليل 
بيانات عن النوع الجتماعي، 

والطوارئ، ويمكن تطبيقها على 
سياق النتعاش

 WRC: https://www.
 /womensrefugeecommission.org 

 Resources > 
Livelihoods >

أسواق البذور 
الزراعية 

تقييم أمن نظام 
البذور

مفيدة للتقييمات المتعمقة للبذور 
لتحقيق الأمن الغذائي، أو للبرمجة 

التي تركز على المدخالت

أفضل استخداماتها: البذور؛ والأزمة 
والنتعاش 

 :Seed System 
 http://seedsystem.org 

Assessment Tools >

تقييم 
احتياجات الأسر 

المعيشية 

تحليل اقتصاد الأسر 
 )HEA( المعيشية

تحليل متعمق لحتياجات الأسر 
المعيشية؛ ويساعد في رسم صورة 

عامة للثروة والأسر المعيشية بين 
الفئات المستهدفة؛ وجمع دقيق 

للبيانات عن الأسر المعيشية.

أفضل استخداماتها: مجموعة 
متنوعة من التدخالت والسياقات 

 Household Economy Approach:
 http://www.heawebsite.org/
 about-household-economy-

approach

رصد السياق 
)الأسعار(

خدمات شركة 
MARKit

إرشادات ونماذج لرصد الأسعار 

أفضل استخداماتها: رصد الأسواق 
المستمر؛ ومجموعة متنوعة من 

السياقات 

:Catholic Relief Services 
 /http:// www.crs.org 

 Research & Publications > 
 Emergency Response and >

Recovery
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أين يمكن الطالع على هذه الأداةاستخداماتهاالأداةالموضوع

برنامج الأغذية 
العالمي: خطوط 
إرشادية لتحليل 

السوق 

إرشادات وأدوات عامة لتحليل 
السوق، بالتركيز أكبر على تحليل 

اتجاهات الأسعار على مدار الوقت؛ 
ويستفيد منها المستخدمون الذين 
لديهم مقدار من الخبرة في تحليل 

السوق

أفضل استخداماتها: الرصد 
المستمر لأسعار السوق والتقييمات 

المستمرة لسوق الغذاء؛ مجموعة 
متنوعة من السياقات 

 :World Food Programme 
 http://www.wfp.org/content/

market-analysis-guidelines

الرصد والتقييم 
النهائي 

 DCED معايير
لقياس النتائج 

مفيدة لرصد البرامج في نظم 
السوق المعقدة بطريقة موحدة 

ومنهجية 

 Donor Committee for Enterprise
 :Development 

http://www. 
enterprise-development.org/ 

measuring- results-the-dced-standard/

التقييم 
المتعدد 

القطاعات 

تقييم سريع 
 )MIRA( ومتعدد

تغطي جوانب الحالة القائمة 
والأثر، ومواطن الضعف والمخاطر، 

والتجاهات، وفجوات المعلومات 
نسانية  في الأزمات الإ

 Inter-Agency Standing
 Committee: https://

interagencystandingcommittee. org/ 
> Resources

تقييم الحتياجات 
في مرحلة ما بعد 

الكارثة/التقييم 
المشترك السريع 

لالحتياجات 

تقييم موحد وشامل لمرحلة ما بعد 
الكارثة يعالج احتياجات النتعاش 
المتصلة بالبنية التحتية والمأوى 
وسبل كسب العيش والخدمات 

الجتماعية والمجتمعية 

 United Nations Development
 :Programme 

http://wwwundp.org/ 
 Publications > 

 Climate change and disaster risk >
reduction
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مسرد المصطلحات

يقدم هذا المسرد تعريفات للمصطلحات الشائع استخدامها في المعايير الدنيا لالنتعاش االقتصادي. 
وهذه التعريفات نتاج تفكير متعمق، حيث تستند حصيلة المفردات المستخدمة إلى التعريفات المقبولة 
وتطوير  الصغر،  المتناهي  والتمويل  االقتصادية،  بالتنمية  المرتبط  العمل  مجال  في  واسع  نطاق  على 
المشروعات التجارية، وسبل كسب العيش، وتنمية االأسواق، والزراعة، واالأمن الغذائي. والعديد من هذه 
لكتروني لمكتب تطوير المشروعات التجارية  التعريفات – بخالف ما لم يرد ذكره – مقتبسة من الموقع االإ
المتناهية الصغر بهيئة المعونة االأمريكية: www.microlinks.org. أما التعريفات المذكور أنها مستقاة من 

دليل »ميرس«، فقد صاغتها االأطراف التي أسهمت في إعداد هذا الدليل المرجعي.

الأثرImpact – وهو تغير مقصود في أحد االأهداف العليا للبرنامج؛ مثل نمو المشروعات التجارية، أو 
دخل االأسر المعيشية. ويجب تمييزه عن الُمخرجات الوسيطة للمشروعات، مثل عدد المنتجين المنظَّمين، 

أو عدد التدريبات المقدمة.

االأدنى الأجور  الحد  التي تقدم  تثبيتها،  االأجور وآليات  – وهي مستويات   Fair wages 1الأجور العادلة
العاملين، وفي الوقت نفسه تلتزم بالقواعد التنظيمية لالأجور الوطنية؛ وتضمن إجراء التعديالت المالئمة 
االأجور،  في  التفاوتات  يخص  )فيما  شركة  أي  في  لالأجور  متوازن  تدرج  إلى  وتؤدي  االأجور؛  هيكل  على 
بشأن قضايا  الجماعي  والتفاوض  المالئم،  الداخلي  والتواصل  والجماعي،  الشخصي  واالأداء  والمهارات، 

االأجور(. 

التقييم السريعRapid assessment 2 – وهو نشاط يتم بإجراء زيارات لعدد من المواقع لجمع بيانات 
أولية )جديدة( من خالل مرشد رئيسي أو مقابالت جماعية، وأحيانًا عن طريق استبيان يشارك فيه عدد 
محدود من االأسر المعيشية. والهدف منه تكوين صورة لفهم الوضع فهًما كافًيا، من أجل التقرير بشأن نوع 
االستجابة المطلوبة ونطاقها وتوقيتها، متى كانت ضرورية. وعادًة يقدم التقييم السريع تقريًرا في خالل 
أسبوع، عندما تكون المنطقة صغيرة و/أو السكان متجانسين، وقد تصل المدة إلى ما يناهز 6 أسابيع إذا 

كانت المنطقة كبيرة أو السكان المتضررين غير متجانسين.

التقييمAssessment – »التقييم« يشير عموًما إلى البحوث التي تُجرى )سواء أجراها الباحثون بأنفسهم 
أو جمعوها من مصادر بحثية أخرى( في فترة ما قبل التدخل، وبصورة دورية في أثناء التدخل، بهدف 
تحقيق االنتعاش االقتصادي؛ وتُجرى على نظم السوق، والمستفيدين، واالأوضاع المحيطة )ميرس(. )انظر 

أيًضا التقييم النهائي(.
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الستدامة Sustainability – وهي استدامة أثر المشروع التي تتطلب تطوير القدرات المحلية للتصدي 
للقيود المتكررة الحدوث، الذي يجب عمله في سلسلة القيمة، وذلك ببذل الجهود على مستوى إصالح 
السياسات و/أو القواعد التنظيمية والحلول التجارية، من أجل دعم الخدمات )الخاصة باالأعمال والخدمات 
المالية( ولتحسين المدخالت. كما يجب أن تكون التدخالت مؤقتة، وأن تصاغ استراتيجية خروج واضحة 
قبل بداية التدخل )وليس في نهاية المشروع( لضمان تحقيق االستدامة لالأثر فور انتهاء أنشطة المشروع

الحالة  وهي   –  Operational sustainability/self-sufficiency الذاتي  التشغيل/الكتفاء  استدامة 
التي تُولِّد فيها المنظمة ما يكفي من عوائد من العمالء، كي تغطي جميع تكاليف تشغيلها. 

الستدامة المالية Financial sustainability – وهي القدرة التي تجمع بها المنظمة ما يكفي من عوائد 
أيًضا  ـ)انظر  التشغيل والتمويل،  تكاليف  الكاملة الأنشطتها، بما في ذلك  التكاليف  من خدماتها، لتغطية 

التكاليف المالية( والخسائر المتوقعة.

الستدامة المالية الكاملة Full financial sustainability – وهي القدرة لتي تولِّد بها المنظمة العوائد 
بمعدل  العمل  لها االستمرار في  يتيح  ما  )الفرصة(؛ وهو  أنشطتها  تكاليف  كامل  بما يغطي  من عمالئها، 
مستقر أو متنامي، دون دعم مستمر من الحكومات أو مؤسسات المانحين أو المنظمات الخيرية. وعند 
تطبيق االستدامة المالية الكاملة على مؤسسة خدمات مالية، فإنها تتطلب أن تكون الفوائد والرسوم التي 
قراضها تعادل أو تفوق مجموع تكاليفها التشغيلية والمالية، مع تقييم التكاليف المالية  تجمعها المؤسسة الإ

على أساس التكلفة البديلة للفرصة.

لمعالجة  المعيشية  االأسر  تبذلها  محددة  جهود  وهي   –  Coping strategies التكيف  استراتيجيات 
ترشيد  المحتملة:  السلبية  التكيف  الستراتيجيات  الشائعة  االأمثلة  ومن  دخلها.  مصادر  في  االضطرابات 
الغذاء اليومي، واستهالك أطعمة أرخص، وتقليص نفقات المنزل الخاصة بالبنود الضرورية – مثل الثياب 

والرعاية الطبية والتعليم، وتقليص عدد الُمعالين في االأسرة المعيشية.

استراتيجية الخروجExit strategy – وهي الخطة أو االستراتيجية الالزمة لالنسحاب من تقديم الدعم 
للتدخل، التي تترك بعد االنسحاب تطورات مستدامة في القطاع الخاص. 

أشخاص نازحون داخلًيا Internally displaced persons – وهم االأفراد أو الجماعات الذين اضطروا 
إلى مغادرة بيوتهم أو أماكن سكنهم المعتادة، أو أُكرهوا على ذلك، ال سيما نتيجة الآثار نزاع مسلح، أو 
نسان، أو كوارث من صنع البشر، أو لتفادي أي منها، ولم يعبروا  حاالت عنف عام، أو انتهاكات لحقوق االإ

حدودا دولية معترف بها. 

أن  ويمكن  والربح.  الدخل  توليد  في  تُستخدم  موارد  وهي   –  Productive assets نتاجية  الإ الأصول 
أو يمكنهم  أو إدراتها بصورة مباشرة،  يستخدم االأشخاص االأصول بإحدى طريقتين: يمكنهم امتالكها، 

الوصول إلى الموارد التي ال تخصهم.
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الأصول الجماعية Group assets – وهي االأصول التي تملكها رسمًيا أو غير رسمًيا مجموعة من االأفراد 
المشاركين مًعا في عمل تجاري. ومن االأمثلة على االأصول التقليدية الُمدارة جماعًيا نظم الري بالتنقيط/
الرش، ومعدات التعبئة، والمخازن، ومولدات الكهرباء. وغالبا ما تكون تحويالت االأصول الجماعية أوسع 
نطاقا )من حيث القيمة والحجم( من تحويالت االأصول الفردية، وأكثر تركيزا في مكان واحد. لذا يجب إيالء 

عناية أكبر قبل القيام بالتحويل، لتقييم االأثر والتداعيات على السوق المحلية.

الدعم Subsidy – في سياق االنتعاش االقتصادي، عندما يسدد طرف ما بخالف المستخدم إجمالي ثمن 
السلعة أو الخدمة أو جزء منها )مثال: منظمة مجتمع مدني، أو هيئة حكومية( بحيث ال يدفع المستخدم 

النهائي الثمن بالكامل )ميرس(. 

الئتمان الُمدعم Subsidized credit – وهو تقديم القروض بأسعار فائدة ورسوم ال تغطي كل نفقات 
تقديم هذه القروض على المدى البعيد.

على  القائم  »التدخل  أيًضا  وتسمى   –  Market-based programming السوق على  القائمة  البرمجة 
السوق«، وتصف المشروعات التي تعمل عن طريق االأسواق المحلية أو بدعم منها. وتغطي كافة أنواع 
غاثة وانتهاًء بالمبادرة في تعزيز وتحفيز نظم  االنخراط في نظم السوق، بدءا بإجراءات تقديم تدخالت االإ

السوق أو مراكزه.

القدرة على مجابهة التحدياتResilience 3 – وهي قدرة الناس واالأسر المعيشية والمجتمعات المحلية 
والدول والنظم على تخفيف آثار الصدمات ومسببات الضغوط، والتكيف معها، والتعافي منها، على النحو 

الذي يحد من مواطن الضعف وييسر النمو الشامل للجميع. 

الجوهرية  االأنشطة  في  البيانات  المقاييس وجمع  ترسيخ  عملية  – وهي   Lean data الخالصة البيانات 
الأعمال أي شركة، واستخدام االأدوات الصحيحة لسرعة جمع المعلومات، من أجل تعزيز االآراء المتعمقة 

حول االأداء، مع تقليل الوقت وتكلفة الُنُهج القياسية التقليدية )ميرس(. 

بيئة تمكينية Enabling environment – وهي بيئة السياسات والقواعد التنظيمية والمؤسسات والحوكمة 
االقتصادية الكلية التي تهيئ النمو االقتصادي. 

التحديث Upgrading – وهو يشير إلى تغير في طريقة التفكير، وتطور في المهارات، وإعداد تصميمات 
وظائف  وتبني  جديدة،  تكنولوجيات  واستخدام  النهائيين،  العمالء  معرفة  على  بناء  جديدة  منتجات  أو 
جديدة في سلسلة من سالسل القيمة، وغير ذلك من االأعمال التي تؤدي إلى تنافسية أعلى. وقد يشمل 
التحديث تطوير المنتج أو نقل التكنولوجيا، أو تدريب قوة العمل، أو تطوير الروابط الخلفية الفعالة مع 
الموردين، أو استخدام تكنولوجيا المعلومات في تمكين االأعمال التجارية من تحديد االأسواق الجديدة 
والتنافس فيها. وغالبا ما يكون تنظيم المشروعات التجارية المتناهية الصغر والصغيرة هو الخطوة االأولى 

في إرساء الروابط الخلفية الفعالة مع موردي هذه المؤسسات.
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لنظام  االأساسية  والخصائص  السمات  وفهم  تقييم  عملية  وهو   –  Market analysis السوق4  تحليل 
السوق، بحيث يمكن التنبؤ بأداء االأسعار ووفرة السلع/الخدمات وإمكانية الوصول إليها، واتخاذ قرارات 
حول ما إذا كان يجب التدخل أم ال. وقد يُستخدم أيضا مصطلح »تقييم السوق« في وصف هذه العملية 

)انظر أيًضا تحليل سلسلة القيمة(.

المشتركة  الروابط  آليات عمل  التحليل يركز على  – هذا   Value chain analysis تحليل سلسلة القيمة
داخل قطاع إنتاجي، ال سيما الكيفية التي تتكامل بها الشركات والدول على المستوى العالمي. وفي حين 
)كما  امتدادها  على  القائمة  للعوائق  وتحلياًل  القيمة  سلسلة  في  الفاعلة  لالأطراف  وصًفا  التحليل  يشمل 
يحدث في التحليالت القطاعية التقليدية االأخرى(، فإن تحليل سلسلة القيمة يتغلب على نقطة ضعف 
الُقطرية. ويركز  التقليدية، وهي نزوعها الأن تكون إستاتيكية ومقتصرة على الحدود  التحليالت  مهمة في 
لالأنشطة  الديناميكية  التدفقات  عن  يكشف  فهو  ثم  ومن  المشتركة،  الروابط  على  القيمة  سلسلة  تحليل 
االقتصادية والتنظيمية واالإجبارية فيما بين المنتجين في قطاعات مختلفة، بل وعلى نطاق عالمي. )انظر 

أيًضا تحليل السوق(.

فعلية  عملة/نقود  )إما  نقود  هيئة  على  المساعدات  تقديم  وهو   –  Cash transfer النقدي5  التحويل 
التحويالت  وتتميز  المحلية(.  والمجتمعات  المعيشية،  واالأسر  )االأفراد،  للمستفيدين  إلكترونية(  نقود  أو 

النقدية، باعتبارها طريقة عمل مختلفة، عن القسائم والمساعدات العينية.

من  المعيشية  االأسر  أو  االأفراد  عليها  يحصل  أو سلع  »دخل  أنها  وتُعرف   –  Remittances التحويالت6 
أطراف أخرى تعيش في مناطق أخرى، وعادًة تتضمن التحويالت ما يكسبه المهاجرون بالخارج من مال، 
ويرسلونه إلى أسرهم في الوطن عن طريق تحويالت رسمية )أي المصارف والشركات العاملة في خدمات 

الحواالت( أو عن شركات للتحويالت غير الرسمية )أي عن طريق قنوات اجتماعية أو غير رسمية(.

النقد  م من خاللها  يقدَّ التي  البرامج  – وهي جميع   Cash-based interventions 7النقدية التدخالت 
نسانية، يشير  )أو القسائم الخاصة بالسلع أو الخدمات( مباشرة للمستفيدين. وفي سياق المساعدات االإ
المصطلح إلى تقديم النقد أو القسائم لالأفراد أو االأسر المعيشية أو المجتمع المحلي، ال للحكومات أو 
االأطراف الفاعلة االأخرى بالدولة. ويغطي المصطلح جميع طرائق المساعدات النقدية، وتشمل القسائم، 
نسانية )وإن كانت مؤسسات  مع استبعاد التحويالت الخارجية والتمويل المتناهي الصغر في التدخالت االإ
التمويل المتناهي الصغر والتحويل النقدي يمكن أن تُستخدم في التقديم الفعلي للنقد(. )انظر أيًضا 

التحويل النقدي(.

الجملة  وباعة  التجار  إشراك  يتم  تدخالت  وهي   –  Indirect interventions المباشرة  غير  التدخالت 
والمسؤولين وصناع السياسات – بعبارة أخرى، أي طرف ليس مستفيًدا نهائًيا مستهدًفا بالتدخل – وتحقق 
الفوائد للسكان النهائيين المستهدفين. ومن أمثلة التدخالت غير المباشرة، إعادة تأهيل الروابط االأساسية 

للبنية التحتية من أجل تعزيز التجارة وتوليد الوظائف لالأفراد المتضررين باالأزمات )ميرس(. 
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االقتصاد  مجاالت  أحد  في  النمو  تحفيز  عملية  وهو   –  Economic recovery القتصادي8  النتعاش 
العمل  فرص  وتهيئة  والقائمة،  الجديدة  التجارية  المشروعات  وتقوية  االأسواق  بتنمية  وذلك  المحلي، 
االأنشطة  تاحة  الإ الالزمة  التحتية  البنية  بناء  إعادة  فيها  بما  العامة،  المؤسسات  وفي  الخاص  القطاع  في 
في  االقتصادي  االنتعاش  يكون  أن  والدولية. ويجب  قليمية  واالإ والوطنية  المحلية  االأسواق  في  التجارية 
عادة البناء بشكل أفضل ومختلف، وهي عملية تتطلب »مزيًجا من  أعقاب النزاع أو الكارثة عملية تحويلية الإ
تُبنى عليها  التي  االأثر«  بالسياسات واسعة  المتعلقة  االإصالحات االقتصادية والمؤسسية والقانونية وتلك 

التنمية المستدامة. 

التعاون بين المؤسسات Interfirm cooperation – ويُعرف أنه اتفاق استراتيجي بين شركتين أو أكثر، 
ويشتمل على تبادل و/أو تشارك في المنتجات والتكنولوجيات والخدمات أو المشاركة في تطويرها، ويشمل 
مجموعة متنوعة من الترتيبات بين المشروعات التجارية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، 
بما فيها إجراءات التراخيص وعالقات المقاولة من الباطن، والتكنولوجيا والتسويق وغير ذلك من أشكال 
في  القوة  تعزيز  أو  التنافسي  الوضع  تحسين  هو  التعاون  لهذا  الرئيسي  والحافز  االستراتيجية.  الشراكة 
يكون  وقد  والتعلم.  التنظيمية  المعرفة  على  الحصول  سبل  وإتاحة  المعامالت،  تكلفة  وتقليل  السوق، 
التعاون بين المؤسسات آلية فعالة لبناء القدرات في مجاالت مثل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات 
والمتوسطة.  الصغر والصغيرة  المتناهية  للمؤسسات  دارية، ال سيما  االإ والدراية  والتسويق،  والعمليات، 

)انظر أيًضا روابط االأعمال، والتعاونيات، ومجموعات المنتجين(. 

احتياجاتهم  لتلبية  المتحدين طواعيًة  لالأفراد  المستقلة  الجمعيات  – وهي   Cooperatives 9التعاونيات
ومدارة  مشتركة  ملكية  ذات  مؤسسة  طريق  عن  المشتركة،  والتطلعية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
في  تعاونيات  وتوجد  أعمال.  أي  على  التجارية  للمشروعات  التعاونيات  نموذج  ينطبق  وقد  ديمقراطيا. 
نتاج  واالإ سكان  واالإ والمالية  االستهالكية  والخدمات  والصيد  الزراعة  مثل  التقليدي،  االقتصاد  قطاعات 
التشارك في  القطاعات واالأنشطة، وتشمل  كبير من  التعاونيات في عدد  كما توجد  العمال(.  )تعاونيات 
السيارات ورعاية االأطفال والخدمات الصحية واالجتماعية والجنازات وفرق االأوركسترا والموسيقى والمدارس 
والرياضة والسياحة والمرافق )مثل: الكهرباء، والمياه، والغاز( والنقل )مثل: سيارات االأجرة والحافالت(. 

)انظر أيًضا االأصول الجماعية وجماعات المنتجين(.

تقييم الأثر Impact assessment – وهو يتعلق بتقييم أثر المشروع وإثبات تحققه، عن طريق مقارنة 
ذ المشروع. وأفضل  المحصالت الفعلية بحقيقة معاكسة – بعبارة أخرى، تقييم ما كان ليحدث لو لم ينفَّ
سبيل لتقييم أثر المشروع هو إجراء مسح لعينة طولية، يستخدم منهجية تجريبية أو شبه تجريبية لمقارنة 
عينة من المشاركين بالمشروع بعينة من االأفراد غير المشاركين فيه ولكنهم ضمن مجموعة مصالح مماثلة 
االستفسارات  أن هذه  من  الرغم  وعلى  الخبراء.  و/أو  المشاركين  آراء  باستقصاء  أحيانًا  االأثر  ويُقاس  لها. 

النوعية قد تكون مكمال فعاال للمسوح الطولية، فإنها ليست بدائل كافية للنهج الطولي.
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السوق  واتجاهات  أوضاع  تحدد  تشخيصية  أداة  وهي   –  Market assessment للسوق10  التقييم 
السلع  على  والطلب  العرض  وتحدد  االأزمة،  قبل  ما  االأخيرة، وفي وقت  االآونة  الحالي، وفي  الوقت  في 
والخدمات، والخصائص والعراقيل المتعلقة بسالسل العرض والقيمة، وآثار االأزمة على االأسواق، وجدوى 
الفرص المختلفة لتوليد الدخل، وتطوير المهن والمشروعات التجارية، ومدى قدرة السكان المتضررين من 

االأزمة على الوصول للسوق والعقبات التي تواجههم. 

التقييم النهائي Evaluation – وهو يشير عموًما إلى محددات أداء البرنامج وآثاره فيما بعد التدخل؛ على 
سبيل المثال، المحصالت أو االأثر )ميرس( )انظر أيًضا التقييم(. 

تكاليف التشغيل Operational costs – في سياق الخدمات المالية، هي جزء من تكاليف البرنامج الذي 
دارية االأخرى، وإهالك االأصول الثابتة، وخسائر القروض. يغطي التكاليف الخاصة بالعاملين والتكاليف االإ

أفضل  في  الموارد  من  معينة  مجموعة  قيمة  وهي   –  Opportunity costs البديلة  الفرصة  تكاليف 
استخدام بديل لها. وفي حالة المستفيدين من تدخالت االنتعاش االقتصادي، يشير المصطلح إلى قيمة 
نتاج االآخر الذي كان يمكنهم إنتاجه باستخدام االأصول المعنية )مثال: أنشطة أخرى كان يمكنهم القيام  االإ

بها في الوقت المتاح لهم، أو محصول آخر كان يمكنهم زراعته على أرضهم(.

التي  التمويالت  تكاليف  وهي  التمويل«،  »تكاليف  أيًضا  وتُسمى   –  Financial costs المالية  التكاليف 
قد  السياق،  وبحسب  بها.  تقوم  التي  قراض  االإ أعمال  لتغطية  الصغر  متناهي  تمويل  مؤسسة  تجمعها 
يشمل هذا تكاليف الفوائد المدفوعة للمودعين و/أو المستثمرين الماليين االآخرين، أو معدل التضخم، أو 
تكاليف الفرصة البديلة للتمويالت التي يتم تلقيها – مثل المنح أو القروض الميسرة من مانحين أو حكومات 

أو منظمات خيرية.

الروابط  بنجاح  تعمل  متكاماًل عندما  للسوق يصبح  نظام  – وهو   Market integration السوق تكامل 
قليمية والوطنية. وفي نظام السوق المتكامل،  بين االأطراف الفاعلة بالسوق على المستويات المحلية واالإ
يعوض أي اختالل في العرض والطلب في مجال ما سهولة حركة السلع بدرجة ما، من أسواق أخرى قريبة 

وأسواق إقليمية.

احتياجات  لتالئم  مكيفة  مالية  خدمات  تقديم  وهو   –  Microfinance الصغر  المتناهي  التمويل 
الصغر، ال سيما  المتناهية  التجارية  المشروعات  القائمين على  مثل  المنخفض،  الدخل  االأشخاص ذوي 
قبل  من  المطلوبة  السداد  وتقديم خدمات  الصغيرة،  االدخار  ودائع  وقبول  الصغيرة،  القروض  تقديم 
القائمين على االأعمال المتناهية الصغر وغيرهم من االأشخاص الذين قد يفتقرون إلى الخدمات المالية 

مة. الُمعمَّ



المعايير الدنيا لالنتعاش االقتصادي  168

التنافسية Competitiveness – هي قدرة أي مشروع تجاري، أو دولة، على التنافس بنجاح مع أعمال 
تجارية، أو دول أخرى، بناء على معايير السعر أو الجودة أو التميز أو غيرها من المعايير االجتماعية أو 
نتاجية  البيئية ذات القيمة، أو كل هذه المعايير مجتمعة. وتشير التنافسية أيًضا إلى النمو المستدام في االإ
التي تؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن العادي. ويعتمد تحقيق التنافسية وصونها على القدرة 
على االبتكار. وبما أن الميزة التنافسية الأي مشروع تجاري تعتمد على نظام االأعمال وبيئة السياسات التي 
تعمل فيها، فإن كل مستويات التنافسية مترابطة. وال يعتمد النجاح في تحقيق االأداء التنافسي على قدرة 
المشروعات التجارية على االبتكار فحسب، بل أيًضا على أداء الروابط المتجهة أعلى سالسل القيمة ذات 

الصلة وأدناها.

التنمية القتصادية Economic development – وهي تخصص واسع النطاق، حسب تعريف مجموعات 
في  »التحسن  المصطلح:  تعريفات  وتشمل   . عملها  ومجاالت  المستهدفة  فئاتها  على  وبناًء  لها  مختلفة 
كفاءة استخدام الموارد بحيث يتم إنتاج نفس السلع والخدمات، أو عدد أكبر منها، بمدخالت أقل من 
عناصر الطبيعة والتصنيع ورأس المال البشري«.11 و «عملية تتحول من خاللها النظم االقتصادية للدول 
المنخفضة الدخل إلى نظم اقتصادية صناعية حديثة« وإن كان المصطلح يُستخدم أحيانًا مرادفا للنمو 
االقتصادي.12 فإنه يُستخدم عموًما لوصف التغير الطارئ على اقتصاد الدولة، بما يشمل أوجه التحسن 

الكمي والكيفي.13 

تنمية السوق Market development – وهو مصطلح وفق تعريف شبكة SEEP يُقصد به المجال الفرعي 
لتنمية قطاع المشروعات التجارية، وفيه تسعى برامج التنمية إلى مساعدة المشروعات التجارية المتناهية 
الصغر والصغيرة على المشاركة في االأسواق القائمة والمحتملة التي تتعامل فيها، وتعزيز االستفادة منها 
)بما يشمل ذلك أسواق المدخالت والدعم، وكذلك االأسواق النهائية(. وإدراكا بأن المشروعات التجارية 
المتناهية الصغر والصغيرة ال تعمل منفردة، وإنما هي جزء من سوق أكبر، فإن تنمية السوق تتطلب تنفيذ 
برامج تأخذ في االعتبار قوى السوق واتجاهاته. وقد يتطلب هذا أال يكتفي البرنامج بالعمل على مستوى 
المشروعات التجارية الصغيرة أو االأسر المعيشية فحسب، وإنما أيًضا أن يعمل مع المشروعات التجارية 
االأكبر والجمعيات والمؤسسات الحكومية المنخرطة في السوق والتي تؤثر فيه. والهدف النهائي من برامج 
تنمية السوق هو تحفيز النمو االقتصادي المستدام الذي يحد من الفقر، في المقام االأول عن طريق 

ضمان مشاركة مالك المشروعات التجارية الصغيرة والعاملين فيها في النمو وفي تحقيق مكاسب كبيرة.

نشاط  أي  وهو   –  Microenterprise development الصغر  المتناهية  التجارية  المشروعات  تطوير 
يقوم به مانحون، أو حكومات دول مضيفة، أو منظمات غير حكومية، لتحسين حياة الفقراء بتشجيعهم 

على إنشاء مؤسسات تجارية متناهية الصغر وصغيرة و/أو تحسين ربحيتها.
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االأنشطة  دعم  تتطلب  عملية  وهي   –  Enterprise development التجارية  المشروعات  تطوير 
االقتصادية لالأفراد واالأعمال التجارية، بدءا باالأعمال الحرة الشخصية إلى العمليات التجارية الكبيرة، سواء 
كانت رسمية أو غير رسمية. وهو ما قد يشمل الدعم المباشر لالأعمال التجارية، ويشير أيًضا إلى التدخالت 
التي تساعد نظام سوق بالكامل أو وظيفة من وظائف سلسلة القيمة مساعدة أكثر فعالية وعلى النحو الذي 

يساعد المستفيدين المستهدفين في زيادة دخولهم. 

جماعات المنتجين Producer groups – وهم االأفراد المشاركون في إنتاج منتجات متماثلة، والمنظَّمون 
للمنتجين،  )التعاون( في مجموعات  وبالتنظيم  التسويق.  أو  نتاج  االإ وكفاءة  الكلية  االقتصادات  لتحقيق 
فإن المشروعات التجارية المتناهية الصغر والصغيرة عادة ما تصبح قادرة على: 1( تحسين قدرتها على 
الوصول إلى المواد الخام وتقليل ثمنها عن طريق الشراء بالجملة. و2( زيادة فعاليتها عن طريق التشارك 
نتاج وموارده. و3( تحسين جودة منتجاتها وقابليتها للتسويق عن طريق االستعانة بمعايير  في مهارات االإ
نتاج وبمواصفات المنتج التي يحددها السوق. و4( زيادة قدرة الحصول على التمويل المتاح.  مشتركة لالإ
و5( الحصول على خدمات المشروعات التجارية الضرورية عن طريق آليات ضمنية أو آليات الخدمات 
مقابل الرسوم. و6( تحسين وضعها في السوق بامتالك الجودة والكمية واالأنواع من المنتجات التي يطلبها 

عدد كبير من المشترين. )انظر أيًضا التعاونيات وتعاون بين المؤسسات(.

الفئات الضعيفة Vulnerable groups – تُعرّف الفئات الضعيفة بأنها جماعات من الناس يعانون عادة 
قصاء والحرمان والتهميش، بناء على خصائصهم االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية أو الثقافية.  من االإ
والمصابون  عاقات،  االإ ذوو  )مثل:  الفئات  من  كبير  عدد  على  ينطبق  الوصف  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
يدز، والالجئون(، فإن السكان الذين يعانون من الفقر المدقع، والنساء المعرضات للتهميش،  بفيروس االإ
والشباب المعرض للخطر، هي الفئات الثالثة التي تستهدفها عادًة برامج التنمية. ومن المهم مراعاة أن 
هذه الجماعات ليست متجانسة، وليس جميع االأفراد ضمن هذه المجموعات ضعفاء بالضرورة. وتحديًدا، 
هناك العديد من النساء والشباب ال يجعلهم سياقهم االجتماعي وظروفهم الفردية من بين فئة الضعفاء.

الحد من خطر الكوارثDisaster risk reduction 14 – وهو مفهوم الحد من خطر الكوارث وممارسته، 
عن طريق بذل جهود منظمة لتحليل وإدارة العوامل المتسببة فيها. ويتضمن الحد من العرضة للمخاطر، 
وتقليل مواطن الضعف لدى الناس وممتلكاتها، وإدارة االأراضي والبيئة بشكل رشيد، وتحسين االستعداد 

تحسًبا لالأحداث السلبية.

حماية الأصول Asset protection – وهي في االأغلب تشير إلى جهود منع بيع أو استهالك االأصول عن 
طريق تحويل النقود أو االأصول )مثل: القسائم، والمساعدات الغذائية(، ولكنها قد تصف أيًضا االأنشطة 
الخاصة بالحماية المادية لالأصول الطبيعية وأصول االأسر المعيشية، وضمان قدرة الحصول على االأصول 
وكذلك  المدارة جماعيا(،  والمرافق  والمياه  االأرض  أصول  )مثل  على مستوى جماعي  أو  كبير  نطاق  على 

الجهود التي تضمن أال تُعرِّض القوانين واالأعراف االجتماعية المحلية أصول الناس للخطر.
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الخدمات المالية Financial services – في سياق تطوير المشروعات التجارية، تشمل هذه الخدمات 
االئتمان والمدخرات والتحويالت من الخارج والتأمين والتأجير وبطاقات االئتمان )انظر التمويل المتناهي 
أيًضا  تغطي  قد  ولكنها  المنخفض،  الدخل  ذوي  االأشخاص  عموًما  تستهدف  الخدمات  وهذه  الصغر(. 

مشروعات تجارية أكبر لتهيئة فرص العمل لالأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

أصحاب المشروعات التجارية المتناهية الصغر Microentrepreneur – وهم مالك المشروعات التجارية 
المتناهية الصغر ومشغلوها، وأحيانًا ما يكونوا أفرادا محرومين اقتصاديا أو اجتماعيا أو تعليميا، ويفتقرون 

عادة لقدرة الوصول إلى النظام المصرفي التجاري الرسمي وخدمات تطوير االأعمال التجارية التقليدية.

االبتكار  تقود  االجتماعية  االأعمال  ريادة   –  Social entrepreneurship الجتماعية15  الأعمال  ريادة 
والتحول في مجاالت عديدة، ومنها التعليم والصحة والبيئة وتطوير المشروعات التجارية. وهي تسعى 
لتحقيق أهداف التخفيف من حدة الفقر بحماس ريادة االأعمال، وأساليب االأعمال التجارية، وتشجع على 
االبتكار وتجاوز الممارسات التقليدية. ويقوم رواد االأعمال االجتماعية – مثل رواد االأعمال التجارية –ببناء 

منظمات مستدامة وقوية، تكون غير هادفة للربح، أو في شكل شركات.

سبل كسب العيشLivelihoods 16 – تشتمل سبل كسب العيش على القدرات واالأصول )بما فيها االأصول 
المادية والموارد االجتماعية(، واالأنشطة المطلوبة كوسيلة للعيش. وتحقق سبل كسب العيش االستدامة عندما 
تصمد أمام الضغوط والصدمات المختلفة وتتعافى منها، وتحافظ على االأصول والقدرات أو تحسنها، فيما 
ال تقوض أساس الموارد الطبيعية. وتقدم مفوضية االأمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين التعريف التالي: 
»سبل كسب العيش هي أنشطة تتيح للناس تأمين الضرورات االأساسية للحياة، مثل الغذاء والمياه والمأوى 
والملبس. واالنخراط في أنشطة سبل كسب العيش يعني اكتساب المعارف والمهارات والشبكات االجتماعية 
والمواد الخام والموارد االأخرى الالزمة لتلبية احتياجات الفرد أو الجماعة بشكل مستدام مع حفظ الكرامة«.17

سلسلة السوق Market chain – انظر أيًضا القطاع الفرعي، وسلسلة القيمة، ونظام السوق. 

سلسلة القيمة Value chain – وهي تصف باقة عريضة من االأنشطة المطلوبة للوصول بمنتج أو خدمة 
من مرحلة التفكير فيه إلى مرحلة استخدامه النهائي وما بعدها، ويشتمل هذا على تصميم وإنتاج وتسويق 
وتوزيع ودعم المنتج لصالح المستهلك النهائي. واالأنشطة التي تشمل سلسلة القيمة يمكن أن تكون قائمة في 
مشروع تجاري واحد، أو مقسمة على عدد من المشروعات التجارية. وقد تكون أنشطة سلسلة القيمة مشمولة 
م سالسل القيمة العالمية على عدد من  في نطاق جغرافي معين، أو موزعة على عدد من المناطق. وتقسَّ
االأعمال التجارية، وهي موزعة على مساحات جغرافية كبيرة. وتُظهر االأدلة أن سالسل القيمة العالمية أصبحت 
أكثر انتشاًرا وتعقيًدا بدرجة كبيرة في نهاية القرن العشرين. وفي الوقت الحالي، ال يمكن عزل عملية التنمية 
االقتصادية عن هذه النظم العالمية. وهو ما يعني أن الشركات والعاملين في مواقع متباعدة للغاية يؤثرون 
على بعضهم بعضا بشكل أكبر مما كان يحدث في الماضي. وبعض هذه االآثار مباشرة للغاية، مثل أن يقوم 
عمل تجاري في دولة بإنشاء مصنع أو مركز هندسي جديد في دولة أخرى. وبعضها أكثر تعقيًدا، مثل أن يقوم 
نتاج في مصانع تملكها شركة ثالثة في  عمل تجاري في دولة بالتعاقد مع عمل تجاري في دولة أخرى لتنسيق االإ

بلد ثالث، وهلم جرا )انظر أيًضا القطاع الفرعي(.
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السوقMarket 18 – ويُسمى أيًضا »مكان السوق marketplace« – وهو أي هيكل رسمي أو غير رسمي 
)ليس بالضرورة مكان مادي( يتبادل فيه الباعة والمشترون السلع والعمل والخدمات مقابل النقد وسلع 
أخرى. وقد تعني كلمة »سوق« ببساطة المكان الذي يتم تبادل السلع والخدمات فيه. وتُعرف االأسواق 
أحيانًا بقوى العرض والطلب وليس بموقعها الجغرافي. مثال: تشكل الحبوب المستوردة ما تصل نسبته 

40 بالمائة من السوق.

الشمول الماليFinancial inclusion 19 – وهو تقديم باقة كاملة من الخدمات المالية عالية الجودة لكل 
القادرين مالًيا، من جانب مجموعة من مقدمي الخدمات. 

الصدمة Shock – وهي عادًة أحداث مفاجئة وغير منتظمة تؤثر بدرجة كبيرة على قدرة االأسرة المعيشية 
أو المشروع التجاري على توليد الدخل بسبل منتظمة. وعلى مستوى االقتصاد أو السوق، فالصدمة هي 
واقعة تزعزع استقرار أنماط التجارة واتجاهاتها. وتتباين آثار الصدمة من أسرة معيشية الأخرى، ومن مشروع 

تجاري الآخر، ومن سوق الأخرى. 

الروابط الأفقية Horizontal linkages – وهي التفاعالت السوقية وغير السوقية، والعالقات بين االأعمال 
التجارية أو االأفراد الذين يقومون بنفس الوظيفة في نظام السوق )مثال: بين باعة الجملة المتعددين(. 
وغالبا ما تكون الروابط االأفقية أطول أجاًل، وتتضمن ترتيبات تعاونية بين االأعمال التجارية، تتعلق باالعتماد 
االأفقية  الروابط  تساعد  وقد  مشتركة.  أهداف  إنجاز  أجل  من  الموارد،  في  والتشارك  والثقة،  المتبادل، 
نشاء االقتصادات الكلية، وتسهم في زيادة  الرسمية وغير الرسمية في تقليل تكاليف التعامالت، وتهيئ الإ
زيادة  مع  المخاطر،  في  والتشارك  الجماعي  التعلم  الروابط  هذه  وتيسر  للقطاع.  والتنافسية  الفعالية 

إمكانات التحديث واالبتكار.

الفاعلة على مختلف مستويات  بين االأطراف  الروابط فيما  – وهي   Vertical linkages الروابط الرأسية
سلسلة القيمة أو نظام السوق. على سبيل المثال: الباعة والمشترين. وإضافة إلى أنشطة البيع والشراء، 
تقدم الروابط الرأسية فرصة لتبادل المعارف والمعلومات والخدمات الفنية والمالية والخاصة باالأعمال 

التجارية. 

القيمة،  سلسلة  وتحليل  التجارية،  المشروعات  روابط  أيًضا  انظر   –  Market linkages السوق  روابط 
والقطاع الفرعي. 

أعمال تجارية على  بين  – وهي عالقات متبادلة ومفيدة   Business linkages التجارية روابط الأعمال 
نفس المستوى في سلسلة القيمة )أفقًيا( أو على مستويات مختلفة في السلسلة )رأسًيا(، وتتصدى للقيود 
المصطلح  إلى  ويشار  للجميع.  الفائدة  تحقق  التي  العالقات  لدعم  القيمة  مستويات سلسلة  كافة  على 

أحيانًا باسم روابط السوق )انظر أيًضا الروابط االأفقية والروابط الرأسية(.

الطرائقModality 20 – وهي شكل من أشكال تحويل االأصول )نقدي، أو قسائم، أو عيني، أو مزيج منها(. 
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عمل الأطفالChild labor 21 – عادة ما يُعرف بصفته العمل الذي يحرم االأطفال من طفولتهم، ومن 
إمكاناتهم وكرامتهم، وهو ضار لنموهم البدني والعقلي. ويشير المصطلح إلى العمل الخطر ذهنًيا أو 
بدنًيا أو اجتماعًيا أو أخالقًيا على االأطفال، والذي يتعارض مع تعليمهم المدرسي، إذ يحرمهم من فرصة 
ارتياد المدرسة. ويلزمهم بترك المدرسة قبل االأوان، أو يقتضي منهم محاولة الدمج بين ارتياد المدرسة 

والعمل لساعات طويلة في أعمال مرهقة.

العمل الالئقDecent work 22 – وهو مصطلح يلخص تطلعات الناس الخاصة بحياتهم العملية. ويضم 
فرص العمل المنتج الذي يقدم دخال عادال، ويحقق االأمان في مكان العمل والحماية االجتماعية لالأسر، 
ويحسن فرص النمو الشخصي والتكامل االجتماعي، ويضمن حرية الناس في التعبير عن شواغلهم، وفي 
التنظيم، وفي المشاركة في القرارات المؤثرة على حياتهم، وفي المساواة في الفرص والمعاملة بين النساء 

والرجال على حد سواء.

عمل تجاريBusiness – وهو أي وظيفة أو مهنة أو تجارة أو كيان منخرط في نشاط اقتصادي هادف للربح 
)انظر أيًضا مشروع تجاري ومشروع تجاري متناهي الصغر(.

الفسادCorruption 23 – وهو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكسب شخصي، بما يشمل ذلك الفساد 
المالي، ومن أشكاله التزوير والرشوة والتسهيالت غير المشروعة. كما يشمل الفساد أشكااًل غير مالية، مثل 
غاثة  نسانية لصالح مجموعات غير مستهدفة، وتخصيص موارد االإ استغالل أو إعادة توجيه المساعدات االإ
مقابل خدمات جنسية، والمعاملة التفضيلية في سياق المساعدات أو عمليات التوظيف وتوجيهها لالأقارب 

واالأصدقاء، وإكراه الموظفين أو المستفيدين وترهيبهم ليشاركوا في الفساد أو ليتغاضوا عنه.

ر Facilitator – قد يكون مؤسسة أو مشروع يعطي دعًما غير مباشر لتنمية القطاع الخاص. وبداًل من  ميسِّ
تقديم الخدمات بصورة مباشرة، فإن الميسر ينظم التدخالت التي تبني القدرات المحلية لتوفير الخدمات 
ل أن يكون هذا عن طريق مقدمي  التجارية و/أو الحلول التجارية )في مواجهة العوائق المتكررة(، ويفضَّ
الخدمات القائمين بالقطاع الخاص. وقد تشمل الخدمات و/أو الحلول إتاحة قدرة الوصول لالأسواق، أو 
تصميم/تطوير المنتج، أو إتاحة قدرة الوصول إلى التكنولوجيا، أو التدريب، أو الخدمات االستشارية، 

أو الربط بالخدمات المالية، أو تحسين المدخالت أو خدمات المناصرة، أو كل هذه الخدمات مجتمعة.

قدرة الوصول للخدمات Access – وهي تُقاس في الخدمات المالية بدرجة وصول المؤسسات المالية 
)من حيث العدد( للمشروعات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، بتقديم منتجات وخدمات قد يكون 
قدرة  أن  حيث  من  التجارية،  المشروعات  تطوير  مجال  على  أيًضا  يسري  والتعريف  مربحا.  استخدامها 
المنتجات  من  مربح  بشكل  االستفادة  يمكنها  التي  التجارية  المشروعات  بعدد  تُقاس  للخدمات  الوصول 

والخدمات المطلوبة لالأعمال، بما يشمل ذلك االأسواق.
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القطاع الخاصPrivate sector 24 – ويشمل الكيانات التي يديرها أفراد أو جماعات خاصة، عادة كوسيلة 
للدخول في مشروع تجاري بغرض تحقيق الربح. وعلى النقيض، فإن المشروعات التجارية التي تعد جزًءا 
الهادفة للربح جزءا من القطاع  من الدولة هي جزء من القطاع العام، وتعتبر المنظمات الخاصة وغير 
وتشارك  للربح،  الهادفة  غير  والمنظمات  للدولة،  التابعة  التجارية  والمشروعات  )الحكومات،  التطوعي. 
جميًعا في نظم السوق المختلفة؛ ولكن على سبيل المثال، كموظفين ومشترين للسلع والخدمات وأحيانًا 

مقدمي السلع والخدمات(. 

أو  الرسمي،  القطاع  – يشير   Formal sector/formal economy 25القطاع الرسمي/القتصاد الرسمي
المنظمين،  والعاملين  التجارية(  االأعمال  )مثل:  المنظمة  االقتصادية  الوحدات  إلى  الرسمي،  االقتصاد 
الرسمي يتضمن أنشطة اقتصادية ومشروعات تجارية منظمة و/أو  القطاع  وحمايتهم. بمعنى آخر، فإن 

خاضعة للضريبة من قبل الحكومة )انظر أيًضا القطاع غير الرسمي/االقتصاد غير الرسمي(.

أيًضا  ويُسمى   –  Informal sector/informal economy الرسمي  غير  الرسمي/القتصاد  غير  القطاع 
»االقتصاد الثاني«، ويشير إلى االأعمال غير المنظمة أو الخاضعة للضريبة من قبل الحكومة. ويغطي جملة 
من االأنشطة وأنواًعا مختلفة من العالقات الخاصة بالعمل والتوظيف. وقد يشمل أيضا القطاع غير الرسمي 
العمل الحر )من يعملون في أنشطتهم الخاصة وفي الشركات العائلية( والعاملين بأجر في المشروعات 
التجارية غير الرسمية، والموظفين بالقطاع الرسمي ممن لديهم أنشطة اقتصادية ثانية غير رسمية، والعمال 
بال أجر في الشركات العائلية، والعمال المؤقتين دون أصحاب عمل ثابتين، والعمال المتعاقد معهم من 
الباطن مع مشروعات تجارية رسمية أو غير رسمية. والغالبية العظمى من عمال العالم، بمن فيهم العمال 

االأفقر، يعملون بالقطاع غير الرسمي.26 )انظر أيًضا القطاع الرسمي/االقتصاد الرسمي(.

القطاع الفرعيSub-sector 27 – يُعرف القطاع الفرعي بأنه االأعمال التجارية التي تشتري وتبيع فيما بينها 
مداد مجموعة محددة من المنتجات أو الخدمات للمستهلكين النهائيين )انظر أيًضا سلسلة القيمة(. الإ

قوائم  هي   –  Sensitive Ecosystems Inventories (SEIs) الحساسة28  البيئية  النظم  جرد  قوائم 
جرد تحدد وتضع خريطة النظم البيئية االأرضية الهشة بيئًيا والمعرضة للخطر في منطقة بعينها، بقصد 

التشجيع على قرارات استخدام االأراضي التي تضمن استمرار سالمة هذه النظم البيئية. 

القيمة الُمضافة Value added – انظر أيًضا التحديث.

يعكس  بما  السوق،  في  السائدة  الرسوم  أو  الفائدة  – وهي معدالت   Market rates السوق  معدلت 
العرض والطلب على الخدمة، وتكلفة تقديم هذه الخدمة.

النهج المرحلي Phased approach – وهو نهج للبرمجة يقوم على مبدأ أن أي مشروع يمكن تقسيمه إلى 
سلسلة من الخطوات. ولكل مرحلة نقطة بداية واضحة، وبعض المهام المحددة تمام التحديد، ونقطة 

نهاية محددة.
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أية منظمة  – في سياق االنتعاش االقتصادي، هي   Implementing organization المنظمة المنفذة
حكومية أو غير حكومية تقدم المساعدات بشكل مباشر للمشروعات التجارية المتناهية الصغر، أو تقوم 
بأنشطة أخرى تهدف إلى تحسين البيئة كي تحقق المشروعات التجارية المتناهية الصغر االأداء المطلوب.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة Small and medium enterprises (SMEs) – يُعرف البنك الدولي 
المشروع التجاري الصغير أنه مؤسسة ال يزيد عدد الموظفين بها عن 50 موظفا، وال تزيد أصولها إجمااًل 
عن 3 ماليين دوالر، وال تزيد قيمة مبيعاتها عن 3 ماليين دوالر، في حين يعمل بالمشروع التجاري المتوسط 
عدد يصل إلى 300 موظف، بإجمالي أصول يصل إلى 15 مليون دوالر، ومبيعات سنوية إجمالية بقيمة ال 
تتجاوز 15 مليون دوالر.29 وتُعرف المفوضية االأوروبية المشروع التجاري الصغير على أنه مؤسسة تجارية 
توظف أقل من 50 شخًصا وعوائدها السنوية و/أو بيانها المالي السنوي ال يتجاوز 10 ماليين يورو، في حين 
يوظف المشروع التجاري المتوسط أقل من 250 شخص وعائده السنوي ال يتجاوز 50 مليون يورو و/أو 
حجم أعمالها السنوي ال يتعدى 43 مليون يورو.30 وأحيانًا يتم اختصار المصطلح إلى MSME – مشروعات 

متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة )انظر أيًضا المشروع التجاري والمشروع التجاري المتناهي الصغر(. 

يملكه  الصغر  بالغ  تجاري  مشروع  وهو   –  Microenterprise الصغر  المتناهي  التجاري  المشروع 
ويديره أشخاص فقراء، وعادة ما يكون في القطاع غير الرسمي، وبه 10 عاملين أو أقل، ويديره أصحابه، 
يستوفي  النشاط  دام  ما  المحاصيل،  إنتاج  هذا  يشمل  وقد  االأجر.  بال  االأسرة  أفراد  بين  من  ومن هم 
تعريف وكالة المعونة االأمريكية )USAID(. كما يعرف البنك الدولي المشروع التجاري المتناهي الصغر 
 100 إلى  يصل  ما  السنوية  مبيعاتها  وتحقق  أقصى،  بحد  دوالر  ألف   100 تبلغ  االإجمالية  أصوله  بأن 
قبل  من  المستخدمة  تلك  مع  عام  بشكل  متسقة  أنها  رغم  االأرقام  هذه  أن  مالحظة  )مع  دوالر  ألف 
المؤسسات المالية الدولية االأخرى، فهي تعتمد بقوة على اختيار هذا التعريف )أو أي تعريف آخر((.31 
وتعرف المفوضية االأوروبية المشروع التجاري المتناهي الصغر بأنه مشروع تجاري يوظف أقل من 10 
المشروعات  أيًضا  )انظر  يورو.32  مليون   2 يتجاوز  ال  سنوي  رصيد  و/أو  سنوي  أعمال  بحجم  أشخاص 

والمتوسطة(. الصغيرة  التجارية 

الصغر  المتناهية  التجارية  المشروعات  انظر   –  Medium enterprise المتوسط  التجاري  المشروع 
والمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة. 

النظر عن شكله  – وهو أي كيان منخرط في نشاط اقتصادي، بغض   Enterprise 33المشروع التجاري
القانوني. وتركز برامج تطوير المشروعات التجارية على االأشخاص الممارسين لالأعمال الحرة، والمشروعات 
والتعاونيات،  الجمعيات،  )مثل:  الجماعية  التجارية  والمشروعات  والشراكات،  العائلية،  التجارية 
والجماعات غير الرسمية( المنخرطة بانتظام في نشاط اقتصادي. )انظر أيًضا المشروع التجاري المتناهي 
على  بناء  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  التجارية  المشروعات  تعريف  على  لالطالع  الصغر 

الربحية وعدد الموظفين(. 
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 –Microfinance institution/organization (MFI أو MFO) مؤسسة/منظمة التمويل المتناهي الصغر
وهي منظمة تتكون أنشطتها بالكامل، أو بقدر كبير، من تقديم الخدمات المالية إلى أصحاب المشروعات 

التجارية المتناهية الصغر.

نظام السوقMarket system – وهي الشبكة المعقدة التي تتضمن االأشخاص وهياكل التجارة، والقواعد 
التي تحدد كيف يتم إنتاج سلعة أو خدمة معينة وإتاحتها وتبادلها. ويمكن النظر إليه باعتباره شبكة من 
البنية التحتية والخدمات، وتتفاعل في سياق  االأطراف الفاعلة بالسوق، مدعومة من أشكال مختلفة من 

القواعد والمعايير التي تشكل بيئة أعمالهم. )انظر أيًضا سلسلة القيمة والقطاع الفرعي(.

الدولة. ويقاس  الكمي في اقتصاد  التوسع  أو  – وهو »التغير   Economic growth 34النمو القتصادي
ويمكن  على مدار سنة واحدة.  القومي  الناتج  إجمالي  أو  المحلي  الناتج  إجمالي  الزيادة في  بنسبة  عادة 
لالقتصاد أن ينمو »بشكل موسع« باستخدام موارد أكثر )مثل الموارد المادية أو البشرية أو الطبيعية( أو 
نتاجية(. ويتطلب النمو االقتصادي  »بشكل مكثف« باستخدام كميات الموارد نفسها بشكل أكثر فعالية )االإ

المكثف تنمية اقتصادية«.
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الجهود  لوال  منها  الثالثة  الطبعة  وإنتاج  االقتصادي  لالنتعاش  الدنيا  المعاي�ي  مراجعة  ممكًنا  يكن  لم 
ي 

وع وعملهم الدؤوب الذي انرصفوا إليه، بشكل أو بآخر، �ف ي الم�ش
ف �ف ي بذلها جميع المشارك�ي

المخلصة ال�ت
ي هذه 

عملية المراجعة هذه. لذا فإننا نزجي خالص الشكر إىل أك�ش من 150 ممارس وخب�ي أقدم أسهموا �ف
ي واشنطن العاصمة، 

ي انعقدت �ف
قليمية ال�ت وا ورش العمل التشاورية االإ العملية التشاورية الموسعة وحرصف

اء الذين قرأوا النص  وت، ولندن. كما نتقدم بكل العرفان للخ�ب وجنيف، ودكار، ومدينة بنما، ونيودلهي، وب�ي
ف  ًا، فإننا نعرب عن عميق امتناننا لالأشخاص التالي�ي س. وأخ�ي وقدموا تعليقات قّيمة عىل مسودات كتيبِّ م�ي
عداد الطبعة  ات ومجهود الإ ي عملية المراجعة هذه، وما بذلوه من وقت وخ�ب

الذين قاموا بدور محوري �ف
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Kyhl Amosson, World Vision International
 Nicholas Anderson, Save the Children

Ziad Ayoubi, UNHCR
Dina Brick, Catholic Relief Services

Deena Burjojee, Access Alliance LLC
Karri Byrne, Independent Consultant

Oscar Caccavale, World Food Program
Ruth Campbell, ACDI/VOCA

Jerry Cole, Red Rose
Mayada El-Zoghni, CGAP

 Alfred Hamadziripi, World Vision
International

Nicole Hark, Lutheran World Relief
Shoshana Hecker, Hecker Consulting

Alison Hemberger, Mercy Corps
Christopher Herby, American Red Cross

Christine Knudsen, Sphere Project
Emma Jowett, Independent Consultant

David Leege, Catholic Relief Services

Meredith Maynard, Relief International
Scott Merrill, CARE

Lili Mohiddin, Independent Consultant
Jenny Morgan, The SEEP Network

Jan Morrow, Samaritan’s Purse
 Stefanie Plant, International Rescue

Committee
Zaki Raheem, DAI

Regina Saavedra, UNHCR
Tom Shaw, Catholic Relief Services
 Barri Shorey, International Rescue

Committee
Eaw Sierzynska, Global Communities

 Emily Sloane, International Rescue
Committee

Matthew Soursourian, CGAP
Louise Sperling, Catholic Relief Services

Alexa Swift, Mercy Corps
Alexi Taylor-Grosman, Trickle Up

ي
أعضاء الفريق العامل الف�ن



179 فريق عمل إعداد المعايير   

Ziad Ayoubi, UNHCR
Karri Byrne, Independent Consultant

Alison Hemberger, Mercy Corps
Joseph Mariampillai, Relief International

Scott Merrill, CARE
Tom Shaw, Catholic Relief Services

Julien Schopp, InterAction

س اللجنة لتوجيهية لـ م�ي

Sarah Ward, Independent Consultant : الُمنسق االأساسي



SEEP عن شبكة

ي توفر فرصا جديدة وأفضل لقطاعات 
اتيجيات ال�ت شبكة SEEP هي شبكة تعلم عالمية. ونحن ندعم االس�ت

ف مستوى جودة حياتهم.  ي االأسواق وتحس�ي
، للمشاركة �ف ف السكان الضعيفة، ال سيما النساء والفقراء الريفي�ي

ي بناء 
ي حركة االئتمان المتناهي الصغر، وساعدت �ف

ي تأسست عام 1985 الريادة �ف
وكان لشبكة SEEP ال�ت

ي العقود الثالثة الماضية، استمر أعضاؤنا 
. و�ف ي تقوم عليها اليوم جهود الشمول الماىلي

قاعدة االأساس ال�ت
ي تعزز الشمول، وتطور االأسواق التنافسية، وتحسن 

اتيجيات المبتكرة ال�ت ي االضطالع بأنشطة اختبار االس�ت
�ف

من إمكانات فقراء العالم من كسب عيشهم.

ي SEEP، البالغ عددها 118 منظمة، فيما يزيد عىل 170 دولة حول العالم. 
وتنشط المنظمات االأعضاء �ف

االبتكار،  ورعاية  المعارف  حشد  بهدف  االآخرين  المصلحة  أصحاب  ومع  بينها  فيما  المنظمات  وتتعاون 
ي المقام االأول، تعظيم االأثر.

وتهيئة الفرص من أجل تحقيق التعاون الهادف، و�ف
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نسانية. هذا التحول يشمل وعياً أك�ب  غاثة والمساعدات االإ هناك تحول كب�ي طرأ عىل مجال االإ
ي من الصدمات. بالتوازي مع 

ي مساعدة السكان المتأثرين عىل التعا�ف
بالدور المركزي لالأسواق �ف

نسانية االأساسية للمأوى والماء والغذاء والخدمات الصحية،  الجهود الجديدة لتلبية االحتياجات االإ
ي 

ي العمل أثناء االأزمة. �ف
فإن المساعدة عىل االنتعاش االقتصادي مطلوبة ليستمر االقتصاد �ف

ي مرحلة الحقة من النشاط، مصحوبة بتنسيق قليل – إن 
، كانت التنمية االقتصادية تُعامل �ف ي

الما�ف
غاثة،  غاثة وأعمال التنمية. بناء عىل إجماع جملة عريضة من مختلف هيئات االإ ف أعمال االإ ُوجد – ب�ي
نسانية حالياً يعززون من جهود دعم سبل العيش لمساعدة السكان  أصبح الفاعلون بالمساعدات االإ

المتأثرين عىل التعّيش والوفاء باحتياجاتهم االأساسية بأنفسهم.

كة  ي تم إعدادها ومراجعتها ع�ب الجهود المش�ت
تمثل »المعاي�ي الدنيا لالنتعاش االقتصادي« ال�ت

ف بالمجال عىل االنتعاش االقتصادي فيما  الأك�ث من 90 هيئة وأك�ث من 175 ممارساً، إجماع العامل�ي
ف بها والمقبولة كمعاي�ي للمجال  . لقد أصبحت »MERS« المعاي�ي المع�ت ي

نسا�ف يخص القطاع االإ
ف فعالية  ات الرئيسية والمالحظات التوجيهية من أجل تحس�ي تقدم االأعمال الرئيسية والمؤ�ث
ي دعم االنتعاش االقتصادي للسكان المتأثرين باالأزمات. المعاي�ي تسلط 

المنظمات الناشطة �ف
اتيجيات ُصممت لتعزيز تنمية االأعمال التجارية ونظم االأسواق، وتوزيع االأصول،  الضوء عىل اس�ت

اعات والكوارث.  ف ي المناطق المتأثرة بال�ف
والخدمات المالية، والتوظيف والوظيفة �ف

 Humanitarian Standards Partnership نسانية اكة المعاي�ي االإ لقد أصبحت »MERS« جزءاً من �ث
ف المعاي�ي  ي تعزز مجتمعة من التكامل والتنسيق ب�ي

ها المرافقة، ال�ت المكونة من Sphere ومعاي�ي
نسانية.  ي مجاالت عدة ضمن مجال االستجابة االإ

التقنية وتوفر موارد تستند لالأدلة �ف

ف مبادرات المعاي�ي المختلفة من  نسانية هي عمل تنسيقي ب�ي اكة المعاي�ي االإ �ث
ف  ي تحس�ي

اء والممارسات الفضىل، والستخدامها �ف أجل تنسيق االأدلة وآراء الخ�ب
ف قابليتها للمساءلة. نسانية وتحس�ي جودة أعمال االستجابة االإ




