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 1

كيف تقرأ املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 

توفريها  يجب  التي  واملساعدة  الدعم  أنواع  من  وغريه  الفني  الدعم  من  األدىن  الحد  االقتصادي  للتعايف  الدنيا  املعايري  توضح 
الذي وضعه  الهيكل  نفس  الكتاب  يستخدم هذا  األزمات.  للمترضرين من جراء  املعيشية  والظروف  االقتصادي  التعايف  لتعزيز 
مرشوع “اسفري” )واملوضح يف الكتيب الخاص باملرشوع( فيام يتعلق باملعايري أي التدابري األساسية واملؤرشات الرئيسية واملالحظات 

اإلرشادية: 

· “الفردية هي معايري نوعية يف طبيعتها وتحدد املستويات الدنيا التي يتعني بلوغها.	

· التدابري األساسية هي األنشطة واملدخالت التي يتعني اتخاذها لتلبية املعايري الدنيا. 	

· املؤرشات الرئيسية هي مبثابة “إشارات” توضح ما إذا كان قد تم تحقيق أحد املعايري الدنيا، فهي تقدم وسيلة للقياس 	
ورفع التقارير بشأن الخطوات والنتائج الخاصة بالتدابري األساسية. 

· تذكر املالحظات اإلرشادية نقاط محددة تُؤخذ يف االعتبار عند تطبيق املعايري الدنيا واملؤرشات الرئيسية والتدابري 	
األساسية يف املواقف املختلفة. فهي تقدم إرشادات للتعامل مع الصعوبات أو معايري أو نصائح بشأن القضايا ذات 
األولوية. وقد تنطوي أيضاً عىل قضايا أساسية متعلقة باملعايري أو املؤرشات أو التدابري وتقدم وصفاً للمعضالت أو 

الخالفات أو الثغرات املوجودة يف املعارف الحالية”1. 

تحوي املؤرشات الخاصة باملعايري الرئيسية للتعايف االقتصادي )والتي يُشار إليها الحقاً باملعايري األساسية( تنوعاً واسعاً يف التطبيقات 
الخاصة باملستخدم، وبالتايل فهي ليست )محددة، وقابلة للقياس، وميكن تحقيقها، وذات صلة ومحددة زمنيا(. تعتمد مسألة 
القياس واالشرتاطات الخاصة بوقت زمني محدد )فيام يختص بخطط املرشوع، واإلطار املنطقي، واملتابعة( بدرجة كبرية عىل اإلطار 

العام الذي تطبق فيه هذه املعايري وعىل خصائص القطاع، فيجب تعديل املؤرشات بحسب أوضاع املستخدمني وما يناسبهم2. 

1  مرشوع أسفري )طبعة 2004( »املعايري الدنيا املشرتكة يف كل القطاعات« يف امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف التعامل مع الكوارث: كتيب أسفري )جينيف: 

مرشوع أسفري( 22

2  مأخوذ من نفس املرجع السابق »املعايري الدنيا املشرتكة يف كل القطاعات«. 
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مالحظات للقارئ 
االعتبارات  والتقدير  التحليل  األساسية ومعايري  املعايري  أول جزأين وهام  الدنيا من ستة تصنيفات. يضع  املعايري  يتكون كتيب 
األساسية الرضورية للمعايري التقنية األخرى ولكل األنشطة الداعمة للتعايف االقتصادي... واملعايري األساسية هي املتطلبات الدنيا 
لضامن الجودة واملساءلة، حيث تعرض الخطوات واإلجراءات املطلوبة لتطبيق أفضل املامرسات. تتناول معايري التقدير والتحليل 
نظم السوق واالقتصادات املنزلية واملعوقات االقتصادية األوسع والفرص أي املتطلبات األساسية لتحقيق التعايف االقتصادي. تزعم 
كل مجموعة من املعايري التالية املذكورة يف كتيب املعايري الدنيا الخاص بشبكة سيب أنها تقدم معارف واستخدام ورشح وايف يف 

هذه الفصول.  

شكل 1: الهيكل العام للمعايري

املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي

تطوير املرشوعاتخلق فرص عملاألصول اإلنتاجيةالخدمات املالية

معايري التحليل والتقييماملعايري األساسية للتعايف االقتصادي
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يقوم مرشوع أسفري عىل معتقدين أساسيني، املعتقد األول هو أنه يجب اتخاذ كل الخطوات املمكنة للحد من املعاناة اإلنسانية 
الناجمة عن الرصاع والكوارث، واملعتقد الثاين هو حق كل مترضر من الكوارث يف حياة كرمية3. تعد الفرصة يف الحصول عىل دخل 
من خالل العمل يف وظيفة أو إقامة مرشوع رضورية من أجل الحفاظ عىل كرامة األفراد ومساعدتهم للتعايف من األزمات، حيث 
متّكن املهنة والقدرة عىل مامرستها للحصول عىل ربح وعائد األفراد واملجتمعات املترضرة، متكنهم من إعادة التحكم مرة أخرى 
يف حياتهم وذلك من خالل تلبية احتياجاتهم األساسية بأفضل طريقة ممكنة. تنص العديد من املعاهدات والوثائق العاملية عىل 
هذا الحق مبا يف ذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة )1948(، وإعالن فيالدلفيا ملنظمة العمل الدولية، 
املتحدة  األمم  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   ،)1945( املتحدة  األمم  وميثاق 

)1966( وأخرياً املقدمة الخاصة باألهداف التنموية لأللفية )2005(. 

يدرك املامرسون والجهات املانحة التي تعمل يف مجال االستجابة للكوارث الحاجة إىل توفري دعم رسيع لالقتصاديات واملرشوعات 
اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  الطوارئ  مع جهود  بالتوازي  يتم هذا  ما  وعادة  األزمات،  أعقاب  املترضرة يف  املعيشية  والظروف 
األساسية من املأوى واملياه والطعام والخدمات الصحية. يف املايض ، كان هناك اعتقاد بأن املساعدات املقدمة لتحقيق التعايف 
االقتصادي تأيت يف مرحلة الحقة، لكن أظهرت الكوارث مثل تسونامي املحيط الهندي الذي حدث يف عام 2004 والرصاع الطويل 
الدائر يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الجنوبية وزلزال هايتي، أن االقتصاد يستمر يف العمل أثناء األزمة، وإن كان مبعدل منخفض 
أو ضئيل يف النمو. يطالب السكان املترضرون من تلك الكوارث والرصاعات مبصادر دخل تحقق لهم الحد األدىن الذي ميّكنهم من 

البقاء أو االزدهار مرة أخرى يف أفضل األحوال. 

تشري األساليب “املرحلية” إىل أنشطة اإلغاثة و/ أو الطوارئ التي تتم عىل مدار فرتة زمنية، يعقبها فرتة زمنية أخرى قبل تقديم 
أنشطة تنموية، إال أن الكثري من األزمات تتعرث وتقف عند مرحلة اإلغاثة، وال يتم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية بالرسعة الكافية، 
التعايف. فضالً عن ذلك يظهر البحث أن  التعامل مع األزمة إىل  التنسيق لالنتقال من مرحلة  القليل من  فعادة ما يكون هناك 
األساليب املرحلية تعوق البناء االقتصادي، وقد تؤدي إىل تفاقم كارثة تجدد الرصاعات4. رمبا أيضاً يؤدي استخدام األساليب املرحلية 

إىل اعتامد املنتفعني أكرث عىل املعونة. 

املرشوعات  من خالل  وذلك  األساسية،  اإلغاثة  لعمليات  توجيه  عىل  البيئات  تلك  مثل  يف  االقتصادي  التعايف  برامج  تنطوي  قد 
التجارية املحلية التي تستخدم املشرتيات املحلية واملساعدات القامئة عىل النقود. وميكن أيضاً أن تشتمل عىل أنشطة تدعم التعايف 

الرسيع للمرشوعات املترضرة من خالل متكينها من إعادة تأسيس أنشطة اقتصادية قيمة و/ أو زيادة إنتاجيتها. 

يف الواقع، فأن كل املساعدات املخصصة لدعم تعايف السبل املعيشية واملرشوعات املترضرة ليست بالفعالية املتوقعة، فعادة ما 
تتجاهل جهود املساعدة ديناميكيات السوق واتجاهاته، وبالتايل تدعم أنشطة اقتصادية غري مجدية أو تعزز أنشطة تؤدي إىل 
مزاحمة املرشوعات املحلية. مام يؤدي إىل زوال أثر املساعدة رسيعاً أو رمبا يكون لها أثر مرض. إذ تنحرف الحوافز الفردية املقدمة 
لالستثامر يف املرشوعات ويؤدي تشغيلها عمليا إىل إبطاء وترية التعايف االقتصادي الكيل. تشتمل املعايري عىل العديد من األمثلة5 

3  كتيب أسفري )طبعة 2004( »ما هو مرشوع »أسفري« 5، يتكون أسفري من ثالثة مكونات: كتيب )امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف التعامل مع الكوارث 

اإلنسانية«، وهي عملية واسعة من التعاون وتعبري عن االلتزام نحو الجودة واملساءلة )نفس املرجع السابق«، وقد وضع املرشوع عدة أدوات يأيت عىل رأسها 

كتيب أسفري. 

4  ستيفن لورنس ودافيد سنلبيكر، 2004 »الحوكمة  االقتصادية يف االقتصاديات التي مزقتها الحروب، الدروس املستفادة من خطة مارشال إلعادة بناء 

العراق، تقرير طويل«. إعداد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مكتب تنسيق الربامج والسياسات )واشنطن دي يس، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: 

بول كولري، أنيك هوفلر، ومانس سوديربوم، 2007، مخاطر ما بعد الرصاعات )أكسفورد: مركز لدراسة االقتصاديات األفريقية: قسم االقتصاديات، جامعة 

أكسفورد( 

5  األمثلة التي بال مصادر هي مجهولة املصدر أو عبارة عن تجميع لعدة خربات من املامرسني يف امليدان. 
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لهذه النوعيات من الربامج وتوضح آثارها عىل االقتصاد املحيل والظروف املعيشية لألرس. فضالً عن ذلك توجد إرشادات بشأن كيف 
ميكن تقوية تلك الجهود للميض قدما، وذلك باستخدام املؤرشات الرئيسية والتدابري واملالحظات اإلرشادية. 

يرجع نقص التجاوب الفعال مع الكوارث واألزمات لعدة عوامل، فلو توفر ملجال االنتعاش االقتصادي مامرسات عملية تحوي أثر 
أقوى أو أكرث قابلية للتوسع فالبد وأن تحصل هذه املامرسات عىل إجامع املامرسني والدول املانحة عىل املعايري الدنيا ملامرسات 
الربنامج والتنفيذ واملتابعة  الربنامج األساسية مثل تقدير االحتياجات وتصميم  االنتعاش االقتصادي، مام يتطلب فحص لعنارص 

والتقدير والتنسيق وأفضل املامرسات الفنية. 

الرتكيز عىل املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 

يركز برنامج املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي عىل االسرتاتيجيات والتدخالت املوضوعة لتحسني الدخل والتدفق النقدي وإدارة 
املالية،  األصول والنمو فيام بني املرشوعات واألرس املترضرة من األزمة. ويشمل هذا أربع برامج تقنية مميزة وهي: الخدمات 
واألصول اإلنتاجية، والتوظيف، وتطوير املرشوعات. وتركز هذه املعايري أيضاً عىل تشجيع إعادة تشغيل املرشوعات واالسرتاتيجيات 

الخاصة بالظروف املعيشية، وتحسني إنتاجية السوق والحوكمة. 

ال تبغي املعايري املذكورة هنا تغطية مجال اإلغاثة املتكاملة للسوق بل فصله، واملقصود باإلغاثة املتكاملة للسوق تشغيل األسواق 
لتوفري خدمات اإلغاثة والخدمات األساسية )عىل سبيل املثال املشرتيات املحلية من املساعدات الغذائية أو املنح النقدية لرشاء 
العنارص األساسية الالزمة لألرسة(. تتداخل إىل حد ما معايري وأنشطة اإلغاثة املتكاملة للسوق مع التعايف االقتصادي، إال أن برامج 
اإلغاثة املتكاملة للسوق ال تعزز بالرضورة التعايف االقتصادي عىل نطاق واسع. فضالً عن ذلك، تستهدف تدخالت التعايف االقتصادي 
رشائح سكانية مختلفة، حيث يُفرتض أن توجه اإلغاثة املتكاملة للسوق لكل القطاعات السكانية املتىرضرة من األزمة )والتي عادة 
ما تكون هي القطاعات األكرث تهميشاً(، يف حني يركز التعايف االقتصادي عىل نظم السوق التي لها أثر أسايس عىل الدخل والتوظيف، 

والتي ميكن أن تصل لعدد كبري من املرشوعات واألرس املستهدفة. 

ال تتناول هذه املعايري التدخالت الخاصة باالقتصاد الكيل مثل السياسة املالية والنقدية أو السياسات واملؤسسات التجارية لتعزيز 
التعايف االقتصادي، فهذه التدخالت خارج نطاق اهتامم الوكاالت اإلنسانية الدولية إذ أنها مسئولية الحكومات واملنظامت الثنائية 

أو املتعددة األطراف.  

جمهور املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 

ينشغل قطاع عريض من املامرسني بصورة مبارشة أو غري مبارشة باسرتاتيجيات تعزيز التعايف االقتصادي يف بيئات األزمات، ولهذا 
ُوضعت تلك املعايري آخذة يف االعتبار املجموعات الثالث التالية: 

· املامرسون ذوي الخربة يف املواقف اإلنسانية ولكنهم أقل دراية مببادرات التعايف االقتصادي. 	

· املامرسون ذوي الخربة يف التنمية االقتصادية وممن مل يعتادوا بيئات األزمات. 	

· املامرسون والربامج العاملة يف قطاعات متعددة يف بيئات األزمات )عىل سبيل املثال الصحة والتعليم والبنية التحتية 	
أو فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز(. 
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خلفية عن املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي وتطورها 

ترجع أصول املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي إىل أزمات سابقة، مثل تسونامي املحيط الهندي، وزلزال هايتي عام 2010 وكذلك االنتشار 
املتزايد لحاالت الطوارئ املعقدة كام هو الحال يف أثيوبيا وأفغانستان. تلقي هذه األزمات الضوء عىل الحاجة السرتاتيجيات تتصف 
بأنها 1( تدعم ثبات و/ أو إعادة تشغيل املرشوعات الصغرية كمصدر للدخل وإليجاد فرص عمل للسكان املترضرين من الكوارث، و2( 

تدعم تطوير و تقوية املؤسسات لدعم االستقرار وآليات املواجهة التي تستخدمها األرس يف مواجهة هذه األزمات. 

وقد الحظت املنظامت األعضاء يف شبكة سيب مثلهم مثل املامرسني األكرث انتشاراً يف مجتمع املساعدات اإلنسانية وجود نفس االتجاه، 
فعادة ال يُقدم إال القليل وبعد فوات األوان لتشجيع ظهور القطاع الخاص املحيل املتمثل يف استجابات املنظامت غري الحكومية مرة 
أخرى، أصيبت املنظامت األعضاء يف شبكة سيب باإلحباط بسبب الفرص الضائعة، ولديها تخوف من أن تلك االستجابات الضعيفة 
تزيد من االتكالية فيام بني السكان املترضرين. يشعر الجميع بأن السكان املترضرين من تلك الكوارث يختارون األنشطة االقتصادية 
واالستثامرات بناء عىل مقدار الدعم اإلنساين املتاح ال بناء عىل الفوائد املحتملة أو الفوائد األخرى التي ميكن أن يحققها السكان 

املترضرين. 

تجاوباً مع تلك املخاوف استضافت شبكة سيب عىل مدار الست سنوات املاضية جهود األعضاء للتعرف عىل الصعوبات ومامرسات 
التعايف االقتصادي الناشئة يف بيئات األزمات. ذكر األعضاء بصفة متكررة الحاجة إىل مزيد من التدخالت السليمة من الناحية التقنية 

واألكرث متاسكاً، و توثيق  املعرفة امليدانية. 

حصلت سيب عىل متويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل آلية )الدعم امليداين للقادة يف املنظامت الرشيكة( لتكوين 
فرقة عمل لوضع املسودة األوىل ملعايري التعايف االقتصادي، واستضافت سيب يف سبتمرب 2007 ورشة عمل يف واشنطن دي يس إلطالق 
الخطوات األساسية الخاصة باملعايري الدنيا. ناقشت مجموعة كبرية من املامرسني من 30 وكالة إنسانية دولية القضايا األساسية املوجودة 
يف امليدان، وحددوا معاً مجاالت الرتكيز الفني والهيكل الخاص بكتيب املعايري الدنيا. و قامت كل مجموعة عمل تحت قيادة أحد 
املامرسني ، من ذوي الخربات يف مجال اإلغاثة وتطوير البيئات، بوضع  جزء من األجزاء الست التي يتكون منها كتيب املعايري الدنيا،. 
وقد تم املشاركة باملسودة التي وضعتها تلك املجموعة يف دورتني من التغذية املرتدة واملدخالت يف عام 2008، وأمثرت بظهور الطبعة 

األوىل من كتيب املعايري الدنيا الذي نرش يف أوائل 2009. 

نظمت  سيب خالل 2009 و 2010 مشاورات إقليمية بشأن املعايري الدنيا يف رشق أفريقيا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط وأوربا 
وجنوب رشق أسيا، وقد جربت العديد من املنظامت غري الحكومية املشاركة ومن بينها املنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي، 
وأكادميية التنمية التعليمية، وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية، ومرييس كروب، املعايري الدنيا يف املرشوعات امليدانية القامئة عىل مجموعة 
متنوعة من املترضرين. وقد تم تحميل الطبعة األوىل من املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي أكرث من 5500 مرة وتم تدريب أكرث من 400 
شخص عىل استخدامها. ويف يونيو 2010 جمعت سيب مرة أخرى عدد من املساهمني األصليني يف كتيب املعايري الدنيا، وكذلك أعضاء 
جدد من املنظامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية والجهات املانحة واملنظامت الدولية، حيث استعرضت مجموعة االستشاريني 
اإلقليميني املساهامت واالختبارات امليدانية وتم تحديث كل املعايري لتعكس التقدم الذي حدث مؤخراً يف هذه الصناعة. وبصفة عامة 
ساهم أكرث من 200 فرد أو شاركوا بتغذيتهم املرتدة بطريقة ما يف املعايري الدنيا، مام أسفر عن ظهور الطبعة الثانية للمعايري الدنيا 

للتعايف االقتصادي. وبعد نرش هذه الطبعة يف خريف 2010 تُقدم هذه الطبعة ليتم فحصها كجزء مصاحب لكتيب أسفري. 

تأسست شبكة سيب يف عام 1985 ومقرها واشنطن دي يس، وهي جمعية تضم أكرث من 80 منظمة غري حكومية دولية تدعم برامج 
تنمية املرشوعات الصغرى والصغرية حول العامل. وتتمثل رسالة سيب يف ربط مامريس املرشوعات الصغرى مبجتمع التعلم العاملي. 
وهكذا تجمع سيب املامرسني معاً للخروج بحلول عملية ومبتكرة للتحديات األساسية التي تواجه الصناعة، ثم تنرش سيب هذه الحلول 

من خالل فعاليات التعلم واملطبوعات والدعم الفني6.

WWW.SEEPNETWORK.ORG :6  ملزيد من املعلومات عن سيب ميكنك زيارة املوقع التايل
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إطار وتسلسل عملية وضع اسرتاتيجيات التعايف االقتصادي 

الدنيا للتعايف االقتصادي عىل إدراك الحاجة إىل سلسلة اسرتاتجيات وتدخالت تلبي مختلف االحتياجات يف إطار  تقوم املعايري 
زمني مختلف يف بيئات األزمات. ولكن عملياً عادة ما يفقد املامرسون والجهات املانحة رؤيتهم بشأن أثر االسرتاتيجيات الفورية 
التمويل  ودورة  للبيئة  الرسيع  والتطور  الضغوط  إىل  هذا  ويرجع  الطويل،  املدى  عىل  االقتصادي  التعايف  عىل  األمد  والقصرية 

ومحدودية املعلومات املتاحة. 

تركز األهداف قصرية األمد يف بيئة األزمات بالرضورة عىل استقرار املنازل وتوفري االحتياجات األساسية، إال أن فلسفة املعايري الدنيا 
تنادي بأن الربامج الفورية بعد األزمات ميكن، بل يف الواقع يجب، أن تأخذ يف اعتبارها االحتياجات طويلة األمد لتعايف األسواق 
واملؤسسات. ويتطلب هذا التزام مبارش ورصيح ألخذ املؤسسات املحلية واألسواق بعني االعتبار مسبقاً يف خطوات التعايف حتى ال 
يضعف التعايف االقتصادي عىل املدى األطول، مام يتطلب أيضاً األخذ يف االعتبار تقوية تلك األسواق واملؤسسات لإلرساع بالتحول. 
األزمات  ملواجهة  أفضل  بطريقة  االستعداد  األقل  عىل  أو  حدة  لتخفيف  والحكومات  املانحة  والجهات  املامرسون  أيضاً  يسعى 
املستقبلية. ويتم أخذ هذا املفهوم املعروف عىل نطاق واسع  باسم )الحد من مخاطر األزمات( أو وضع سيناريو يف االعتبار يف  كل 

من املعايري الدنيا بإتباع مع بعض اإلرشادات لللتدابري الدنيا التي ميكن اتخاذها لتعزيز الحد من مخاطر األزمات. 

حاول املامرسون والجهات املانحة يف املايض تحديد التسلسل الصحيح للتعايف ووضع سلسلة من التدخالت يف بيئات األزمات، 
ولكن ال ميكن قرص حدوث التعايف االقتصادي عىل إتباع تسلسل واحد أو حتى قامئة واحدة من التدخالت بسبب النطاق الواسع 
للبلدان التي تتعرض لألزمات ونظم املعيشة التي تتأثر بها. جدير بالذكر أن املعايري الدنيا أخذت يف االعتبار عدة عوامل مثل 
املوارد االقتصادية )مثل األرض أو رأس املال البرشي( وحالة املؤسسات املوجودة ونوع األزمات واألسباب الجذرية لهذه األزمات 

وآثارها عند اختيار االسرتاتيجيات املناسبة. 

حاليا،ً ال يوجد إجامع عىل اإلطار املحدد لربامج التعايف االقتصادي يف بيئات األزمات، وبالتايل ال تقوم املعايري الدنيا عىل إطار واحد 
لربامج املعيشة أو الربامج االقتصادية. وسيكون هناك دامئاً ميل لتعدد األطر املستخدمة يف هذه الربامج، فبام أن برامج النمو 
االقتصادي املختلفة تزدهر يف التنوع الواسع ألساليب التقييم، واألهداف والسكان املستهدفني والوسائل املتاحة، لهذا تقدم املعايري 
األساسية توصيات لوضع هيكل لربنامج االسرتاتيجيات والعمليات واتخاذ القرارات يف األطر واالقتصادات التي متر بأزمات مختلفة. 

يستعرض جدول 1 عدد من العوامل الحاسمة وآثار النوعيات املختلفة من األزمات عىل مختلف مستويات االقتصاد. وميكن أن 
يكون هذا اإلطار أداة تحليل لتحديد االسرتاتيجيات والتدخالت املناسبة، بناء عىل أثر األزمة واالقتصاد والبيئة التي تحدث فيها. 
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الجدول 1: آثار األزمات عىل األرس والسوق واملستويات الكلية7

نوع 

األزمة*

مستوى االقتصاد

العوامل املؤثرة عىل كل نوع من األزمات األرس/ املرشوعات 

الصغرية
الكيلالسوق

الكوارث 

بطيئة 

الظهور

*فقدان األصول

*فقدان املهارات 

بسبب الهجرة

*انخفاض يف 

اإلنتاجية

*شبكات تسويق 

ضعيفة بسبب 

الهجرة

*تلف للموارد 

الطبيعية أو 

فقدانها

*انخفاض يف 

القدرة عىل 

إنفاذ القوانني 

وتقديم الخدمات 

األساسية يف 

املناطق املتأثرة

مستوى التطور

يحدد قدرة األرس واملرشوعات واملؤسسات 

املترضرة عىل التأقلم مع الوضع وكذلك رسعة 

التعايف

)البلدان/ املناطق األقل منواً أو متوسطة 

النمو، أو املتقدمة( الكوارث 

رسيعة 

الظهور

*فقدان األصول

*أسواق معطلة

*صدمات

*تلف أو دمار 

البنية التحتية

الرصاع

*فقدان األصول

*فقدان املهارات 

بسبب الهجرة 

الناجمة عن عدم 

فعالية التعليم

*عدم استقرار 

الشبكات أو 

فقدانها

*زيادة مرصوفات 

التشغيل التي 

تحد من نطاق 

السوق

*صدمات

*تلف أو دمار 

البنية التحتية

*تعطل الشبكات 

الرشعية وتقوية 

الشبكات غري 

الرشعية

*تقليل القدرة 

القومية عىل 

إنفاذ القوانني 

وتقديم الخدمات 

األساسية

األعراف الرسمية وغري الرسمية واملؤسسات

)التامسك االجتامعي والشبكات االقتصادية 

واملوارد الطبيعة املتاحة، وهيكل ملكية 

األرض، والهيكل السيايس واملؤسسات، 

والصناعة السائدة مثل الزراعة والخدمات(

مستوى الشدة

يحدد عمق األثر عىل كل مستوى

محدودة: منطقة محدودة تأثرت مبستوى 

ضئيل

معتدلة: منطقة محدودة تأثرت مبستوى كبري 

من الدمار أو منطقة كبرية تأثرت مبستوى 

ضئيل

شديدة: منطقة كبرية تأثرت مبستوى كبري 

من الدمار

* يحدد األثر عىل كل مستوى.

7  مأخوذ عن تيم نورس، وتريس جريستل، وألكس سينيلجروف، ودافيد رينك، وماري ماكفاي، »تطور السوق يف بيئات األزمة: الدروس الناشئة عن تحقيق 

إعادة بناء اقتصاد داعم للفقراء )واشنطن دي يس: شبكة سيب: 2007( 
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القضايا املشرتكة بني عدة قطاعات مبا يف ذلك العمل مع املجموعات املهمشة  

راعت املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي عدة قضايا هامة من بينها األطفال وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة والنوع االجتامعي 
والبيئة، وال تتناول املعايري الدنيا كل قضية من تلك القضايا مبعزل عن القضايا األخرى، بل هي مدمجة يف املؤرشات ذات الصلة، مع التأكيد 
عىل املعايري األساسية ومعايري التحليل والتقييم، هذا مع األخذ يف االعتبار أن هذه املعايري هي أساس كل املعايري األخرى املذكورة يف 
كتيب التعايف االقتصادي، وقد وقع االختيار عىل هذه القضايا نظراً الرتباطها الوثيق باملهمشني والضعفاء، وكثرياً ما تُثار يف التغذية املرتدة 
القادمة من مستخدمي معايري أسفري يف امليدان8، تشتمل جوانب الضعف والتهميش املحددة عىل قدرة األفراد عىل التأقلم والنجاة يف 
مناطق الرصاع أو املناطق التي تتعرض لكارثة، وكذلك مخاطر تعرضهم لالستغالل يف أثناء مرحلة التعايف، يختلف املهمشني بطبيعة الحال 
يف قدرتهم عىل حامية أصولهم وتجديد سبل معيشتهم بعد الكوارث9، لهذا البد من تحديد هؤالء األكرث عرضة للمخاطر مبا يتناسب مع 
اإلسرتاتيجية والتدخل املحدد، وبالطبع ال ميكن أن تتناول املعايري الدنيا كل تلك القضايا املشرتكة بني عدة قطاعات بصورة شاملة، ولكنها 
تدرك أهميتها وتقدم إرشادات عملية بشأن كيفية تحديد االحتياجات املختلفة، وهذا ما يحدث يف بعض القطاعات حيث أن هناك 
إجامع عىل أن الحد األدىن من املامرسات الجيدة ميكن أن يقدم مؤرشات وأمثلة بشأن كيفية التعامل مع تلك القضايا يف اإلطار اإلنساين. 

من وجهة نظر التعايف االقتصادي رمبا يتطلب التصدي بفعالية للصدمات االقتصادية وتعزيز التعايف املبكر استهداف أفراد ال يُنظر لهم 
عىل أنهم مهمشني من وجهة النظر اإلنسانية، عىل سبيل املثال فأنه عند تقديم يد العون لشاب يتمتع بصحة جيدة ليس لديه سوى 

وظيفته إلعالة أرسته الكبرية فهذه إسرتاتيجية عملية للغاية ميكن تطبيقها ملساعدة أرسته عىل اجتياز األزمة10. 

يتداخل النوع االجتامعي يف كل القضايا األخرى املحددة هنا، فاالستجابات اإلنسانية تصبح أكرث فعالية عندما تقوم عىل فهم لالحتياجات، 
ونقاط الضعف، واالهتاممات، والقدرات املختلفة واسرتاتيجيات التأقلم الخاصة بالرجال والنساء وآثار األزمة عليهم. “إدراك هذه الفروق 
واالختالفات وكذلك عدم املساواة فيام بني أدوار النساء والرجال وأعباء العمل والقدرة عىل الوصول إىل املوارد والتحكم فيها، وسلطة اتخاذ 
القرار، وفرص تنمية املهارات واألسواق يتطلب تحليل للنوع االجتامعي، فاملقصود باألهداف اإلنسانية والتناسب والحيادية هو رضورة 

توجيه االنتباه إىل تحقيق العدل فيام بني النساء والرجال وضامن املساواة يف املخرجات”11

“يقصد بالبيئة ذلك املحيط املادي امللموس والكيميايئ والحيوي الذي يتأثر بالكارثة والذي تعيش فيه املجتمعات املحلية وتكسب فيه 
سبل عيشها، وتقدم البيئة املوارد الطبيعية التي تسمح لألفراد بالحياة وتحدد جودة املنطقة املحيطة التي يعيشون بها. ويف حال الرغبة 
يف الحفاظ عىل تلك الوظائف الحيوية فالبد من حامية البيئة. تدرك املعايري الدنيا أن العديد من األنشطة االقتصادية تخاطر باملزيد من 
االستغالل والتلوث وتدهور األحوال البيئية”12. تسعى املعايري أيضاً إىل تقييم هذه املخاطر وتقرتح الحد األدىن من التدابري الوقائية التي 

تسمح باستدامة االنتعاش االقتصادي. 

كيفية استخدام معايري التعايف االقتصادي 

يقدم كل معيار من املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي حلقة يف دورة الربنامج التي تبدأ بتقدير األسواق، واملرشوعات واألرس املتأثرة بالكارثة 
أو الرصاع وذلك من خالل وضع برنامج وتنفيذه بحيث يتمكن الربنامج من قياس األثر باملتابعة وإدارة املعرفة. ويقدم مجموعة من 
املعايري الدنيا والتدابري األساسية واملؤرشات الرئيسية ومالحظات إرشادية لتسرتشد بها أعامل اإلغاثة اإلنسانية وجهود التعايف االقتصادي 

يف البيئات املترضرة من األزمات.

8  هذه القامئة ليست شاملة ففي سياقات عديدة رمبا يطلق مصطلح مهمشني عىل أناس بسبب األصل العرقي أو الثقايف أو انتامؤهم الديني أو السيايس أو 

بسبب الترشد كتيب أسفري )طبعة 2011(

9  كتيب أسفري )طبعة 2011، القادمة(

10  أنظر املعيار األسايس 5: اسرتاتيجية االستهداف املحدد جيداً والتدخالت صفحة 30، ملزيد من اإلرشادات املحددة بشأن االستهداف 

11  اللجنة الدامئة املشرتكة، كتيب النوع االجتامعي يف التدابري اإلنسانية، ديسمرب 2006

12  كتيب أسفري )طبعة 2011 القادمة(
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تنتهج هذه الوثيقة نهج كتيب أسفري مبعنى أنها ال تهدف أن تكون كتيب تعليامت يرشح خطوة تلو األخرى تفصيالً، وبالتايل فهي 
ال تقدم اسرتاتيجيات مفصلة أو موارد لتقدير برامج التعايف االقتصادي وتصميمها وتنفيذها يف امليدان. فلمن يرغب يف الحصول 
عىل توجيهات مفصلة، فقد صممت املنظامت الدولية التي تقدم نصائح عملية يف مجال التعايف االقتصادي عدة أدلة وحقائب 
أدوات أثناء عملها يف عدة بيئات تعرضت ألزمات، وتم التدخل فيها باستخدام أنواع مختلفة من التدخالت. ويف نهاية كل معيار 

من املعايري الدنيا هناك قامئة باملصادر )مالحق( التي تقدم مزيد من املعلومات يف مجال فني محدد.  

تقدم املعايري الدنيا يف ست تصنيفات، ولكننا نؤكد عىل أنه يجب قراءة املعايري األساسية، ومعايري التحليل والتقييم قبل امليض 
قدماً يف األربعة معايري الفنية األخرى. وتشري املعايري يف هذين الجزأين األساسيني إىل النظام األكرث شمولية الذي تعمل من خالله 

املعايري الدنيا كلها. 

كيف تقرأ املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 

توضح املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي الحد األدىن من الدعم الفني وغريه من أنواع الدعم واملساعدة التي يجب توفريها 
لتعزيز التعايف االقتصادي والظروف املعيشية التي تأثرت باألزمة، يقدم كل معيار كام ييل

"املعايري الفردية هي معايري نوعية يف طبيعتها وتحدد املستويات الدنيا التي يتعني بلوغها.	·

التدابري األساسية هي األنشطة واملدخالت التي يتعني اتخاذها لتلبية املعايري الدنيا. 	·

املؤرشات الرئيسية هي مبثابة "إشارات" توضح بلوغ  أحد املعايري من عدمه، فهي تقدم وسيلة للقياس ورفع التقارير 	·
بشأن الخطوات والنتائج الخاصة بالتدابري األساسية. 

تشتمل املالحظات اإلرشادية نقاط محددة تُؤخذ يف االعتبار عند تطبيق املعايري الدنيا واملؤرشات الرئيسية والتدابري 	·
األساسية يف املواقف املختلفة. فهي تقدم إرشادات للتعامل مع الصعوبات أو معايري أو نصائح بشأن القضايا ذات 
للمعضالت أو  التدابري وتقدم وصفاً  األولوية. وقد تنطوي أيضاً عىل قضايا أساسية متعلقة باملعايري أو املؤرشات أو 

الخالفات أو الثغرات املوجودة يف املعارف الحالية” *. 

 * مرشوع أسفري )طبعة 4002( “املعايري الدنيا املشرتكة يف كل القطاعات” يف امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف التعامل 
مع الكوارث: كتيب أسفري )جينيف: مرشوع أسفري(

تحوي املؤرشات الخاصة باملعايري الرئيسية للتعايف االقتصادي )والتي يُشار إليها الحقاً باملعايري األساسية( تنوعاً واسعاً يف التطبيقات 
الخاصة باملستخدم، وبالتايل فهي ليست )محددة، وقابلة للقياس، وميكن تحقيقها، وذات صلة ومحددة زمنيا(. تعتمد مسألة 
القياس واالشرتاطات الخاصة بوقت زمني محدد )فيام يختص بخطط املرشوع، واإلطار املنطقي، واملتابعة( بدرجة كبرية عىل اإلطار 

العام الذي تطبق فيه هذه املعايري وعىل خصائص القطاع، فيجب تعديل املؤرشات بحسب أوضاع املستخدمني وما يناسبهم. 

مقدمة
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البد وأن تقوم برامج التعايف االقتصادي الفعالة عىل فهم واضح لإلطار. فضالً عن ذلك البد من وجود آليات وموارد لرصد الظروف 
املتغرية وتعديل االسرتاتيجيات واألنشطة بناء عليها. ولتحقيق هذه املرونة البد من توفري تحليل عايل الجودة وقيام فريق عمل 
متمرس من الناحية الفنية بتنفيذ الربنامج، ذلك فضالً عن وجود الرغبة والقدرة عىل الدخول يف رشاكة مع مجموعة من املنظامت 
والعاملني يف السوق عىل املستويني املحيل والعاملي، ويجدر اإلشارة هنا إىل أن ثقافة املشاركة باملعرفة فيام بني كل املنظامت 

املشاركة يف عملية االستجابة اإلنسانية أمر رضوري للغاية. 

هذا  إىل  الوصول  لضامن  يلزم  ما  بشأن  وإرشادات  ومؤرشات  تدابري  والتقدير  التحليل  ومعايري  الرئيسة  األساسية  املعايري  تقدم 
املستوى من االستجابة. وبعدها تتناول املجموعات األربع األخرى من املعايري مجاالت فنية محددة يستخدمها مامريس التعايف 

االقتصادي لتعزيز الدخل والتوظيف وإدارة موارد األرسة فيام بني السكان املترضرين من الكارثة أو الرصاع. 

ست تصنيفات للمعايري الدنيا 
املعايري األساسية للتعايف االقتصادي 

تعترب املعايري األساسية هي نقطة البداية لكل املعايري الفنية األخرى، فهي تضع حجر األساس للمتطلبات الدنيا لضامن الجودة 
واملساءلة، وتقدم الخطوات واإلجراءات الالزمة لرصد املامرسات الجيدة. تفرتض كل مجموعة من املجموعات التالية من كتيب 

املعايري الدنيا اكتساب معرفة وتطبيق لهذا الفصل. 

تتبنى املعايري األساسية هنا “املعايري املشرتكة” لكتيب أسفري يف إطار التعايف االقتصادي، وتتشابه معه أيضا يف رضورة ربط املعايري 
األساسية بغريها من مبادرات املساءلة األساسية وتعزيز الرتابط وتقوية روابط االلتزام املشرتك باملساءلة13. تضمن املعايري األساسية 
بالفرص  الخاصة  للتدخالت  بالنسبة  الدنيا رضورية  املعايري  فهذه  األساسية،  االقتصادي  التعايف  أنشطة  الربامج مبسئوليات  وفاء 

الداعمة لألفراد للحصول عىل دخل من خالل العمل أو تشغيل مرشوع تجاري أو إعادة بناء حياتهم بطريقة كرمية. 

معايري التقييم والتحليل 

الثاين من املعايري عىل نظم السوق واقتصاديات األرس والعوائق والفرص االقتصادية األوسع، والتقدير الحذر الالزم  الجزء  يركز 
الستمرار التعايف االقتصادي. يعد التحليل املستمر واملتواصل لديناميكيات السوق وعالقاته املتداخلة مع برنامج معني رضوري 
التقييم  أهمية  للربامج، وكذلك  املستمرة  للمتابعة  القصوى  األهمية  أيضاً  والتحليل  التقييم  وتتناول معايري  التدخل.  خالل فرتة 

ونرش النتائج. 

معايري األصول اإلنتاجية 

أثناء فرتة األزمة وإحاللها  التدخالت املستخدمة لحامية األصول املنتجة التي فقدتها األرس أو املرشوعات  يركز هذا الجزء عىل 
املتوسط والطويل. ويقصد  املدى  املستخدمة عىل  االقتصادي  التعايف  اسرتاتيجيات  تندمج يف  وزيادتها، وذلك من خالل وسائل 
باألصول اإلنتاجية تلك األصول املستخدمة يف توليد الدخل والربح )مقابل البنود األرسية(. يشتمل هذا الجزء عىل معايري خاصة 

بالتدخل يف األصول لتعايف سبل املعيشة وتطوير سبل معيشية جديدة ومتنوعة والتوسع فيها وحامية األصول املوجودة. 

13  انظر الجزء الخاص مبقدمة املعايري األساسية الدنيا لكل القطاعات، كتيب أسفري 2011
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معايري الخدمات املالية 

يركز هذا الجزء عىل التدخالت املستخدمة لتقديم و/ أو التوسع يف الخدمات املالية )مبا يف ذلك القروض، واالدخار والتحويالت أو 
التأمني( للمرشوعات واألرس املترضرة من األزمة، وذلك بالتنسيق مع التدخالت املتكاملة التي تشمل تراكم األصول. وتعد الخدمات 
املالية رضورية إليجاد فرص اقتصادية والتوسع فيها، وللحد من املخاطر، وملساعدة األفراد واألرس عىل تلبية االحتياجات االقتصادية 
واالجتامعية، ففي بيئات ما بعد األزمات تعد الخدمات املالية رضورية لتحفيز التعايف االقتصادي ودعمه، وإعادة اإلعامر وإصالح 

أوضاع األفراد واألرس. 

معايري التوظيف

املرشوعات  الطويل من خالل  و  القصري  املدى  لخلق وظائف عىل  أو  للعمل  األفراد  تعد  التي  التدخالت  الجزء عىل  يركز هذا 
اإلنسانية. 

معايري تطوير املرشوعات 

التشغيل  الذايت إىل  بالتوظيف  الخاصة  باألفراد واألعامل بدء من تلك  الخاصة  االقتصادية  الجزء عىل تعزيز األنشطة  يركز هذا 
التجاري عىل نطاق واسع عىل الصعيدين الرسمي وغري الرسمي، وينطوي هذا عىل تقديم دعم مبارش لألعامل، ولكنه يشري بدرجة 

أكرب إىل التدخالت التي تساعد نظام السوق بأكمله، أو تشغيل سلسلة قيمة بطريقة أكرث فعالية تساعد املنتفعني املستهدفني.  

اإلطار الزمني للمعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 
املعايري الدنيا هي معايري قابلة للتطبيق عىل نطاق واسع من األزمات بدء من االستجابة املبكرة مع حاالت الطوارئ إىل التحول 
إلعادة البناء املبكر والتنمية طويلة األمد، فضال عن ذلك هذه املعايري مصممة لتعزيز اسرتاتيجيات وتدخالت تتحقق عىل املدى 

الطويل مبعنى إعادة بناء أسواق العمل وهو ما ميكن تأجيله لسنوات تالية بعد مرحلة التعايف ومرحلة زوال الطوارئ. 

أو كل  للتطبيق عامة عىل كل موقف  قابلة  الكتاب  التي يذكرها هذا  الرئيسية  األساسية واملؤرشات  التدابري  أن تكون  ال ميكن 
مستخدم محتمل، لهذا تضع املالحظات اإلرشادية أطر زمنية مثالية لتنفيذ املؤرشات كلام تسنح الظروف بذلك. ولكن عادة ما 
سيكون من الرضوري التنسيق فيام بني الوكاالت واملنظامت العاملة يف مجال التعايف لتحقيقها. عىل أية حال ، يجب عدم التشكيك 
يف اسرتاتيجيات الربامج والتدخالت بل باألحرى  دعمها و/ أو دمجها مع الخدمات واألسواق واملؤسسات املحلية القامئة لتعزيز 

التحول إىل االستدامة عىل املدى الطويل. 

النطاق والحدود 
حتامً هناك رصاع بني صياغة املعايري العاملية والقدرة عىل تطبيقها عملياً. فكل سياق مختلف عن اآلخر، يف بعض األحيان رمبا تحول 
الظروف املحلية دون تحقيق املعايري واملؤرشات، و يف هذه الحالة تظهر الفجوة بني املعايري واملؤرشات، وعندها البد من اإلفصاح 

عن النتيجة الفعلية مبا يف ذلك األسباب وراء حدوث هذه الفجوة واألمور التي يجب تغيريها. 

مقدمة
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التعامل مع  ما يلزم  الفنية الست ليست قامئة بذاتها ولكنها مرتابطة، فكثرياً  الدنيا الخاصة باملجاالت  جدير بالذكر أن املعايري 
املعايري املذكورة يف جزء ما، وربطه باملعايري املذكورة يف األجزاء األخرى. فكلام كان مناسباً تحيل املالحظات اإلرشادية إىل املعايري 

والتدابري واملؤرشات واملالحظات اإلرشادية األخرى ذات الصلة. 

الدنيا يف  الخاص مبرشوع أسفري واملعايري  التي وضعتها شبكة سيب وامليثاق اإلنساين  للتعايف االقتصادي  الدنيا  املعايري  لن تحل 
مجال االستجابة اإلنسانية كل املشكالت الخاصة باالستجابة يف بيئات األزمات، ولكنها تقدم أدوات للوكاالت اإلنسانية والحكومات 
والسكان املحليني لتعزيز فعالية وجودة املساعدة االقتصادية املقدمة وبالتايل فأنها تحدث فرق واضح يف حياة املترضرين من 

األزمة. 

خلفية عن مرشوع أسفري واستخدامه 
أطلقت مجموعة من املنظامت غري الحكومية اإلنسانية إىل جانب الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر مرشوع أسفري 
تحت عنوان “امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية يف عام 1997، ليتبنى وجهة النظر الخاصة بأنه يحق 
للمترضرين من الكوارث توقع الحق يف الحصول عىل املعونة اإلنسانية. يؤكد امليثاق اإلنساين عىل “تحقيق مستويات محددة من 
خدمة املترضرين من الكوارث والرصاعات املسلحة، وملراعاة املبادئ اإلنسانية األساسية”14، والذي تعززه املعايري الدنيا للقطاعات 
الصحية15.  والخدمات  املوقع  وإدارة  واملأوى  الغذائية  والتغذية واملساعدات  الغذايئ،  الصحي، واألمن  للمياه والرصف  األساسية 
اإلنسانية  الوكاالت  من  الكثري  فتسرتشد  القطاعات،  اإلنسانية يف هذه  للمساعدة  معيار  أنه  أسفري عىل  كتيب  إىل  يُنظر  واليوم 

والجهات املانحة والحكومات بهذا الكتيب فيام يتعلق بتدخالتهم واستجاباتهم. 

كتيب أسفري هو وثيقة حية تخضع إلدارة مرشوع أسفري ومجلس أسفري الذي يتألف من 16 وكالة إنسانية دولية، وقد ُصمم 
هذا املرشوع بناء عىل مساهامت آالف األفراد الذين ينتمون ألكرث من 400 منظمة متثل 80 دولة. وعادة ما يروج الستخدام هذا 

الكتيب واستخدامه من خالل الفعاليات اإلقليمية، إىل جانب موارد أخرى لتعزيز فهم املعايري التي يصفها. 

الرثوة  وإدارة  التعليم  مثل  األزمات  بيئات  والتعايف يف  لإلغاثة  واملتوقعة  الحالية  الهامة  األخرى  للمجاالت  صمم جزء مصاحب 
الحيوانية مكمال “للمعايري املشرتكة” املعروضة يف كتيب أسفري. وقد تم وضع هذه الطبعة الثانية للمعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 
الصادرة عن شبكة سيب بالتنسيق مع مرشوع أسفري، وسيتم عرضها عىل مرشوع أسفري الستخدامه كجزء مصاحب. يأمل مؤلفو 

املعايري الدنيا أن يسهل وصولها ألكرب عدد ممكن من العاملني يف مجاالت اإلغاثة اإلنسانية وكذلك الوكاالت. 

14  كتيب أسفري )طبعة 2004(، امليثاق اإلنساين، 16

15  نفس املرجع السابق
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املعايري األساسية
مقدمة املعايري األساسية وأهميتها 

تجرى أنشطة التعايف االقتصادي يف داخل االقتصادات، وهناك عدة تعريفات ووجهات نظر فيام يتعلق مبصطلح “اقتصاد”، ولكن 
أكرث تعريف مفيد ألغراض هذه املعايري هو: يتألف النظام االقتصادي لبلد ما أو ألي منطقة جغرافية من العاملة ورأس املال 
واملوارد الطبيعية، والجهات االقتصادية الفاعلة مثل )األفراد، واألعامل، والحكومة( التي تساهم يف إنتاج و توزيع و استهالك السلع 
باإلنتاج  والخدمات ، فضالً عن ذلك فأن االقتصاد أيضاً يشمل العوامل الخارجية أي تلك العوامل التي ال ترتبط ارتباطاً مبارشاً 

واالستهالك وتؤثر عىل العنارص الفاعلة غري املشاركة يف هذه املهام )عىل سبيل املثال التلوث(. 

هناك العديد من أنظمة السوق الفعالة يف إطار أي اقتصاد. تعمل نظم السوق عىل مستوى أو أكرث لتشمل املستويات املحلية 
السلع   بيع  و  رشاء  واألعامل  لألفراد  ميكن  حيث  افرتاضية  أو  و/  مادية  مساحة  هي  واألسواق  والعاملية.  واإلقليمية  والوطنية 
والخدمات . ونظم السوق إما رسمية أو غري رسمية، و عادة ما تكون خليطاً من كالهام، حيث يشارك األفراد واألرس والرشكات 
بالحوكمة وديناميكيات  الفاعلني  الصغرية واملتوسطة والكبرية معاً يف تكوين نظم السوق. تقوم  نظم السوق بربط كل هؤالء 

السلطة التي تحدد األرباح أو الخسائر الخاصة بالفاعلني يف االقتصادات املختلفة  يف سلسلة مرتابطة. 

حتامً تتأثر األسواق بالكوارث عىل الرغم من أنه ال ميكن التنبؤ بها، إذ ميكن أن تحد الكوارث من تشغيل أنشطة وعالقات معينة 
يف السوق أو تتسبب يف فشل األسواق متاماً. تتضمن عالمات التحذير الخاصة باضطراب السوق زيادة رسيعة يف األسعار، ونقص 
سلباً  واملرشوعات  األسواق  تتأثر  تفشل.  التي  األعامل  أعداد  يف  وارتفاع  املتاحة،  السائلة  النقدية  األموال  وقلة  األساسية  السلع 
بالرصاعات بسبب االفتقار إىل األمان وتلف البنية التحتية وزيادة التفاوت االجتامعي وعدم املساواة فيام يتعلق بالسلطة. ونتيجة 
لذلك يُجرب األفراد واألرس والرشكات عىل اتخاذ تدابري من شأنها أن تضعف من اسرتدادهم لعافيتهم وحيويتهم يف املستقبل. ينطوي 
هذا عىل استهالك األرس كميات أقل من الطعام وتقليل اإلنفاق عىل الرعاية الطبية وغريها من الرضوريات، وبيع األصول اإلنتاجية 
مثل الرثوة الحيوانية، ورمبا تضطر بعض الرشكات إىل تأجيل الصيانة واالستثامرات وبيع املعدات وترسيح العامل. ومع ذلك ينبغي 
أن نتذكر أن بعض األسواق تنمو أثناء األزمة وبعدها بل وقد يزدهر بعضها يف ظل هذه الظروف، )ملزيد من املعلومات بشأن 

تقييم األسباب واألعراض والتدخالت املحتملة الضطراب األسواق برجاء مراجعة معايري التحليل والتقييم(. 

تحايك املعايري األساسية هنا املعايري املشرتكة املذكورة يف كتيب أسفري، التي يتم تبنيها يف إطار التعايف االقتصادي، وعادة ما ترتبط 
املعايري املشرتكة املذكورة يف كتيب أسفري بشكل معقد مع غريها من مبادرات املساءلة األساسية لتعزيز التامسك وااللتزام املشرتك 
بناء  املساعدات ومرشوع  والناس يف  الجودة،  وإدارة  املساءلة  معيار يف   ،)2010( اإلنسانية  املساءلة  فتحوي رشاكة  باملساءلة16. 
املساءلة  النشط من أجل  التعلم  Groupe URD’s Quality Compas، وشبكة  الطوارئ،  القدرات ملواجهة 

واألداء يف العمل اإلنساين. 

التعايف  بأنشطة  الخاصة  األساسية  باملسئوليات  الربامج  قيام  ضامن  إىل  الفصل  هذا  إليها  يشري  التي  األساسية  املعايري  تهدف 
االقتصادي، فضالً عن دعم التدخالت لفرص األفراد يف الحصول عىل مصدر دخل من خالل العمل بأجر أو العمل لحسابها الخاص 

واستعادة حياتهم مرة أخرى وفقاً لرغباتهم. 

16  أنظر إىل جزء املقدمة يف املعايري الدنيا األساسية لكل القطاعات، كتيب أسفري، 2011 
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املعيار األسايس 1:  برامج موجهة للسوق 
يأخذ تصميم الربنامج وقراراته التنفيذية يف الحسبان ديناميكيات السوق واقتصاده

التدابري األساسية 

· إجراء و/ أو تحديد تحليل السوق لتصميم املرشوعات والتدخالت. 	

· تقييم الفعالية املتوقعة ألنواع التدخالت املختلفة مع مجموعة متنوعة من األطراف املعنية عىل مختلف املستويات 	
يف السوق. 

· وضع نظم متابعة لجمع املعلومات وتحليلها بشأن السوق وأثر الربنامج لتساهم يف استفادة املرشوع من التحسينات 	
املستمرة.

· التواصل مع فريق العمل والرشكاء وأعضاء املجتمع من اأجل تعريفهم بالهدف من األنشطة االقتصادية ومن تخدمهم، 	
حيث ال ميكن أن يستفيد كل مترضر من األزمة من برامج التعايف االقتصادي، إذ يحتاج بعض املنتفعني ببساطة للمساعدة 

اإلنسانية. 

املؤرشات الرئيسية 

· تستثمر التدخالت يف األنشطة التي تستهدف أسواق قابلة للنمو فقط. )راجع املالحظات اإلرشادية 1(. 	

· تدخالت ال تؤدي إىل انحراف السوق بصورة سلبية )راجع املالحظات اإلرشادية 2(	

· تدخالت تقيًم أنشطة األسواق الفردية عىل متخلف املستويات، فالبد وأن يناقش فريق العمل األسباب املنطقية وراء 	
اختيار تلك التدخالت )راجع املالحظات اإلرشادية 3( 

· تدخالت بها نظام متابعة مفعل ميًكن من املتابعة املستمرة واملنتظمة للتغريات. ويتم تعديل الربامج بصفة منتظمة بناء 	
عىل ظروف السوق املتغرية )راجع املالحظات اإلرشادية 4(. 

· تدخالت تركز عىل األنشطة املجدية اقتصاديا )راجع املالحظات اإلرشادية 5(. 	

مالحظات إرشادية 

التي تعمل بها األرس واملرشوعات حتى يتسنى اختيار  البقاء: من الرضوري فهم طبيعة األسواق  1. أسواق قادرة عىل 
األنشطة املناسبة. فيجب أن تستهدف برامج التعايف االقتصادي املرشوعات واألرس التي تعمل يف األسواق التي تتسم بكونها أسواق 
تحقق منواً أو ثابتة أو ما زال بها طلب ليك توفر فرص للعمل و/ أو زيادة الدخل ملواصلة القدرة عىل العيش، مع األخذ يف االعتبار 
أن األسواق املتضاءلة أو غري التنافسية غري مجدية، ف املساعدات التي تسمح لألفراد بالبقاء يف تلك األسواق ، تضعف من فرص 
حصولهم عىل مصدر للعيش عىل املدى الطويل. عالوة عىل ذلك، لن يكون بهذه األسواق سوى حوافز )إشارات( بسيطة تشجع 
املزارعني أو أصحاب األعامل عىل االستثامر واستخدام التكنولوجيا الحديثة أو االستفادة من أنشطة الربنامج، مام يحد من فعالية 

الربنامج ويقلل من سقف الهدف العام وهو توفري فرص معيشية مجدية يف املجتمعات املترضرة من األزمات. 
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مثال عىل برنامج ضعيف: تقوم أحد الهيئات بإجراء تقييم للظروف املعيشية، لتكتشف أن كثريين مهتمون برتبية الحيوانات 

للحصول عىل  الحيوانات  املنتفعون صغار  يبيع  بحيث  للمنتفعني  واملاعز  واألغنام  املاشية  الربنامج  يقدم  اقتصادي.  كنشاط 

دخل. إال أن هذه الهيئة مل تقم بإجراء تقييم للسوق، وبالتايل ال تدرك أن معظم األرس ليس لديها موارد لرعاية الحيوانات مثل 

الوصول إىل مصادر غذاء موثوقة، وخدمات بيطرية. ونتيجة لهذا تجد العديد من األرس أنه من األفضل بيع الحيوانات عىل 

الفور دون االستفادة منها من خالل تسمينها أو االستفادة بلبنها. وتفقد أرس أخرى حيواناتها بسبب املرض.  

2. تشويه السوق: عىل الرغم من النوايا الطيبة للتدخالت التنموية والتدخالت الخاصة مبواجهة الطوارئ إال أنها يف بعض 
األحيان قد تتسبب يف تشويه السوق. وتشويه السوق هو أي عواقب غري مقصودة تؤثر سلباً عىل نظام السوق،  قد ترتاوح ما 
بني تقلبات األسعار لتصل إىل تدمري السوق باملعنى الحريف للكلمة. وعىل هؤالء الذين يتدخلون يف مواقف األزمات أن يضمنوا 
أن تدخالتهم ال تحل محل املنتجات واملامرسني عىل النطاق املحيل وإال سيؤدي هذا إىل تشويه السوق، وبالطبع ينبغي تشجيع 
التدخالت التي تخلف آثاراً إيجابية تتخطى أهدافها املقصودة، ولكن البد من الحذر تجاه أية أنشطة تحوي احتامل تشويه السوق 
الجائز تصميم تدخالت تتضمن عمليات رشاء من األسواق املحلية، ودعم للمرشوعات  الطويل، فمن  أو عىل املدى  سواء فوراً 

التجارية املحلية، وتوزيع األعامل واإلعانات والقسائم لتخفف من مخاطر تشويه السوق. 

إن  الفساد  هو واحداً من أشكال انحراف السوق الذي يستوجب اهتامماً خاصاً، فعىل الرغم من عدم قرص الفساد عىل أسواق 
ما بعد الكوارث بل انتشاره  يف العديد من األسواق، إال أنه من املهم أن تدرك الربامج هذا األمر، وتتخذ اإلجراءات االحرتازية وال 

تشجعه أو تساهم يف ازدهاره، األمر الذي يسهم بدوره يف تقليل احتامالت الدخول يف مزيد من الرصاع. 

مثال لربنامج ضعيف: بعد تسونامي الذي اجتاح املحيط الهندي شجعت العديد من املنظامت برامج النقد مقابل العمل 

لضخ النقود يف االقتصادات ومساعدة األرس عىل تلبية احتياجاتها املعيشية األساسية، قدمت العديد من تلك الربامج بدون 

قصد أجور يومية أعىل من تلك التي يحصل عليها الفالحون املحليون من خالل األنشطة التي يقومون بها يف مزارعهم، أو 

تلك التي يحصل عليها املنتجون من عمليات اإلنتاج الصغرية، فتوقفت العديد من األرس عن الزراعة أو غريها من املرشوعات 

اإلنتاجية الصغرية ليك تستفيد من برامج النقد مقابل العمل قصرية املدى. وغني عن الذكر أن هذا أثر سلباً عىل توفر الغذاء 

املحيل وغريه من العنارص التي يتم إنتاجها محلياً والتي يحتمل أن يكون لها أثر ضار عىل اإلنتاج الزراعي عىل املدى الطويل. 

أن التحليل االجتامعي وتحليل السوق األعمق كان من املمكن أن يساعد يف استهداف األفضل  من العامل املحتملني و ذلك 

بالتوصية بدفع أجور يومية عادية لالستمرار يف اإلنتاج املحيل وبالتايل الحيلولة دون تلك النتائج السلبية. 

3. نظم السوق: تتسم العالقات بني األفراد والرشكات يف نظم السوق بأنها مرتابطة، وبالتايل ينبغي أن يأخذ التعايف االقتصادي 
يف الحسبان التدخالت الشاملة يف عدة نقاط ليغطي موردي املدخالت، واملنتجني، والسوق النهائية، وصانعي السياسات. تخاطر 
الربامج التي تعمل عىل مستوى واحد فقط دون إدراك لتلك العالقات املتداخلة واملرتابطة بفقدان العديد من الفرص، مام قد 
يؤدي إيل تشويه السوق. رمبا تتطلب التدخالت نطاق واسع من األنشطة، بدء من خدمات مالية جديدة إىل تطوير تكنولوجي، 

وإقامة روابط مع العاملني يف أسواق أخرى لتحقيق أعظم األثر. 
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مثال عىل برنامج يستجيب للمعيار: ميلك سكان املخيامت النازحني من شامل أوغندا خربة سابقة يف مجال إنتاج القطن، إال 

أنه مل يعد لديهم املوارد للبدء يف زراعة القطن مرة أخرى. تعاين دانفنت وهي الجهة التي تعمل يف مجال معالجة القطن 

من عدم وجود ما يكفي لسد الفجوة الخاصة بالقطن الخام، وتطلب موردين. وبدالً من دعم هؤالء النازحني مبارشة بتوزيع 

بذور القطن، عملت منظامت اإلغاثة مع دانفنت للتغلب عىل تلك العوائق التي تواجه إنتاج القطن يف املخيامت مثل جمع 

القطن يف داخل املعسكر والوصول إىل معدات حرث األرض وتسويتها. استطاع املرشوع أن يخلق فرص معيشية طويلة األمد 

لهؤالء النازحني من خالل العمل مع كل من املنتفعني والرشكة التي تقوم برشاء املنتجات، األمر الذي مل يكن ليتحقق من 

خالل توزيع الحبوب وحسب. 
الرصاعات”,  من  املترضرة  البيئات  يف  القيمة  سلسلة  مرشوعات  من  العملية  للدروس  “تجميع   ،2008 باركر  جون  املصدر: 

microREPORT  أيه أم أيه يب رقم 105 )واشنطن دي يس: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(. 

متابعة مستمرة  يتطلب  األزمات، مام  بيئات  بكونها متغرية وخاصة يف  األسواق  تتسم  السوق:  االستجابة لظروف   .4  
لنظام السوق واملرشوعات واألرس املستهدفة لتحديد الفرص والعوائق الناشئة. تساعد عملية املتابعة املنتظمة عىل تحديد أفضل 
التدخالت لتعديل االستثامرات ليك تأيت بأعظم األثر. وميكن أن ترتاوح االسرتاتيجيات الفعالة ما بني تتبع التغريات فيام يتعلق 
بإتاحة الخدمات وتوفري املدخالت األساسية للمزارعني الصغار إىل متابعة األسعار املحلية  فضالً عن عقد االجتامعات مع بائعي 

الجملة اإلقليميني ملتابعة األسعار واالتجاهات الخاصة بالسلع الدولية واإلقليمية )راجع معيار التقييم والتحليل 1(. 

ظهرت  )والتي  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الناشئة  كاردنو  أسواق  قررت  يستجيباللمعيار:  برنامج  عىل  مثال 

بعملتقييم  وقامت  األسامك،  صيد  حرفة  مامرسة  عىل  كينيا  يف  الشابات  تشجيع  ناشئة(  أسواق  كمجموعة  رسمياً 

األسامك  قطاع  يف  النساء  مشاركة  أن  كاردنو  وجدت  التقييم  أثناء  أنه  إال  الربنامج.  لتنفيذ  استعداداً  للسوق 

بديلة. لحرف  الرتويج  وقررت  إسرتاتيجيتها  كاردنو  فغريت  النوع.  عىل  القائم  والعنف  للتحرش  عرضة  أكرث   تجعلهن 

املصدر: باتريش كينانجوي، أسواق كاردنو الناشئة بالواليات املتحدة األمريكية، رشكة مساهمة محدودة. 

األنشطة  تلك  االقتصادي  التعايف  أنشطة  أن تستهدف  ينبغي  للنمو:   القابلة  االقتصادية  األنشطة  الرتكيز عىل   .5
التي متلك إمكانيات تتخطى مرحلة املساعدة، مبعنى أنه يجب أن تتواله املجموعات أو األفراد القادرين عىل االستمرار يف القيام 
بالنشاط االقتصادي والتوسع فيه مستقبالً، ويف حال افتقار املجموعات املهمشة للقدرة عىل استدامة أي نشاط ، فالبد من تقديم 

أشكال بديلة للمساعدة، مبا يف ذلك التحويالت النقدية وغريها من تدخالت شبكة األمان االجتامعي.

مثال لربنامج ضعيف: بعد حرب البوسنة والهرسك قامت العديد من املنظامت بتوزيع أبقار سويرسية تبلغ قيمتها ضعف 

قيمة األبقار العادية، ولكنها تدر مقدار أكرب من األلبان مقارنة باألبقار املحلية. ويف خالل عام انخفضت كمية األلبان التي 

تنتجها هذه األبقار السويرسية بدرجة ملحوظة لتصل إىل نفس الكمية التي تنتجها األبقار املحلية، وبعد  البحث و التحقيق، 

اتضح أن املعرفة املحدودة بالرعاية الالزمة لتلك الحيوانات واالفتقار إىل التدريب البيطري هي األسباب الرئيسية وراء هذه 

املشكلة. 
املصدر: ميادة الزغبي، مساهم يف املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي 
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املعيار األسايس 2: التنسيق والفعالية 
توضع خطط التعايف االقتصادي وتنفذ بالتنسيق مع السلطات املعنية، والوكاالت اإلنسانية، ومنظامت املجتمع 
املدين لتعمل كل هذه األطراف معاً بكفاءة وفعالية للوصول إىل أكرب نطاق ممكن، وذلك بالرشاكة مع القطاع 

الخاص من أجل تحقيق أقىص فائدة ممكنة17. 

التدابري األساسية: 

· يُفضل املشاركة يف آليات التنسيق القطاعية ذات الصلة من البداية، بدال من إيجاد آليات جديدة )راجع املالحظة 	
اإلرشادية 1(. 

·  معرفة املسئوليات واألهداف والدور التنسيقي للجهات الحكومية وغريها من مجموعات التنسيق ذات الصلة )راجع 	
املالحظة اإلرشادية 2(. 

· إمداد أجهزة التنسيق ذات الصلة واألطراف املعنية املحلية باملعلومات عن تفويض الهيئة وأهدافها وبرامج التعايف 	
االقتصادي  )راجع املالحظة اإلرشادية 3( 

· املسئولون عن 	 يتمكن  منتظمة حتى  بصفة  إحرازه  يتم  الذي  والتقدم  الربنامج  بأهداف  الخاصة  املعلومات  توفري 
تلبية  تم  مدى  أي  إىل  معرفة  يف  بدوره  سيساهم  مام  واضحة  بصورة  واملسئوليات  العمل  تقسيم  من  التنسيق 

االحتياجات الخاصة بالتعايف االقتصادي وبالتايل الحد من االزدواجية أو فجوات االنتشار أو الجودة. 

· التعاون مع الوكاالت التنفيذية األخرى وذلك  لتعزيز الدعوة وكسب التأييد بشأن القضايا املهمة. 	

· توضيح دور الوكالة اإلنسانية فيام يتعلق بالتنسيق والرشاكة مع القطاع الخاص وغريه من العاملني يف هذا املجال 	
)راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 

· استخدام آليات التنسيق إلجراء تقييامت مشرتكة، ونرش النتائج وغريها من املعلومات، و/ أو صياغة إسرتاتيجيات 	
التدخل والربامج. 

· استخدام آليات التنسيق لتقييم قيمة التحويالت لضامن عدم تشوه األسواق املحلية أثناء تلبية احتياجات املنتفعني. 	

املؤرشات الرئيسية 

· عدم ازدواجية التدخالت والربامج فيام بني الوكاالت التي تعمل يف نفس املناطق الجغرافية أو نفس القطاعات )راجع 	
املالحظة اإلرشادية 1(. 

· تتبادل الربامج بانتظام املعلومات و تقارير التقييم مع الجهات املانحة، والوكاالت املنفذة، واملنتفعني وغريهم من 	
العاملني يف املجاالت اإلنسانية والقطاع الخاص )راجع املالحظات اإلرشادية 2، 3، 4(. 18

17  للحصول عىل مزيد من املعلومات راجع املعيار األسايس التنسيق والتعاون يف كتيب أسفري

18  ملزيد من املعلومات راجع معايري التقييم والتحليل
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· تنفيذ االلتزامات التي تم االتفاق عليها يف اجتامعات التنسيق ورفع تقارير بشأنها بانتظام ويف الوقت املحدد. 	

· تعلن املنظامت والربامج واملرشوعات التي ال ميكنها التعامل مع االحتياجات املحددة أو التي ال تستطيع تلبية الحد 	
األدىن للمعايري عن الفجوات املتعلقة باحتياجات التعايف االقتصادي حتى يتمكن آخرون من تقديم يد العون )راجع 

النقطة اإلرشادية 5(. 

· تعكس إسرتاتيجية االستجابة قدرة الوكاالت اإلنسانية ومنظامت املجتمع املدين والسلطات املعنية واسرتاتيجياتها. 	

· تنسيق عملية نقل األصول وتوزيعها لتحقيق التكافؤ فيام بني تدخالت التعايف واملواءمة مع االقتصاد  املحيل )راجع 	
املالحظة اإلرشادية 6(. 

مالحظات إرشادية 

1. آليات التنسيق:  تؤدي االستجابات التي ال تراعي التنسيق إىل ازدواجية الجهد فضالً عن عدم كفاءتها واحتامل نشوب 
رصاعات بشأن اسرتاتيجيات املرشوع وتدخالته. وهو أمر هام للغاية بالنسبة لربامج التعايف االقتصادي حيث قد تقوض إسرتاتيجيات 
و تدخالت املنظامت املختلفة بعضها البعض إن مل يكن هناك تنسيق. ومن بني األمثلة الجلية عىل أهمية التنسيق، قيام الوكاالت 
التي تعمل يف نفس املنطقة الجغرافية أو نفس املوقع بتقديم منحاً وقروضا لنفس املجموعة املستهدفة والستخدامها يف نفس 
األغراض ولكن برشوط وفوائد مختلفة، لهذا فإن عدم التنسيق يثقل أعباء املترضرين من الكوارث ويجعلهم يخضعون لسلسلة 
طويلة من التقييامت من قبل عدة جهات للحصول عىل معلومات بشأن أوضاعهم. يعظم التعاون من املوارد: إذ يزيد التنسيق ما 
بني املجتمعات والحكومات والجهات املانحة والوكاالت اإلنسانية التي متلك خربات وإمكانيات عديدة من نطاق التغطية والجودة. 
وتعزز عملية املشاركة بالتقييامت التي تجريها الوكاالت املختلفة وكذلك املشاركة مببادرات التعلم وكلام أمكن املشاركة باملوارد 

واملعدات واملعلومات والخطط من فعالية أساليب االستجابة وإمكانية التنبؤ بها وإخضاعها للمساءلة. 

2. أدوار التنسيق:  ينحرص الدور األسايس ومسئولية الدولة املترضرة يف التجاوب مع االستجابات اإلنسانية ملنظامت املساعدة 
والتنسيق معها. فتلعب الوكاالت اإلنسانية دور أسايس يف دعم هذه الدولة واحرتام دورها يف عملية التنسيق. ولكن يف بعض 
الحاالت قد تكون السلطات الحكومية )وبعض مجموعات املجتمع املدين( نفسها مسئولة عن إساءة استخدام املساعدات والتعدي 
عليها، أو قد تكون متحيزة يف تقدميها للمساعدات. فإذا توفرت الرغبة واإلرادة لدى الدولة مع غياب القدرة يجب عىل املؤسسات 
العاملة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية مساعدة الدولة لتفي مبسئولياتها. ويف هذا اإلطار، متكن عملية املشاركة باملعلومات يف كل 
القطاعات وبأرسع وقت ممكن الوكاالت من االستجابة الحتياجات السكان املترضرين برسعة وفعالية. تشمل املنتديات املشرتكة 
األمم  املتحدة، مثل مكتب  األمم  لقيادة  التي تخضع  املجموعات  املعلومات،  بهذه  املشاركة  الدولية  الحكومية  للمنظامت غري 
املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية، ومركز املعلومات اإلنسانية، واالجتامعات املجمعة الخاصة مبكاتب األمم املتحدة املتخصصة 
يف مواجهة الطوارئ. ورمبا تنطوي آليات التنسيق عىل عقد اجتامعات شهرية أو ربع سنوية أو وجود قامئة إلرسال رسائل بريد 

الكرتوين أو منتدى املنظامت غري الحكومية.

3.املشاركة باملعلومات مع املترضرين من األزمة:  قد تحتدم الرصاعات يف مرحلة األزمة وما بعدها، ولهذا فالبد من 
توجيه الجهود للتواصل بفعالية وانفتاح مع األطراف املعنية، من خالل آليات تتسم بالشفافية مثل عقد اجتامعات تضم كل أفراد 
املجتمع، أو تكوين لجان محلية، لهذا ينبغي املشاركة باملعلومات فيام يتعلق بالربامج والقرارات واملشاركة بالفرص واملعايري مع 
املترضرين من األزمة، تساعد املشاركة باملعلومات عىل تقليل سوء الفهم خاصة عندما تقدم الربامج موارد ملجموعة واحدة فقط 

أو عندما تقدم خدمة جديدة عىل املجتمع، فهكذا يكتسب الربنامج دعامً محلياً يساعد يف تنفيذه. 
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مثال  لربنامج يستجيب للمعيار: يعمل أحد برامج الخدمات املالية يف منطقة محافظة يف أفغانستان، حيث يشعر رجال 

الدين بالقلق من تلك املامرسات التي قد تحمل يف طياتها شبهة الربا، يبغي هذا الربنامج تسعري منتجاته اإلقراضية باستخدام 

معدالت الفائدة املتعارف عليها يف منتجات اإلقراض واالدخار الخاصة به. إال أنه عادة ما تكون كلمة فائدة مساوية لكلمة 

ربا، يف هذه املنطقة املحافظة وهو ما ال يقبله رجال الدين. فاجتمع منسقو الربنامج مع الحكومة املحلية ورجال الدين 

ملناقشة الربنامج والحصول عىل فتوى أو رأي ديني ميكن الربنامج من امليض قدماً دون أن ينظر له املجتمع عىل أنه برنامج 

ربا ويقلل من قيمة املامرسات الدينية يف املجتمع. 

 

تعلن عن  أن  الخاص  القطاع  تعمل مع  التي  املنظامت  ينبغي عىل  الخاص:  القطاع  العالقات مع  الكشف عن   .4
للغاية، ورمبا ال تعي  املعنية. فاحتياجات هؤالء املترضرين من األزمة هامة  للمنتفعني وغريهم من األطراف  سياساتها بوضوح 
األطراف املعنية أو تدرك أن الرشاكة مع القطاع الخاص ميكن أن تعالج االحتياجات املعيشية الخاصة بأكرث السكان ترضراً من 
األزمة. إن الشفافية واإلفصاح عن األسباب وراء رشاكة املنظامت مع القطاع الخاص وغريه من العاملني عىل املستوى املحيل مبا 
يف ذلك التزاماتهم وكذلك الفوائد املتوقع الحصول عليها من جراء هذه الرشاكة، تقلل من سوء فهم األدوار املختلفة للرشكاء يف 

الربنامج. 

5. اإلعالن عن الفجوات: عند تحديد فجوات التعايف االقتصادي واملشاركة بها مع الهيئات التي تعمل يف مجال االستجابة 
لحل األزمة ميكن أن يتقدم هؤالء الذين ميلكون التخصص الفني املطلوب أو القدرة الالزمة لسد هذه الفجوة. فالبد من توصيل 
لألجهزة  جيدة  بطريقة  الناشئة  واالحتياجات  املحلية  األطراف  ومشاركة  املرشوع  مواقع  عن  بها  املشاركة  يتم  التي  املعلومات 

التنسيقية املناسبة. 

مثال  لربنامج يستجيب للمعيار: الحظت وكالة إغاثة إنسانية وجود طلب كبري عىل القروض واالدخار من قبل  السكان 

املستهدفني، إال أنها ال متلك القدرة الفنية الالزمة لتقديم هذه الخدمات، ولهذا أخربت الوكاالت األخرى املوجودة يف املنطقة 

بهذه االحتياجات، ومتكنت منظمة متخصصة يف الخدمات املالية من تلبية هذا الطلب. 

واملجموعات  للمنتفعني  أصول  متنح  التي  بالتدخالت  يتعلق  فيام  التحويل:  وتقدير  واألجور  األسعار  تحديد   .6
املستهدفة )مثل النقد مقابل العمل أو توزيع معدات أو منح نقدية أو قسائم، وغريها...( فالبد من تحديد قيمة تلك األشياء 
املوزعة عىل أساس تحليل أسعار السوق الحالية واحتياجات األرس. ويجب أن يتم التنسيق بني الجهات املانحة والهيئات التنفيذية 
لتحديد هذه القيم، حتى ال يكون هناك انحراف فيام يتعلق باألسعار أو تزاحم فيام بني مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، 
والبد من إتباع مبادئ املساواة عند تحديد األجور، وينبغي أن تأخذ عملية تحديد األجور النقد مقابل العمل يف اعتبارها سوق 
العمل املحيل ليك تتجنب تفاقم الفروق يف األجور والعواقب االجتامعية املرتتبة عىل هذا األمر، ولتمنع “انتهاك” أو استدراج 

العاملني الذين يحصلون عىل أجور أقل بل تسعى لتحقيق االستدامة. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: يف أعقاب زلزال هايتي قامت عدة منظامت بتصميم برامج النقد مقابل العمل، وبدالً من 

أن تقوم كل منظمة بتحديد  سعر العاملة بصفة فردية عملت تلك الوكاالت معاً لوضع سعر العاملة اليومية املحلية حتى 

ال تجذب العامل بعيداً عن أعاملهم العادية )أعامل مقابل الحصول عىل مرتب أو نشاط توظيف ذايت(، و ذلك عىل أن يلبي 

االحتياجات املعيشية األساسية للمترضرين من األزمة، وبحاجة للحصول عىل مساعدة نقدية فورية. وقد تم تعديل هذه 

األسعار بحسب احتياجات املناطق التي بها أسعار مختلفة للعاملة. 
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املعيار األسايس 3:  كفاءة فريق العمل 
توظف الربامج فريق عمل كفء وماهر يف مجال مبادئ التعايف االقتصادي و/ أو لديهم القدرة عىل الحصول عىل 

الدعم الفني. تحوي الربامج مكونات لبناء القدرات  لالرتقاء مبهارات فريق العمل امليداين19.

التدابري األساسية 

· وضع نظم موارد برشية متكن املنظمة من الوصول إىل املواهب القديرة يف الخربات ذات الصلة باستجابات التعايف 	
االقتصادي. 

· عمل 	 أو  باملعرفة  للمشاركة  اإلنرتنت  شبكة  عىل  منتدى  إنشاء  املثال  سبيل  عىل  واإلجراءات   النظم  يف  االستثامر 
املعلومات  وتبادل  بالتعلم  امليداين  العمل  لفريق  تسمح  بحيث  مبعارفهم،  الحضور  فيها  يشارك  سنوية  مؤمترات 

والدروس املستفادة من أحد البيئات التي مرت بأزمات مع فريق عمل ينتمي ملنظمة أخرى. 

· وجود موارد بامليزانية لتدريب فريق العمل وتنميتهم مهنياً. 	

· وضع نظم إدارة وتقييم  لفريق العمل تعزز من املساءلة بشأن النتائج فيام بني فريق العمل. 	

املؤرشات الرئيسية 

· املحلية 	 االقتصادية  باألنشطة  واملعرفة  الصلة،  ذات  الفنية  املؤهالت  االقتصادي  التعايف  برامج  عمل  فريق  ميتلك 
والثقافات والعادات، والرصاعات الديناميكية، و/ أو سابق خربة بالتعايف االقتصادي )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· يحصل فريق العمل الفني واإلداري عىل التدريبات واملوارد الرضورية والدعم اللوجيستي للقيام مبسئولياتهم )راجع 	
املالحظة اإلرشادية 2(. 

· يتوىل املديرون مسئولية  تحقيق أهداف الربنامج وتطبيق اإلرشادات الخاصة بكتيب أسفري، وإرشادات منظمتهم 	
فيام بتعلق بالتعايف االقتصادي. 

املالحظات اإلرشادية 

1. املهارات الفنية ذات الصلة: ينبغي أن يتمتع مديري مرشوعات التعايف االقتصادي بخربة سابقة بتصميم برامج التعايف 
االقتصادي القامئة عىل السوق وبأسلوب تنفيذها يف املناطق الحرضية أو الريفية. وينبغي صقل الخربات الفنية بتقديم الدعم 
الوثيق الصلة عىل املدى القصري خاصة يف حال عدم توافر هذه الخربة عىل املستوى املحيل. جدير بالذكر أنه البد وأن يكون لدى 
أعضاء فريق العمل الذي يعمل يف مناطق الرصاعات خربة سابقة يف تحليل الجهود التي تسعى إل الحد من الرصاعات وإداراتها. 
ويف حال عدم توافر هذه الخربة فيام بني أفراد فريق العمل  الدامئني فالبد من االستعانة مبتخصص يف مجال الرصاعات يف املراحل 
املحورية من الربنامج، وخاصة أثناء مرحلة التقييم  ومرحلة تصميم املرشوع واملتابعة الدورية. يجب تعيني فريق عمل محيل 
حاملا توافرت هذه القدرات محلياً، فالوضع األمثل هو أن يشارك فريق العمل املحيل أيضاً يف دراسات السوق، وتصميم الربنامج 

وأنشطة املتابعة و التقييم. 

19  للحصول عىل مزيد من املعلومات راجع كتيب أسفري )طبعة 2011، القادمة(. »املعيار األسايس 6: مساعدات لرفع أداء العامل« 
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2. تدريب فريق العمل وبناء قدراته: ينبغي أن يحصل فريق العمل عىل التدريبات األساسية يف األساليب املستخدمة يف 
برنامج التعايف االقتصادي وكذلك تدريب متهيدي عام عىل القطاعات املستهدفة. وينبغي إتاحة فرص لفريق العمل للحصول عىل 
تدريبات عىل رأس العمل والتعلم باملامرسة وحضور ورش العمل الخاصة بالتنمية االقتصادية لبناء قدراتهم التنموية واإلدارية، 
وعادة ما يتم االستعانة بفريق العمل من مرشوعات التوزيع أو اإلغاثة. لهذا ينبغي أن تركز التدريبات املتخصصة عىل أهمية 

االستدامة، ووضع إسرتاتيجية خروج مناسبة وتحديد رسوم مقابل الخدمات وغريها من مامرسات التعايف االقتصادي.  

املعيار األسايس 4 : ال تسبب رضر
تستخدم تدخالت التعايف االقتصادي وعملياته ومنتجاته يف معالجة الرضر املحتمل أو الحد منه، وكذلك الحيلولة 

دون تفاقم التفاوت االقتصادي20

التدابري األساسية 

· إجراء تحليل مخاطر يف ضوء األرضار املحتملة مبا يف ذلك املخاطر التي قد تتعرض لها املرأة من جراء مشاركتها يف 	
تدخالت التعايف االقتصادي، مشريا إىل كيفية معالجةاملخاطر التي تم تحديدها أو الحد منها. 

· تفعيل نظم للحد من الفساد، مثل نظم قوية للمراقبة الداخلية ، ولتقليل احتامالت فساد فريق العمل، وكذلك 	
تفعيل نظم الشفافية للحد من احتامالت  الفساد  مع الرشكاء والحكومة. 

املؤرشات الرئيسية 

· تطبق الربامج سياسات “ال رضر وال رضار” عىل سلسلة األسواق واملرشوعات التي وقع عليها االختيار لتحديد اآلثار 	
البيئية واالجتامعية األكرب للتدخالت )راجع املالحظات اإلرشادية 1، 2(. 

· من 	 والحد  سوياً  الناس  تآلف  يف  تساهم  بل  املستهدفة  املجتمعات  بني  فيام  االنقسام  عىل  التدخالت  تشجع  ال 
الرصاعات. 

· الربامج بها نظام يضمن عدم قيام فريق العمل، أو الرشكاء الذين وقع عليهم االختيار واملرشوعات املستهدفة بأية 	
أنشطة استغاللية )مثل الفساد( )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 

· كلام أمكن ، تسعى الربامج لتحديد الحلول واملساهمة بوسائل تساعد الناس عىل عدم التعرض ملزيد من الكوارث يف 	
املستقبل و ذلك بالحد من املخاطر أو إزالتها )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 

مالحظات إرشادية 

1. نظرية "ال رضر وال رضار": رمبا يكون للمساعدات التي يتم تقدميها عن طريق تدخالت السوق أثر عىل قوى السلطة 
يف املجتمعات املترضرة والعالقات الهشة بني املجموعات املنفصلة مبا يف ذلك العالقات بني الرجال والنساء. يجب أن يأخذ تقييم 
السوق يف اعتباره هذه القوى لتحديد كيف ميكن أن تقلل أنشطة الربنامج من املخاطر أو عىل األقل ال تزيدها. عند وضع خريطة 
السوق البد وأن تتضمن الخريطة العالقات وقوى السلطة وكل العاملني )موردي املدخالت واملنتجني واملصنعني، والتجار وبائعي 

20  للحصول عىل مزيد من املعلومات راجع كتيب أسفري املعيار األسايس 1: مبادئ الحامية واالستجابة املتمركزة حول األفراد. 
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الجملة وبائعي القطاعي(، وينبغي جمع املعلومات عن الشبكات االجتامعية التي يعملون بها وأدوارهم التقليدية. وفيام ييل 
بالتجزئة يف األسواق؟”،  يبيع  بإقراض األموال عادة؟، “من  التجار؟”، “من يقوم  التي ميكن طرحها: “من هم  أمثلة عن األسئلة 
وكذلك  السلطة  قوى  صورة  تتضح  املعلومات  هذه  معرفة  فمع  بالجملة؟”.  البيع  محالت  يدير  ومن  األسعار؟”،  تحدد  “كيف 
املجموعات )الرجال، أو النساء أو املجموعات العرقية، أو الدينية أو الطائفية أو القبائلية( التي  تقوم مبثل هذه األدوار التقليدية 
واملحددة مسبقاً يف نظام السوق. يف بعض األحيان رمبا يًعرض الربنامج الذي يرغب يف مساعدة املهمشني، العاملون يف السوق 
)أو املجموعات( ملخاطر تعطل النظام االجتامعي وذلك يف حالة عدم تدخل املجتمع. يعد تقييم السوق فرصة لفهم الشبكات 
التدخالت  املعلومات ميكن وضع  الحصول عىل هذه  بعد  به، وملاذا.  االستعانة  يُستبعد ومن ميكن  املوجودة، ومن  االجتامعية 
املقبولة يف السوق ويف الشبكات االجتامعية فضالً عن السعي للحصول عىل عالقات أكرث شفافية وإنصافاً مام يزيد من الروابط 

والعالقات القامئة. 

مثال  لربنامج يستجيب للمعيار: بعد حدوث كارثة يف أحد املجتمعات الريفية،  رأت أحد الهيئات أن هذا املجتمع بحاجة 

إىل تقديم خدمات مالية للفالحني الفقراء. فقبل حدوث الكارثة، كان الفالحون يحصلون عىل املال من مجموعة عرقية معينة 

ذات نفوذ وسلطة يف املنطقة تعمل يف إقراض األموال. قامت الهيئة باختيار قادة الفالحني الفقراء وتدريبهم ليقوموا بدور 

مسئويل اإلقراض. مع نزوح املقرضون السابقون بدؤوا يف تدمري محاصيل الفالحني الفقراء، حتى ال يتمكنوا من سداد قروضهم. 

يحدد التحليل الجيد للسوق أي مجموعات تنتمي للمنتجني والتجار واملقرضني، وبالتايل ميكنه أن يقدم للمقرضني التقليدين 

فرص للعمل كمسئويل إقراض  حتى يتمكنوا من االستمرار يف القيام بدورهم يف نظام السوق. 

2. حساسية الرصاع: تصدر القرارات بناء عىل تحليل دقيق يحوي أخر املستجدات التي تأخذ يف االعتبار األسباب الجذرية 
أو  مبارشة  بطريقة  سواء  املشاركة  املعنية  األطراف  بني  فيام  والديناميكيات  الرصاع،  من  املترضرة  املجموعات  وخلفية  للرصاع، 
بطريقة غري مبارشة. ومبا أن بيئة الرصاع متقلبة، فالبد من مراقبة الوضع واتجاهاته بصفة منتظمة، وعىل التدابري التي يتم اتخاذها 
أن تراعي عدم تأجيج الرصاعات واالنقسامات بل عليها أن تعمل عىل تطوير املجتمع واملحافظة عىل “الصالت والروابط” قوية 
باملجتمع. تختص حساسية الرصاع مبعرفة ما إذا كانت األنشطة وتنفيذها تؤدي إىل رفع مستوى التوتر بني الجامعات أم تساهم يف 
الحد منه21. ولتحقيق هذا، البد من توصيل آراء املجموعات الضعيفة واملهمشة، فيجب أن تكون عملية اتخاذ القرارات وتصميم 
الربامج  متد  أن  مبعنى  معينة،  مجموعات  املفرط عىل  الرتكيز  تجنب  وينبغي  اإلمكان،  بقدر  وشفافة  وشاملة  تشاركية  الربنامج 
يد العون للمجتمع ككل، عالوة عىل ذلك يجب معالجة  الصدمات النفسية لتسهيل املصالحة والقضاء عىل الشعور بالسخط، 
وينبغي وضع آليات مؤسسية منصفة للوصول إىل األرايض وغريها من األصول بأرسع وقت ممكن، ويجب بحث أثر التدخالت 

عىل املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي22. 

3. تقليل اآلثار السلبية عىل البيئة وتخفيفها: رمبا تضع األنشطة االقتصادية املتعلقة بتطوير السوق وتقديم الدعم 
يف مرحلة ما بعد األزمة طلبات مفرطة عىل البيئة بحيث تعوق التنمية االقتصادية والنمو، وقد تتسبب يف  نقص األمن الغذايئ 
وكوارث أخرى. عادة ما تتطلب األنشطة املعيشية واألنشطة املدرة  للدخل وجود موارد طبيعية كمدخالت، عىل سبيل املثال مياه 
للزراعة أو خوص لعمل السالل. لهذا البد من تحليل احتياجات املنتجات لتحديد ما إذا كانت هناك أي كيامويات مطلوبة )ُمدخل 
أخر( وما  أرضار استخدامها والتخلص منها عىل البيئة. عالوة عىل ذلك يجب أن يفكر صانعو القرارات ومصممو الربنامج جيداً 
يف دور إدارة املوارد الطبيعية يف املساهمة يف صناعة السالم أو عىل العكس يف تأجيج الرصاعات واالضطرابات. فرمبا تكون هناك 

21  منظمة العمل الدولية »التعايف االقتصادي املحيل، يف مرحلة ما بعد الرصاع: إرشادات« )جينيف، منظمة العمل الدولية( 

 http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf.

22  األمم املتحدة 2009، »سياسة األمم املتحدة لخلق فرص عمل وتوليد دخل وإعادة االندماج بعد الرصاعات« )جينيف: منظمة العمل الدولية وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ( 
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قطاعات معينة من االقتصاد أكرث حساسية من قطاعات أخرى، ولهذا البد وأن يكون اختيار التدخالت قامئاً عىل نتائج التحليل 
الخاص باآلثار السلبية املحتملة عىل البيئة، وينبغي أن تشمل تلك التدخالت أساليب للحد من اآلثار السلبية و/ أو تقليصها. 

مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: حددت أحد الهيئات وجود طلب عىل الخيوط الحريرية يف مرحلة ما بعد األزمة. يوجد 

بعناية داخل رشنقة،  والبد من توافر الوقود إلشعال النريان وغيل  الخيط الحريري الذي ميثل أحد املدخالت الهامة مغلفاً 

الرشنقة الستخراج شعريات الخيط، التي يتم غزلها لتكون الخيوط الحريرية. أدى الطلب املتزايد عىل الحطب املستخدم يف 

إشعال النريان إىل نقص يف صناعة دودة الحرير. وتم تعريف جامعي الخشب والبائعني بأساليب للحفاظ عىل األخشاب وإعادة 

زراعة الشجريات املستخدمة يف الحطب وذلك كجزء من التدخل. خصصت الوكالة موارد للبحث عن وقود بديل حتى ال يُعاق 

منو صناعة الخيوط الحريرية بسبب نقص الوقود الالزم لغيل أطنان من الرشنقات التي يتم إنتاجها. 
املصدر: ساره ورد، مساهم يف معايري التعايف االقتصادي. 

4. تقييم القدرة االستغاللية لألفراد: بعد أي أزمة طبيعية أو برشية عادة ما تكون هناك فجوات يف نظام الحوكمة 
الذي يوفر النظام داخل املجتمع، لهذا تظهر أنشطة غري رشعية مبا يف ذلك أسوأ أشكال عاملة األطفال واالتجار بالبرش واالستغالل 
الجنيس للنساء دون رادع. يجب عىل الوكاالت أن تكون حذرة يف اختيارها لرشكائها من القطاع الخاص، وعليها االلتزام بتطبيق 
معايري العمل. يتطلب منع األنشطة غري الرشعية إرشاك املجتمعات املحلية والدخول يف عالقات رشاكة مع الربامج غري االقتصادية 

والهيئات الحكومية املحلية، والجهات املانحة املتعددة األطراف )راجع معايري خلق فرص عمل(. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: حددت أحد الهيئات وجود فرصة إلنتاج السجاد اليدوي يف أحد املناطق يف مرحلة ما بعد 

األزمة. يتطلب املرشوع موارد لأللوان الطبيعية والخيط والنسيج والتجارة والتصدير. تعتقد األرس التي تعمل يف صناعة السجاد 

اليدوي يف إمكانية تحقيق مكاسب من هذه الصناعة لهذا قاموا بإخراج أوالدهم من املدرسة، ليساعدوهم يف صناعة السجاد. 

أدركت الهيئة هذه املشكلة يف بدايتها، ودخلت يف رشاكة مع الحكومة املحلية واملدارس املحلية وبعض الجهات املانحة الدولية 

لتقديم قسائم إلطعام األطفال الذين يذهبون إىل املدرسة، مام أعطى العائالت حافزاً إلبقاء أوالدها يف املدرسة. قللت قسائم 

الغذاء من إنفاق األرس، مام أتاح لهذه األرس فرصة االستعانة بعامل آخرين من خارج األرسة للمساعدة يف تصنيع السجاد. 
املصدر: روب هانج، مساهم يف املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي. 

5. تقليل مخاطر الكارثة: يف املناطق املعرضة ألزمات كثرية ومتكررة من املمكن تقليل الخسائر التي قد يعاين منها األفراد 
يف حال التعرض لصدمات أخرى يف املستقبل وذلك مبساعدتهم عىل وضع إسرتاتيجيات معيشية مرنة، من بينها عىل سبيل املثال: 

· ضامن تحمل األصول والتدخالت املقدمة للصدمات املستقبلية. 	

· تقديم تدريبات يف تنوع الدخل حتى ميكن لألرس االعتامد عىل مصادر دخل أخرى يف حال تعرض أحد املوارد ألزمة 	
مستقبلية. 

· إجراء تقييم  للسوق عىل السلع األساسية ورأس املال الطبيعي والخدمات يف املناطق املعرضة لألزمة. 	

· وضع آليات توفر الوقت يف تدخالت التعايف االقتصادي. 	

· إقامة شبكات أمان رسمية وغري رسمية و/ أو تقويتها. 	
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· تنفيذ مبادرات تحمي النظم االقتصادية أو 	

· تنفيذ مرشوعات مثل النقد مقابل العمل والتي تعمل عىل إعادة بناء أصول املجتمع أو حاميتها. 	

هناك ارتباط وثيق بني التقليل من مخاطر الكارثة والبيئة. ففي الكثري من الحاالت يكون السبب األسايس وراء الكارثة هو تدهور 
البيئة. عادة ما يكون استخدام اإلدارة البيئية لتقليل األثر الكارثة أقل تكلفة وأكرث فعالية واستدامة من الناحية االجتامعية مقارنة 
باملعايري الهيكلية التقليدية. عند استخدام أنشطة الحد من مخاطر الكارثة الهيكلية من املهم للغاية أن تتم معالجة االستدامة 
البيئية، حتى ال تزداد املخاطر املستقبلية وال تتأثر املجتمعات املجاورة سلباً. ومن املهم أن تأخذ تدخالت التعايف االقتصادي يف 
حسبانها الطرق التقليدية التي يستخدمها الناس يف التعامل مع الصدمات. يجب أال يحتل معيار تقليل املخاطر مرتبة أعىل من 

الجدوى االقتصادية عند اختيار الربنامج. 

أمثلة لربامج تستجيب للمعيار

أ( بعد النزوح الداخيل الكبري الذي حدث يف باكستان عام 2009، تم وضع نظام لتقديم منح نقدية آمنة من خالل بطاقات 

االئتامن. واستطاعت الهيئات استخدام نفس النظام مام وفر الوقت والجهد بعد فيضان 2010 يف باكستان. 
http://www.currency ofprogress. ،”باكستان“ visa currencyof progress. Com :املصدر

 com/#/Pakistan
ب( يف هايتي يف عام 2008 تم تقييم نظام السوق بالنسبة للحبوب ألنها سلعة أساسية ومصدر دخل للعديد من السكان يف 

هايتي، وعندما حدث زلزال 2010 وفر هذا التقييم الذي أجري عام 2008 وقت وجهد الجهات التي استجابت مع األزمة، 

حيث استخدمت هذا التقييم كدراسة أساسية  لفهم نظام السوق. 
املصدر: كاري جويلدنر برين ولورا ميسرن، مساهمني يف املعايري محليل مجموعة أدوات تخطيط السوق وتقييمه يف حالة الطوارئ. 

واستهداف  تدخل  إسرتاتيجية   :5 األسايس  املعيار 
واضحة املعامل 

يعتمد اختيار أفضل مرحلة للتدخل عىل تحليل سليم للعميل والسوق، وفهم للمخرجات االقتصادية املرغوبة. 
ميكن تحقيق هذه املخرجات باستخدام مجموعة متنوعة من التدخالت والدخول يف رشاكرات، وليس  من خالل 

التدخل املبارش فقط.

التدابري األساسية 

· تقييم اسرتاتيجيات التدخل املبارشة وغري املبارشة لتحديد أكرثها فعالية. 	

· تقييم  مخاطر اسرتاتيجيات التدخل املختلفة. 	

· إجراء تقييم  للسوق ملعرفة املراحل األكرث احتياجاً للدعم يف نظام السوق، والتي بإمكانها تحقيق أعظم أثر عىل 	
املجموعات السكانية املستهدفة واملخرجات املرغوبة )أنظر معايري التقييم والتحليل(. 
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املؤرشات الرئيسية 

· املرغوبة 	 املخرجات  لتحقيق  ملا هو مطلوب  وفقاً  املبارش،  املبارش وغري  التدخل  اسرتاتيجيات  تصميم  عملية  تقيم 
)راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· يحدد تقييم السوق وتحليله اآلثار املحتملة واملخاطر التي تصاحب مراحل التدخل املختلفة بالنسبة ملجموعة معينة 	
)راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· والنظر 	 املخاطر،  للتخفيف من حدة  اسرتاتيجيامتناسبة  منه عىل  واملستهدف  الربنامج  اختيار  اسرتاتيجيات  تنطوي 
بحذر وتأين للعوامل السياسية الصغرى وكذلك العوامل الثقافية االجتامعية )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 

· تظهر كل الربامج بوضوح الروابط فيام بني التدخل املقرتح والفوائد التي يرغبها السكان املستهدفني مع ذكر األسباب 	
املنطقية وراءها. )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 

· تصميم أدوات متابعة لتتبع األثر عىل املجموعة السكانية التي وقع عليها االختيار23. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. االسرتاتيجيات املبارشة وغري املبارشة: يحدد التقييم الجيد ألثر األزمة عىل مستويات الفقر فيام بني املجموعات 
السكانية املستهدفة، واملرشوعات املحددة التي تعمل بها واالقتصادات التي يتبنونها، اإلطار الالزم لتحديد أكرث األساليب املناسبة 
لتحقيق األثر املرغوب عىل املنتفعني. يف بعض الحاالت، يحصل هؤالء املنتفعني عىل املزيد من خالل التدخالت غري املبارشة مقارنة 
بالتدخالت املبارشة، ويف أحيان أخرى رمبا تكون التدخالت املبارشة هي اإلسرتاتيجية األكرث مالمئة. يجب أن تقوم املنظامت بتحليل 
اإلطار والحكم عىل كل موقف بناء عىل املخرجات املتوقعة. يعتمد القرار املتعلق بنوع اإلسرتاتيجية املستخدمة عىل املزايا املبارشة 

التي يحصل عليها املنتفعني فضالً عن إمكانية التوسع واالستدامة. 

ميكن أن تكون املساعدة املبارشة هي أفضل إسرتاتيجية وذلك يف حالة أن  تكون  العوائق والعقبات املحددة عىل مستوى األرسة 
بدالً من تلك العوائق والعقبات األكرب املتعلقة بقضايا السوق والتمويل. عىل سبيل املثال، إذا كان لدى املنتفعني املستهدفني القدرة 

والرغبة يف تعلم مهارات تسويقية جديدة، فرمبا تكون املساعدة املبارشة لألرس واحدة من الوسائل للتغلب عىل هذا العائق 24. 

رمبا تكون التدخالت غري املبارشة أكرث فعالية لو أن الدعم املطلوب طويل األمد، وال ميكن تحقيقه من خالل نشاط واحد فقط، عىل 
سبيل املثال لو أن املنتفعني لديهم أنشطة منزلية قابلة للنمو، وينقصهم التمويل الالزم لتحقيق هذا النمو، عندها يكون الدخول 
يف رشاكة مع مقدمي الخدمات املالية هو الوسيلة األكرث فعالية لحصول املنتفعني املستهدفني عىل التمويل. وباملثل إذا كان عائق 
منو املرشوع  هو الوصول إىل السوق، قد تنطوي الحلول عىل العمل مع جمعيات أو بائعي الجملة لتسويق منتجاتهم، وهكذا 

يكون التدخل غري املبارش هو األكرث فعالية. 

رمبا تكون هناك حاجة إىل استخدام مزيج من األساليب. ففي بعض األحيان قد يكون الدعم املقدم للمنتفعني ااملستهدفني أو 
الرشاكات غري كايف لتحقيق األثر املرغوب، وهكذا فإن استخدام أساليب املساعدة املبارشة إىل جانب التدخالت الداعمة من شأنه 

املساعدة يف تحقيق املخرجات املرغوبة. 

23  ملزيد من املعلومات راجع معايري التقييم والتحليل واملالحظات اإلرشادية الخاصة بها 

24  ملزيد من املعلومات راجع معايري خلق فرص عمل 
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مثال ملامرسة تستجيب للمعيار: سعت النساء الاليئ يعملن يف صناعة األسامك يف منطقة مترضرة من الفيضان إلعادة إحياء 

األسامك  تجففن  النساء  كانت   ، الكارثة  هذه  قبل حدوث  وإقليمياً.  محلياً  الستهالكه  السمك  بتجفيف  الخاص  مرشوعهن 

باستخدام أقمشة موضوعة عىل األرض، مام تسبب يف تلوث هذه األسامك واحتواءها عىل نسبة عالية من الرطوبة، وقرُصت 

عملية بيع هذه األسامك عىل األسواق ذات القيمة املنخفضة. كانت هناك رشكة محلية تعمل يف مجال تصنيع السمك وتهتم 

بتوزيع السمك املجفف محليا، ولديها فريق عمل ميلك خربة بالتقنيات الفعالة واملجدية من الناحية االقتصادية والتي من 

شأنها زيادة قيمة األسامك. إال أن هذه الرشكة مل تر يف هؤالء النساء ما يؤهلهن ليكن رشكاء قيمني لهم. تم تقديم املساعدة 

املبارشة للنساء يف مجال التخطيط وتكوين املجموعات مام مكّنهن من االتصال بهذه الرشكة والحصول عىل التكنولوجيا التي 

تستخدمها هذه الرشكة. يف ذات الوقت تم تقديم املساعدات لبنك محيل ليك يتمكن من تطوير منتجات إقراضية لعمليات 

صيد السمك عىل نطاق صغري )رجال ونساء( مام أتاح للمنتفعني الفرصة الحصول عىل رأس املال العامل والتوسع يف مرشوعهم. 
القيمة”   سلسلة  الكينية  األسامك  صناعة  يف  الثالثية  والقاعدة  ومتويل  “منو،   2008 نفن،  ودافيد  أردجوسوديرو،  إنجريد  املصدر: 

microNOTE, no. 50 أيه أم أيه يب )واشنطن دي يس، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(. 

باملنتفعيناملستهدفني. فالبد  ألدوات  الخاصة  االحتياجات  تحديد  التدخل  فهم مكان  يتجاوز  أن  ينبغي  السوق:  تقييم   .2
التقييم من البحث عن  وضع األرسة، واإلطار االقتصادي الذي تعمل به، وديناميكيات السوق املختلفة التي تؤثر يف سلسلة القيمة 
التي يعملون بها25، فتساعد مثل تلك التقييامت يف تحديد أنواع األثر التي قد تكون مجدية بالنسبة لتدخل معني، وكذلك تساعد 
يف إلقاء الضوء عىل املخاطر املتوقعة التي ميكن أن تحدث نتيجة للتدخل26. فيرتتب عىل النشاط االقتصادي عواقب بيئية البد من 

فهمها والتخفيف من حدتها كلام أمكن. 

مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: يعد إنتاج الفحم إسرتاتيجية معيشية هامة إال أنها ترتاجع يف العديد من األماكن ألنه يسبب 

التصحر والتلوث، ولكن ال تتعامل مسألة وقف هذا النشاط بناء عىل األسس البيئة مع االحتياج االقتصادي الحقيقي لألرس 

التي تستخدم إنتاج الفحم كمصدر للدخل. لهذا يجب املوازنة ما بني املزايا االقتصادية والدمار البيئي مع وضع حلول بديلة 

كلام أمكن.
املصدر: جييس يس روبت، مركز دراسات السكان والتنمية، جامعة هارفارد، الوصول إىل النظريات: فوائد الغابات إىل جانب سلعة الفحم 

 http://pdf.wri.org/ref/ribot_98_theorizing.pdf ،1997 ،السنغالية

3. تحليل املخاطر يتناول األطراف املعنية: يلعب اإلطار املحيل والثقافة دوراً هاماً يف تحديد أساليب تفاعل األفراد يف 
السوق بناء عىل النوع والدين والعرق والسن والحالة االجتامعية ومجموعة أخرى من الصفات املحددة. تخلق هياكل السلطة 
والنفوذ يف داخل العائالت واملجتمعات فرص وعوائق مختلفة  عىل وصول و فرص الفرد إىل السوق. فينبغي استيعاب أثر تلك 
الهياكل، ويجب أن تكون استجابة املرشوع قامئة عىل أخذ تلك األدوار املحددة يف الحسبان وتعزيز وصول الجميع للفرص من 

خالل السعي إىل إحداث تغيري. 

25  أنظر خريطة سوق الطوارئ والتحليل، عىل سبيل املثال أداة تقييم تتكون من تحليل ملستوى األرس مع تحليل السوق للمساعدة يف تحديد أفضل مرحلة 

)/http://emma-toolki.info( تدخل لخدمة االحتياجات الخاصة باملنتفعني املستهدفني

26  ملزيد من املعلومات راجع معايري التقييم والتحليل واملالحظات اإلرشادية. 



29املعايري األساسية

مثال ملامرسة تستجيب للمعيار:متثل  النساء يف العديد من البلدان أكرث الرشائح فقراً يف املجتمع، ولهذا متلك العديد من 

املنظامت اسرتاتيجيات تدخل تصل للنساء مبارشة ، إال أن بعض الثقافات ترى أن أي تغيري يطرأ عىل دور املرأة هو مبثابة 

تهديداً للمجتمع ككل. فعىل سبيل املثال قد يرى األزواج يف حصول النساء عىل قرض للتوسع يف أعاملهن ومرشوعاتهن تهديداً 

لهم، ألنه يغري من ديناميكيات السلطة والنفوذ يف األرسة. يف هذه الظروف، ينبغي عىل املنظامت العمل مع شيوخ القرية، 

أو األزواج أو اآلباء أو كل هؤالء املعرضون لخطر فقدان السلطة، للحصول عىل دعمهم ولتحقيق مكاسب لألرسة ومكاسب 

اجتامعية عامة. ورمبا يكون خدمة كل من اإلناث والذكور وسيلة أخرى للتعامل مع هذه املخاطرة املتوقعة. 

4. إثبات األثر: يجب أن تتكهن كل التدخالت سواء املبارشة أو غري املبارشة باألسلوب الذي يتأثر به السكان املستهدفني وتأخذ 
يف اعتبارها االفرتاضات األساسية. رمبا يكون هذا هاماً بصفة خاصة بالنسبة السرتاتيجيات التدخل غري املبارشة لضامن أن املساعدة 

تقدم منافع للمستفيدين املستهدفني )راجع معايري التحليل والتقييم(. 

املنعزلة من  الريفية  املناطق  التطريز يف  العاملني يف مجال  الربامج إىل دعم  مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: يهدف أحد 

خالل توفري مساعدة سوقية لخلق وتدريب وكالء بيع يف العاصمة اإلقليمية. يتدرب وكالء البيع عىل إدارة املنتجني، وكذلك 

التصميامت واملنتجات التي عليها طلب. ثم يتم ربطهم باملشرتين يف املناطق الحرضية. تتضمن االفرتاضات األساسية التي 

يضعها الربنامج: تقديم وكالء البيع املعلومات بشأن التصميامت واملواد املطلوبة للمنتجني، وأن يكونوا مبثابة حلقة الوصل 

األساسية ما بني املنتجني الذين ال ميكنهم الوصول إىل املناطق الحرضية واملشرتين. يقوم املنتجون بدورهم يف إنتاج منتجات 

ذات جودة عالية وبالتايل يحق لهم املطالبة بسعر أعىل، مام سيؤدي إىل ارتفاع دخلهم. وسيكون هناك حافز لوكالء البيع 

علىاالستمرار يف تقديم هذه الخدمة ألنهم هم أيضاً حققوا دخالً أعىل من عموالت املبيعات. يتضمن الربنامج وجود نظام 

متابعة للمرشوع قبل وأثناء وبعد املرشوع  لتحديد عدد  املنتجني الذي تم الوصول إليهم ، وما إذا كان الدخل يرتفع، والنظام 

مجدياً وسيستمر يف التوسع مع االنتهاء من املرشوع. 
املصدر : مأخوذ عن ألكسندرا أو ميهابردت، وماري ماكفاي، 2006 “مثال 29: تحفيز نظم السوق التي تعتمد عىل الوسائط غري الرسميني 

والدعم عىل نطاق صغري: ميدا ومؤسسة التنمية االقتصادية وتنمية املجتمع باكستان يف تنفيذ التنمية املستدامة للقطاع الخاص، قارئ 

خدمات تطوير األعامل 2006، تحرير، جيم تانربين )جينيف: منظمة العمل الدولية(، 46  

مالحق املعايري األساسية 

هاريف وبول وجريمي لنيد، 2005 االتكالية واإلغاثة اإلنسانية: تحليل أسايس، تقرير HGP 19، لندن: مؤسسة تنمية عرب البحار 
مجموعة السياسة اإلنسانية 

ماكسويل، ودانيل وبيرت والكر، كنيسة تشني، وبول هاريف، وكيفني سافاج، وساره بييل، وروزلني هيس، وماري لوي أهليندروف، 
2008. منع الفساد يف املساعدة اإلنسانية: التقرير النهايئ للبحث، برلني، الشفافية الدولية. 

للتنمية  السالم  البيئات املترضرة من الرصاعات: سلسلة عن أساسيات  السوق يف  جريسال، وتريس، ولورا ميسنري، 2010: تطوير 
االقتصادية للمامرسني، ملحوظة عملية 1: لندن: امليثاق الدويل 

لجنة فيام بني الوكاالت: النساء، والبنات واألوالد والرجال: االحتياجات املختلفة والفرص املتساوية 
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كتيب النوع IASC يف األفعال اإلنسانية ديسمرب 2006 وميكن الحصول عليه من خالل الرابط التايل:

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/46978c842.html   

)تم مراجعته يف 23 يوليو 2010( 

لجنة لشئون الالجئات واألطفال، 2009: بناء سبيل العيش، دليل ميداين للعاملني يف اإلنسانية: سالت اليك سيتي، الواليات املتحدة 
لجنة النساء للالجئات واألطفال: 

http://www.womensrefugeecommission.org/programs/livelihoods. 

الصندوق العاملي للحياة الربية، والصليب األحمر األمرييك، 2010 التعايف األخرض، وإعادة بناء حقيبة أدوات، إعادة بناء مجتمعات 
أقوى وأكرث أمانا وتتسم باالستدامة البيئية بعد األزمات. 

http://www.worldwildlife.org/what/partners/humanitarian/green-recovery-and-
reconstruction-toolkit.html
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معايري التقييم والتحليل 
التعايف  برنامج  لتنفيذ  االقتصادية األوسع رشط مسبق  املنزلية والعوائق والفرص  السوق واالقتصادات  تقييم وتحليل نظم  يعد 
املستمرة  املالمئة  لضامن  التدخل  مدة  طوال  السوق  لديناميكيات  ومتواصل  مستمر  تحليل  إجراء  الرضوري  فمن  االقتصادي، 
ملتابعة  القصوى  األهمية  والتحليل  التقييم  معايري  تتناول  لالستدامة.  املحتملة  والتهديدات  بالتوسع  الخاصة  الفرص  ولتحديد 

الربنامج وتقييمه ونرش النتائج. وتفرتض كل مجموعة من معايري التعايف االقتصادي استخدام وفهم لهذا الفصل. 

يف هذا الجزء، تشري كلمة “تقييم” بصفة عامة إىل البحث )الشخيص والثانوي( الذي تم إجراءه عىل السوق واملنتفع والظروف 
املحيطة قبل )وأثناء( تدخالت التعايف االقتصادي. ويشري “ التقدير” بصفة عامة إىل تقرير أداء الربنامج وأثره بعد التدخل.  

معيار التقييم والتحليل 1 : النطاق 

املترضرة،  األرس  معيشة  أسلوب  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  الرضورية  املعلومات  بتجميع  املنسق  التقييم  يقوم 
ونظم السوق وديناميكيات الرصاع والديناميكيات االجتامعية السياسية، واعتبارات مثل النوع االجتامعي والشباب 

والبيئة. 

التدابري األساسية 

· وضع خطة تقديرية قبل البدء يف إجراء التقييم بناء عىل الفجوات التي تم تحديدها يف املعارف الالزمة لعملية اتخاذ 	
القرار الفعال وتخصيص املوارد. 

· االستفادة من مصادر البيانات الثانوية األخرى والتقديرات املوجودة قبل إجراء التقييم حتى ال يكون هناك ازدواجية 	
ومضيعة للوقت واملوارد. 

· أفضل 	 لتحقيق  واملجتمعات  الفنية  واملجاالت  محددة،  قطاعات  لتقييم  واملنظامت  الوكاالت  بني  فيام  التنسيق 
استخدام للموارد ومجاالت الخربة )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· تحديد نطاق املعلومات املطلوبة بناء عىل اعتبارات أن التقييم هو أحد أدوات الالزمة التخاذ القرار وال يتم إجرؤاه 	
ألغراض ذاتية. 

· تصميم تقييم يأخذ يف اعتباره كيف كانت األسواق واملنازل واملرشوعات املترضرة تعمل قبل األزمة، وكيف تأثرت 	
األسواق باألزمة، وكيف تتجاوب األسواق بعد األزمة. 

· وضع اسرتاتيجيات التعايف يف إطار نظم السوق األوسع، واالتجاهات االقتصادية واملؤسسات السياسية واالقتصادية 	
االجتامعية والبيئات املمّكنة. 
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املؤرشات الرئيسية 

1. وضع نطاق عمل واضح للتقييم  قائم عىل العنارص ذات الصلة قبل الرشوع يف إجرائه )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

2. االستعانة مبصادر البيانات القامئة لتقييم مدى توفر املعلومات املطلوبة. 

3. يقدم التقييم صورة عن كيف كانت األرس واملرشوعات املترضرة ونظم السوق تعمل قبل األزمة، وكيف تأثرت باألزمة وكيف 
تتجاوب معها اآلن. 

التعايف االقتصادي يف إطار نظم السوق األوسع، واالتجاهات االقتصادية  4. يستخدمالتقييم أسلوب منظم، فيضع اسرتاتيجيات 
واملؤسسات السياسية واالجتامعية االقتصادية )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

تلك  بني  االقتصادية  الفرص  يف  الفروق  وتقيس  السكان،  بني  فيام  الرثوات  يف  واالختالف  والنوع  للعرق  حساسة  التقييامت   .5
املجموعات وتحدد أهمية األسباب املحتملة والقامئة للرصاع أو التهميش. 

املالحظات اإلرشادية

1. التنسيق يف عملية إجراء التقييم: كثرياً ما يكون بإمكان عدة هيئات استخدام نفس املعلومات. ينبغي أن يكون هناك 
تنسيق فيام بني هذه الهئيات من خالل العمل معاً يف مجاالت االهتامم املشرتك أو تركيز جهود تقديرها عىل قطاعات أو املناطق 
الجغرافية التي ال تغطيها هيئات أخرى، وميكن أن تسهل األدوات املستخدمة مثل استامرات املقابالت املتعارف عليها أو مناذج 

التقارير من القيام بعملية التحليل املشرتك فيام بني الهيئات أو يف املجموعات.  

مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: بعد زلزال هايتي 2010 كان هناك حاجة ماسة إىل إجراء تقييم للسلع والخدمات األساسية 

إال أن محدودية عدد فريق العمل حالت دون إقدام أي وكالة عىل تحديد الوقت الالزم للقيام بهذه املهمة، واستجابة لذلك 

 ،Action Contre la Faimالتعاون الزراعي، و قامت 11 هيئة مبا يف ذلك لجان اإلنقاذ الدولية، واملنظمة الدولية لتنمية 

والصليب األحمر األمرييك، والصليب األحمر الربيطاين/ االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، فيوز نت 

“شبكة التحذير املبكر من املجاعات”، والصليب األحمر الهايتي، ومرييس كروب، وأوكسفام بريطانيا، وهيئة إنقاذ الطفولة، 

واألمم املتحد/ برنامج الغذاء العاملي معاً بهذه املهمة. وقد أكملت املجموعة إجراء أربع تقديرات رسيعة للسوق يف منطقة 

بورت أو برنس يف غضون أسبوعني باستخدام مجموعة أدوات تخطيط السوق وتقييمه يف حالة الطوارئ، وقد تم إجراء مزيد 

التقديرات يف جنوب رشق هايتي عىل يد مجموعة من املحللني من عدة هيئات وحددت نطاق تقييمها من اجتامع  من 

16هيئة. 

http://emma-toolkit. فرباير 2010،  الطوارئ يف هايتي،  وتقييمه يف حالة  السوق  تخطيط  أدوات  املتعددة مجموعة  “الوكاالت  الدولية، 2010،  اإلغاثة  لجنة  املصدر: 
 .info/?p=28

2. نطاق العمل: نطاق التقييم يجب أن يأخذ يف اعتباره أ( النطاق الجغرايف والفني للمنظمة أو املرشوع الذي يتمتقييمه، 
ب( معرفة بالنطاق الجغرايف والفني للتقييامات التي خططت لها هيئات أو منظامت أخرى، ج( فهم للمعلومات التي يحتاجها 

صانعي القرار. 
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3. وضع خريطة لألرس واملرشوعات ونظم السوق املترضرة: ينبغي وضع نطاقالتقييم بأسلوب دينامييك بحيث 
يأخذ يف االعتبار كيف كانت األسواق واألرس املترضرة واملرشوعات تعمل قبل األزمة، وكيف تأثرت باألزمة وكيف تتعامل معها اآلن. 

عىل مستوى األرس، تعتمد اسرتاتيجيات املعيشة عىل كل من أسواق االستهالك واإلنتاج. رمبا متتلك األرس مصادر عديدة ومتنوعة 
بالرصاع والبيئة  بينهم وعالقتها  املوازنة واملبادلة فيام  املهم فهم  لهذا من  للدخل وكذلك أطراف عدة تساهم يف دخل األرسة. 

والنوع االجتامعي. 

وهكذا يعتمد نجاح املرشوع يف تخطي فرتة األزمة عىل مجموعة من العوامل الداخلية مثل القدرات اإلنسانية والفنية ورأس املال 
وكذلك تفاعالتها يف إطار نظم السوق األكرب مبا يف ذلك املرشوعات والعمالء والخدمات املالية وغري املالية واملدخالت والسلع، 

والبينة التحتية، واألطر الترشيعية. يجب أن تدرك التقييامت هذا التعقيد وتحدد مجاالت االعتامد املشرتك وتحللها. 

يجب أن تندمج االسرتاتيجيات االقتصادية لألرس واملرشوعات يف اإلطار االقتصادي والسيايس واملؤسيس األوسع. ويجب أن يحاول 
فريق العمل يف  التقييم إدراج هذه األطر يف عمله  أو أن يأيت بخرباء خارجيني متخصصني يف اإلطار الثقايف والسيايس. وهذا هام 
بصفة خاصة يف بيئة الرصاع حيث يجب أن يكون هناك وعي باحتياجات الربنامج وديناميكيات الرصاع مبا يف ذلك األدوار الخاصة 

مبختلف الفاعلني وعالقتها باألسواق املستهدفة. 

يجب أن تشتمل االعتبارات األخرى لنطاق العمل عىل: 

· األصول واملهارات وقدرة مؤسسات السوق والهياكل الداعمة. 	

· العالقات االقتصادية واالجتامعية األساسية وديناميكيات السلطة مبا يف ذلك النوع االجتامعي. 	

· الحوكمة يف إطار الصناعات املستهدفة. 	

· السياسات واألطر الترشيعية ذات الصلة بالنسبة للصناعات األساسية واألنشطة االقتصادية مبا يف ذلك حقوق امللكية 	
وحيازة األرض. 

· توافر األسواق والوصول إليها وحالة البنية التحتية بها. 	

· القضايا ذات الصلة بإدارة املوارد الطبيعية والحفاظ عليها. 	
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معيار التقييم والتحليل 2 :  التوقيت 

التقييم هو رشط مسبق لتصميم تدخالت الربنامج وهو أيضاً أداة رئيسية إلخبار متخذي القرار ليتمكنوا من إدارة 
الربنامج وتنفيذه27.

التدابري األساسية 

· تؤخذ العوامل االقتصادية والبيئية يف االعتبار لتحديد توقيت إجراء التقييم. 	

· تؤخذ يف االعتبار الحاجة إىل تنظيم عمليات التقييم خالل تصميم املرشوع وتنفيذه وتحديث املعلومات التي يتم 	
جمعها، والحفاظ عىل مالمئة املعلومات، وأن تكون عملية جمع البيانات غري مكلفة. 

· إجراء التقييامت الرسيعة فوراً بعد الكوارث لضامن أن املنظامت التي تقدم املساعدات اإلنسانية وبرامج التعايف 	
تفهم وتتجاوب  مع قدرات واحتياجات املنتفعني واألسواق وتلبيها )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· مبا أن أوضاع السوق تتغري، فينبغي مراجعة وتحديث عملية التحليل مبزيد من البيانات واملعلومات بشأن الظروف 	
املعيشية أو االقتصادية إلدخال التغيريات عىل الربنامج. 

· كل 	 إىل  الوصول  لضامن  اليوم  من  مختلفة  أوقات  يف  املواقع  زيارات  أو  واملالحظات  املقابالت  ملواعيد  التخطيط 
األنشطة االقتصادية وكافة السكان أثناء مرحلة التقييم. 

املؤرشات الرئيسية: 

· تستفيد كل أنشطة التعايف االقتصادي من التقييم. 	

· العاملة 	 املوسمية، واألمن والسوق واتجاهات  التقوميات  االعتبار  أوقات مناسبة مع األخذ يف  التقييامت يف  تُجرى 
وغريها من العوامل واألوضاع واالتجاهات االقتصادية واالجتامعية ذات الصلة. 

· يضم التقييم نطاق واسع من الفاعلني يف املجال االقتصادي مبا يف ذلك النساء والرجال والشباب واملنتجني والتجار 	
والعاملني يف مجال النقل واملستهلكني، واألسواق املحلية واإلقليمية والقومية واملهام الداعمة لألسواق العامة والخاصة. 

· أن عملية التقييم والتحليل مستمرة وتتداخل مع عمليات الربنامج لتسمح باملتابعة لتطوير البيئة السياسية واألسواق 	
)راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

املالحظات اإلرشادية 

1. التقييم املبديئ الرسيع: التقييم املبديئ و/ أو الرسيع هو أسلوب رسيع لجمع الحقائق األساسية فيام يتعلق بتأثري األزمة 
عىل ديناميكيات السوق، ويجب أن يقدم التقييم الرسيع واملبديئ استجابة فورية لألولويات، ويلقي الضوء عىل املجاالت التي 
تحتاج ملزيد من الفحص. تعد مجموعة أدوات تخطيط السوق وتقييمه يف حالة الطوارئ أحد أنواع التقييم الرسيع التي قد تقرر 

املنظامت استخدامها. 

27  ملزيد من املعلومات، راجع كتيب املعايري األساسية 1: االستجابة اإلنسانية املتمركزة حول األفراد، 3: التقدير و4. التحليل والتصميم 
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2. عملية التحديث املستمرة للتقييم: تتسم بيئات الرصاع واألزمات بالتغري الرسيع، لهذا ينبغي أن تكون عملية جمع 
البيانات والتحليل عملية مستمرة ليك تظل متجاوبة مع البيئة التي تتغري رسيعاً، وميكن تحقيق ذلك من خالل املتابعة الدورية 
واملنتظمة التي تتبع مخرجات الربنامج والنتائج والعوامل األساسية يف البيئة الخارجية واملرتبطة بنجاح املخرجات وتحقيق اآلثار 
املتوقعة. كام إن  إعادة النظر يف التقييامت قد تحدد العواقب غري املقصودة وميكن أن تساعد املنظامت إجراء تعديالت للتخفيف 

من اآلثار السلبية عىل املستفيدين. 

مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: تعتمد الزراعة دامئاً يف بوركينا فاسو والساحل عىل مياه األمطار مام يجعلها عرضة لفرتة 

طويلة من الجفاف والفيضان. ويضمن القيام بعملية التقييم يف الوقت املناسب وتحليل أثر الكوارث الطبيعية عىل نظم وأمن 

البذور تحديد وتشخيص املشكلة بدقة. ويزيد تفسري هذه املعلومات من معرفة املامرسني بنظم البذور ويساهم يف مقرتحات 

تحسني الجودة. وقد تعاونت هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية مع املركز الدويل للبحوث الزراعية االستوائية يف وضع أداة 

تقييم عملية لنظم أمن البذور. وقد تم استخدام هذه األداة ثالث مرات عىل مدار عدة سنوات يف بوركينا فاسو. 

أجري التقييم بإرشاف إطار عمل أمن البذور والذي يتناول مسألة اإلتاحة والقدرة عىل الوصول إىل البذور واألصناف عالية 

الجودة. يسعى التقييم إىل تحديد القنوات التي  يعتمد عليها املزارعون يف األوقات العادية )مثل بذورهم الذي يحتفظون 

بها، الشبكات االجتامعية، بذور من السوق، بذور من مرشوعات القطاع التجاري أو الحكومة أو املنظامت غري الحكومية. 

ومدى توافر البذور بعد الكارثة. فلو أن البذور متاحة فاملشكلة هي يف الوصول إليها وهو األمر الذي يُفضل التعامل معه 

الطريقة تقوى األسواق املحلية وتحرتم  البذور مبارشة عليهم، بهذه  املزارعني بدالً من توزيع  من خالل توزيع قسائم عىل 

اختيارات املزارعني. 

استخدمت هذه األداة استجابة لفيضان عام 2007، وأزمة سعر الغذاء يف 2008، ولتدريب وزارة الزراعة والعاملني يف املنظامت 

غري الحكومية. وقد نتج عن الدروس املستفادة من هذه التقييامت املستمرة تنفيذ ناجح لسلسة من قسائم ومعارض البذور، 

واستدامة املرشوع لتشجيع تخزين بذور األرز واللوبيا وإدارتها، وقد رفعت التقييامت  أيضاً من قدرات الحكومة واملنظامت 

غري الحكومية والحكومية العاملة يف مجال البذور. 

املصدر: أقرأ لويس سربلنيج 2008، “عندما ترضب الكارثة: إرشادات لتقييم تأمني نظام البذور”، املركز الدويل للبحوث الزراعية 

االستوائية مطبوعة رقم 363 )كايل، كولومبيا: املركز الدويل للبحوث الزراعية االستوائية( 
 (http://crsprogramquality.org/pubs/agenv/When_Disaster_Strikes.pdf) for more

information.

معيار التقييم والتحليل 3 : البيانات واألساليب 

يتم جمع بياناتالتقييم باستخدام أساليب موضوعية وشاملة وأخالقية تضمن جودة البيانات واستخدامها وأمن 
املشاركني28

التدابري األساسية 

· ضامن أن يعكس تكوين فريق التقييم النوع االجتامعي والسن والتكوين العرقي للمجتمعات املشاركة يف التقييم. 	

28  أنظر كتيب أسفري املعيار األسايس 3: التقدير ملزيد من املعلومات. 
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· اختيار األساليب البسيطة واملحددة والقادرة عىل توليد معلومات مصنفة حسب النوع والعمر عن مستويات األثر 	
واملخرجات.

· ضامن أن يعزز األسلوب املنهجي املوضوعية ويضمن رسية املشاركني. 	

· تطبيق أساليب  تتسم بكونها حساسة ثقافياً وتشجع وتسهل مشاركة املجموعات املهمشة مبا يف ذلك هؤالء الذين 	
ليس لهم الحق يف التحدث عالنية. 

· مراجعة املعلومات املوجودة مبا يف ذلك بيانات ما قبل األزمة والدراسات املكتبية، وذلك لتجنب االزدواجية. 	

· األخذ يف االعتبار التعب الذي قد يصيب املنتفعون الذين تجري عليهم دراسات التقييم بصفة متكررة فضال عن األمل 	
النفيس الذي يشعرون به ومحاولة التقليل منه29. )راجع املالحظات اإلرشادية 1 و3( 

· عدم وضع توقعات ال ميكن الوفاء بها. 	

املؤرشات الرئيسية

· باملشاركة وبطريقة 	 املعلومات  البيانات متنوعة وذات جودة عالية ودقيقة، والبد من إجراء عملية جمع  مصادر 
تعاونية كلام أمكن )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· األساليب املستخدمة يف جمع املعلومات حساسة تجاه هؤالء الذين يدلون مبعلومات والجامعات املعنية  بل تأخذ 	
يف اعتبارها احتامل نشوب رصاع )راجع املالحظة اإلرشادية 2(.

· ال تعرض األساليب املستخدمة أمن هؤالء الذين يجرون االستبيان أو من شملهم االستبيان للخطر )راجع املالحظة 	
اإلرشادية 3(. 

مالحظات إرشادية 

1. مصادر املعلومات: ينبغي أن يستعرض التقييم أوال األبحاث واملعلومات املوجودة عن سبل العيش واألنشطة االقتصادية 
قبل الرصاع، ويجب أن يعتمد التقييم عىل املوارد املحلية والفاعلني املحليني مثل رب األرسة، وأصحاب املحالت، والبائعني وكذلك 
املوارد الدولية والسياسة واالقتصادية الكربى. يجب أن تكون أساليب املعلومات حساسة بالدرجة الكافية لتحدد املصادر املختبئة 
للمعلومات مثل املجموعات املهمشة واألنشطة االقتصادية غري الرسمية أو األنشطة التي تتم يف السوق السوداء.ويجب التحقق 
البيانات  باستخدام كل من مصادر  أو عند الرضورة  البيانات من مصادر متعددة مبا يف ذلك تقييم أجرته منظامت أخرى  من 
األساسية والثانوية. ولكن يف املواقف ذات املخاطرة العالية أو األخطار التي تتسم بالرسعة وقد ال تتمكن الربامج من املشاركة يف 

عمليات تعاونية كاملة، أوالوصول إىل البيانات األساسية. 

2. التحيز واملجموعات املعنية: يجب أن يكون التقييم حساساً وحذراً تجاه املجموعات املختلفة من املعنيني وأصحاب 
املصالح وكذلك تجاه التحيز ملن يقدمون املعلومات، فيجب أن يستخدم الباحثون أسئلة غري موجهة وعليهم التحقق من البيانات 

من خالل مصادر متعددة لتحديد ما إذا كانت البيانات دقيقة. 

29  ملزيد من املعلومات راجع كتيب أسفري مبدأ الحامية 4: حامية الكرامة اإلنسانية 
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املقابلة  أو توقيت  باملعلومات: رمبا يشكل موقع  التقييم ومن يدلون  بأجراء  3. أمن وسالمة من يقومون 
مخاطرة سواء بالنسبة لفريق العمل و/ أو هؤالء الذين يشملهم التقييم. فالبد وأن يأخذ فريق العمل يف حسبانه العادات املحلية 
وسالمة مواقع املقابلة عند تحديد األماكن واألوقات املناسبة إلجراء املقابالت، فال يجب إطالقاً أن يعرض التقييم من يجري املقابلة 
أو من تشملهم املقابلة ملخاطرة التعرض ألذى مادي أو نفيس غري رضوري )عىل سبيل املثال تذكريه مرة أخرى باألمل النفيس الذي 

مر به(، والبد من الحصول عىل موافقة من تشملهم املقابلة كلام أمكن.  

معيارالتقييم والتحليل 4 :  التحليل 

املناسب وعملية شفافة وموضوعية،  التوقيت  تتم يف  بكونها عملية  واملعلومات  البيانات  تحليل  تتصف عملية 
يقدم التحليل معلومات لصانعي القرار يف الربامج أو املسئولني عن اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تسهيل عملية 

التعايف االقتصادي.30

التدابري األساسية: 

· تتم عملية تحليل البيانات يف الوقت املناسب وبطريقة موضوعية وبشفافية )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 	

· التحقق من نتائج التقييم مع املنتفعني واألطراف املعنية وكذلك املتخصصني. 	

املؤرشات الرئيسية: 

· توفر عملية تقييم البيانات وتحليلها معلومات لالستفادة منها يف منوذج الربنامج وتصميمه. 	

· يتم جمع بيانات املتابعة والتقييم وتحليلها بصفة منتظمة )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 	

· التعديالت 	 وعمل  املتوقع  األثر  ومراجعة  األساسية  االفرتاضات  الختبار  والتقييم  املتابعة  بيانات  الربامج  تستخدم 
الالزمة )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

مالحظات إرشادية 

1. تحليل يتسم بالشفافية: يف إطار التعايف االقتصادي قد يستخدم املامرسون أي عدد من أطر التحليل. ينبغي عىل الباحثني 
أن يعربوا بوضوح عن أنه تم تطبيق االفرتاضات واألساليب املنهجية لتعريف املستخدم النهايئ بأساس تقييم صحة النتائج. 

2. املتابعة والتقييم: يجب أن يتتبع برنامج املتابعة والتقييم كال من أنشطة املرشوع واملخرجات وكذلك يجب أن يتحقق 
باستمرار من االفرتاضات التي تقوم عليها أنشطة الربنامج واآلثار املتوقعة، مع االحتفاظ بروابط موثقة وواضحة فيام بني أنشطة 
الربنامج واألثر املرغوب. فهذا يجعل الربنامج متجاوباً مع الظروف املتغرية حتى ميكن تعديل األنشطة والتقدم ومؤرشات األداء 

يف حال الرضورة. 

30  ملزيد من املعلومات راجع كتيب أسفري املعيار 3: التقدير و5: األداء والشفافية والتعلم 
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مثال  ملامرسة تستجيب للمعيار: يدير أحد الربامج مرشوعاً كان من شأنه أن يزيد دخل النساء من خالل تقديم القروض لرشاء 

ماعز. كان الهدف هو أن تقوم النساء بتسديد القرض عىل مدار عامني، مع توقع زيادة الدخل األسايس يف غضون ثالث سنوات. 

يحدد الربنامج بوضوح االفرتاضات األساسية واملؤرشات الالزمة لتتبع يف املراحل املختلفة من الربنامج. 

 فيام ييل االفرتاضات الضمنية: 1( ستبقى أسعار املاعز ثابتة أو تزداد عىل مدار الثالث سنوات القادمة، 2( هناك مراعي كافية 

ومتاحة للامعز، 3( سيكون لدى النساء القدرة عىل الوصول إىل الرعاية البيطرية لحيواناتهم أو سيكونوا قادرين عىل تغطية 

تكلفتها، 4( لن تجرب النساء عىل بيع ماعزها قبل الوقت املحدد لرشاء طعام. 

وهكذا نجد أنه من املهم وضع نظام متابعة يتتبع تلك العوامل طوال فرتة الربنامج مثل اإلتاحة والقدرة عىل الوصول إىل 

املراعي والقدرة عىل الحصول عىل الخدمات البيطرية بأسعار معقولة، وأمن األرسة الغذايئ. يف آخر سنتني من الربنامج عندما 

تقوم النساء ببيع املاعز من املهم متابعة أسعار الرثوة الحيوانية ملعرفة مقدار األموال التي حصلت عليها النساء يف املتوسط 

من تربية املاعز. 

املصدر: تانيا بودريو، مساهم يف معايري التعايف االقتصادي. 

معيار التقييم والتحليل 5 :  توزيع ونرش املعلومات والتنسيق 

يتم نرش وتوزيع نتائج التقييم لتقدم اإلرشادات الالزمة ملتخذي القرار31

التدابري األساسية 

· تحديد الجمهور الداخيل والخارجي 	

· التأكد من جمع بيانات التقييم والتحليل رسيعاً يف تقارير وملخصات وعروض.	

· تصميم منوذج أو شكل بتنسيق معني لعرض ما تم التوصل إليه والخالصة والنتائج بطريقة أكرث مالمئة وسهلة الوصول 	
إىل الجمهور. 

· ترجمة نتائج التقييم إىل اللغة )اللغات( املناسبة لتوسيع الجمهور الذي تصل له النتائج. 	

املؤرشات الرئيسية 

· نرش نتائج التقييم وإتاحتها لألطراف املعنية ذات الصلة لتعظيم أثرها عىل عمليات اتخاذ القرارات مع أخذ املسائل 	
الحساسة يف االعتبار. )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· يتم توصيل نتائج التقييم بلغة أو يف شكل واضح ومناسب للجمهور.)راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 	

31  راجع كتيب أسفري املعيار األسايس 2: التنسيق والتعاون ملزيد من املعلومات 
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مالحظات إرشادية 

1. النرش: يشجع نرش نتائج التقييم عىل خلق التعاون الرضوري يف برامج التعايف االقتصادي، وإرشاك صانعي القرار والرشكاء 
املتعاونني والسلطات املحلية أثناء عملية التقييم وهكذا تستحوذ نتائج التقييم عىل انتباه الجميع مبجرد صدورها، وتشجع عىل 
الثقة والتعاون، عندما يشري التقييم إىل وجود حاجة التخاذ فعل معني، فيمكن إنجاز هذا األمر من خالل قيام متخذي القرار 
النرش قوة دافعة وشعور  املانحة، واملنظامت غري الحكومية، والحكومة( بعمل عرض مشرتك، وهكذا يخلق  األساسني )الجهات 

باملسئولية وامللكية املشرتكة32، يجب توصيل نتائج التقييم والقرارات التي تم اتخاذها بوضوح للعاملني املترضرين. 

2. التنسيق والصيغة املناسبة: يجب أن تلبي نتائج التقييم احتياجات محددة وتتعامل مع املستويات املختلفة لفهم 
يتم تصنيف نوع  أن  األزمة جدول زمني محدود وعوائق زمنية قاسية. يجب  القرار يف  الجمهور. عادة ما يكون لدى متخذي 
وطول املنتج املتعلق باملعلومات ومستوى التفاصيل الفنية وفقاً الحتياجات ومتطلبات املستخدم. عىل سبيل املثال، رمبا يطلب 
مديرو الربنامج ملخص يف صفحة أو اثنني، وقد يرغب الرشكاء الذين تعاونوا معاً إلخراج هذا التقييم يف الحصول عىل عرض، ورمبا 
يكون هناك حاجة لتقرير فني للمتخصصني يف املتابعة والتقييم. من املناسب عقد اجتامع مع أعضاء املجتمع أو جمعية املنتجني 
ملشاركتهم باملعلومات الواردة يف نتائج التقييم واألشخاص املترضرين، ميكن نرش نتائج التقييم الشامل عىل نطاق كبري يف أكرث من 
شكل. وجدير بالذكر أنه ميكن استخدام الخرائط والتصميامت بطريقة فعالة للغاية لعرض املعلومات مثل توزيع األصول املادية 
واملوارد الطبيعة ومواقع األفراد والحركات عالوة عىل أشكال أخرى من الظواهر )عىل سبيل املثال أثر الكارثة يف كل أرجاء املكان(. 

ملحق ملعايري التقييم والتحليل 

هذه قامئة توضيحية )ليست شاملة( وال تهدف إىل تبني كل أدوات أو أساليب التقدير التي استخدمها الجميع33: 

ألبو، مايك 2010 خريطة سوق الطوارئ وتحليل سوق األدوات: نرش الخطوات العملية 

كاتيل، أندرو، جون برنز، دافيد أبيبي، وأومانيا سوجي، دليل تقييم األثر التشاريك، ميدفورد، MA الواليات املتحدة األمريكية: 
مركز فاينستني جامعة تفتس. 

https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FIC/Participatory+Impact+Assessment

Conflictsensitivity.org. http://www.conflictsensitivity.org

دي لوسا، أل 2003 األعامل والعمل يف مناطق الرصاعات: دليل ملاذا؟ وكيف؟، جينيف: منظمة العمل الدولية. 

http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/lang--en/docName--
 .WCMS_116628/index.htm

http://www. :مرشوع بناء قدرات الطوارئ، 2007، دليل جيد: أثر التقدير واملسائلة يف الطوارئ، أوكسفورد، أوكسفام بريطانيا
ecbproject.org/pool/good-enough-guide.pdf

32  ملزيد من املعلومات بشأن التعاون، راجع املعيار األسايس 2 

http:// ”قامئة تفاعلية بأدوات التعايف االقتصادي” عن “تطوير املرشوعات األصغر والرصاع“ mircoLINKS.org 33  ملزيد من األفكار، راجع

www.microlinks.org/ev_en.php?ID=22380_201&ID2=DO_TOPIC;، ميادة الزغبي ومونيكا ماتس: »أدوات للتعايف االقتصادي، عرض 

http://www.microlinks.org/ev_ )رقم 34 )واشنطن دي يس، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية microNOTE مخترص لألدبيات«،  أيه أم أيه يب

en.php?ID=18908_201&ID2=DO_TOPIC
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معايري الخدمات املالية 

مقدمة 

تتألف الخدمات املالية من نطاق واسع من أدوات دعم األصول ومنوها مبا يف ذلك القروض، واالدخار والتأمني واإليجار وتحويل 
األموال )مثل التحويالت(. يعكس نطاق الخدمات املالية حقيقة وجود احتياجات اقتصادية واجتامعية متنوعة لدى األفراد واألرس. 
يعد التمويل األصغر الذي يشمل نفس املنتجات والخدمات املالية التي ذُكرت للتو أحد أفرع الخدمات املالية التي تنطوي عىل 
مبالغ أصغر من املال، ويستهدف التمويل األصغر الفقراء النشطاء اقتصادياً، وخاصة هؤالء الذين يعملون يف القطاع غري الرسمي، 
التجارية،  املرشوعات  أو  لألرض  الرسمية  القانونية  للملكية  يفتقرون  ما  وعادة  أقل،  وأصول  أقل  لديهم دخول  الفقراء  أن  ومبا 

يستخدم التمويل األصغر أساليب غري تقليدية مبا يف ذلك اإلقراض بدون ضامنات لتوفري الخدمات املالية يف السوق. 

إىل  وصوالً  التأمني(  ورشكات  التجارية  البنوك  )مثل  الرسمية  املؤسسات  من  بدء  الخدمات  مقدمي  من  كبرية  مجموعة  تقدم 
املنظامت التي تهدف إىل تحقيق ربح ورشكات التليفون املحمول خدمات مالية مبا يف ذلك التمويل األصغر، حيث تقدم هذه 
اإلقراض  )جمعيات  اإلقراض  ومجموعات  املجموعة  أو  املجتمع  يديره  الذي  االدخار  مثل  رسمية  غري  ترتيبات  خالل  الخدمات 
واالدخار الدوار( hawalas 34، ومحال البيع بالتجزئة التي توفر السلع باآلجل. وجدير بالذكر أنه يف مرحلة ما بعد األزمة 

عادة ما يكون مقدمو الخدمات غري الرسمية هم أول من يبدأ يف تقديم الخدمات أو يستأنفها. 

الخدمات املالية هي خدمات أساسية لخلق فرص اقتصادية والتوسع فيها، والحد من املخاطر ومساعدة األفراد واألرس عىل تلبية 
احتياجاتهم االجتامعية واالقتصادية، فهي متكن األفراد واألرس واملرشوعات من توليد فرص تشمل: بناء األصول مبا يف ذلك االدخار 
والحد من تهميشهم، وعادة ما تخلق دخالً. تعد الخدمات املالية أساسية ورضورية يف بيئات ما بعد األزمات لدعم تعايف االقتصاد 

وإعادة البناء وإصالح حال األفراد واألرس.  

الخدمات املالية: املعيار 1 :  الطلب عىل الخدمات املالية 

تظهر الخدمات املالية أو تستعيد مكانتها مبجرد وجود طلب من قبل العميل والتحقق من وجود قدرة مؤسسية 
لتلبية هذا الطلب.

التدابري الرئيسية 

· نوعية 	 وما هي  املستهدفة،  واملرشوعات  األرس  بني  فيام  املالية  الخدمات  كايف عىل  كان هناك طلب  إذا  ما  تقرير 
الخدمات املطلوبة35  وذلك باستخدام تحليل السوق )راجع املالحظة اإلرشادية 1(

· غري 	 املالية  والخدمات  واملنح  األصول  نقل  ذلك  يف  مبا  اآلخرين  واملالية  االقتصادية  املساعدة  ملقدمي  تقدير  عمل 
الرسمية، وموردي املدخالت وبائعي الجملة )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

34  هوالسHawalas  هي نظم بنكية غري رسيمة مستخدمة يف أفغانستان والصومال )وغريها من املناطق باألساس يف الرشق األوسط وشامل أفريقا وجنوب 

ووسط اسيا( تسمح بتحويل األموال من خالل شبكة املراهنني دون استخدام املؤسسات املالية الرسمية 

35  يعرف »الطلب« عىل الخدمات املالية بأنه الحاجة أو الرغبة إىل جانب القدرة عىل السداد مقابل بضاعة أو خدمة بل والرغبة يف سدادها. 
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املؤرشات الرئيسية 

· دليل عىل وجود عمليات رشاء وبيع بضائع وخدمات األسواق املحلية36	

· يتم تعريف وتحديد مسألة وجود طلب عىل الخدمات املالية. )راجع املالحظة اإلرشادية 1( 	

· هناك طلب عىل الخدمات املالية طويلة األمد )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 	

· تقدير الطلب بصورة منتظمة )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 	

مالحظات إرشادية 

1. طلب كايف: عادة ما يبدأ النشاط االقتصادي رسيعاً بعد األزمة بل يف بعض األحيان أثناءها. ينبغي أن تبدأ الخدمات املالية 
لرجوع  للرتويج  بها، وهذا  باستمرار وبطريقة موثوق  الخدمة  توصيل  تكلفة  تغطية  تتمكن من  مبجرد وجود طلب كايف حتى 
األنشطة االقتصادية والتوسع فيها، )ملزيد من املعلومات راجع معيار الخدمات املالية 3، املالحظة اإلرشادية1(. تطلب املرشوعات 
واألرس املترضرة من األزمة مجموعة من الخدمات املالية تشمل االدخار والقروض ونقل األموال )التحويالت، وغريها من آليات 
السداد( والتثقيف املايل. يجب أن تقوم الخدمات املقدمة عىل طلب العميل وأهداف املنظمة وقدرتها. ويف حالة عدم وجود طلب 

كايف، ميكن اللجوء إىل نقل األصول كحل مجدي )راجع معايري األصول اإلنتاجية(.

2. مقدمو الخدمات اآلخرين: يخضع احتامل وجود طلب إىل اإلتاحة والقدرة عىل الوصول إىل الدعم املايل من خالل موارد 
أخرى، فعند تقدير الطلب تتجه املنظامت إىل مقدمي املساعدة املالية واالقتصادية، ممن قاموا بتلبية هذا الطلب بالفعل. رمبا 
تشمل قامئة مقدمي الخدمات اآلخرين عىل الحكومات والبنوك واملنظامت غري الحكومية األخرى، واملرشوعات املحلية، وجمعيات 

االدخار والقروض الدوارة ومقريض األموال غري الرسميني. 

3. الطلب طويل األمد: عند تقييم الطلب املايل، يجب عىل املنظامت أن تحدد ما إذا كان النشاط الذي ميول يحتاج ملزيج 
من النقود أو املواد مرة واحدة )رمبا يكون من األفضل تلبية هذا الطلب من خالل نقل األصول(، لكن لو كان االحتياج املايل منتظم 

أو دوري، ميكن أن يتم التعامل معه بطريقة مستدامة من خالل القروض أو مدخرات العمالء. 

أو غريها من  نقدية  تقديم منح  األمد عىل  االقتصادي قصرية  التعايف  أنشطة  للمعيار: قد تشتمل  لربنامج يستجيب  مثال  

التحويالت لتلبية احتياجات األمن الغذايئ فوراً بعد إصابة مجتمع زراعي بكارثة طبيعية. عىل سبيل املثال قد تكون املنحة 

مناسبة ملساعدة املزارعني عىل رشاء البذور واألدوات التي فقدوها يف الكارثة، ولكن بسبب الطبيعة الدوارة لإلنتاج الزراعي 

يحتاج املجتمع إىل مؤسسات ثابتة ماليا عىل املدى الطويل لتقدم موارد ميكن االعتامد عليها يف مجال الخدمات املالية، إىل 

جانب جدول زمني ورشوط سداد تتناسب مع دورة اإلنتاج. 

4. تقييم الطلب بصفة منتظمة: تتغري األوضاع رسيعاً يف بيئات األزمات خاصة تلك التي تستمر طويالً.  يتطلب هذا 
استمرار تجاوب مقدمي الخدمات املالية مع الطلب، فضال عن توفري املنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الظروف البيئية 
واألسواق الناشئة. يجب أن يسعى مقدمو الخدمات املالية للحصول عىل تغذية مرتدة بصفة منتظمة من العمالء ويقومون بإجراء 

36  راجع املعيار األسايس 1 
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مسح للسوق ملعرفة التغريات. فضال عن ذلك رمبا يتأثر عمالء  مقدمي الخدمات املالية باألزمة بعدة طرق: فقد يفقد البعض 
قدرته عىل سداد القرض بصفة دامئة أو مؤقتة ، وقد يحتاج البعض للوصول إىل مدخراته عىل الفور، وقد يتوقف البعض عن 

عملية االدخار برمتها. 

الخدمات املالية: املعيار 2 :  القدرة املؤسسية لتوصيل الخدمات املالية 
املناسبة 

تقوم تدخالت الخدمة املالية عىل قدرة مقدم الخدمات املالية 

التدابري األساسية: 

· تقييم  القدرة الداخلية عىل تقديم الخدمات املالية بحسب املامرسات الجيدة عىل مدار فرتة زمنية طويلة )راجع 	
املالحظة اإلرشادية 1( 

· تقييم بدائل توفري الخدمات املبارشة.	

املؤرشات الرئيسية 

· تتصف تدخالت الخدمات املالية بأنها واقعية إذا ما ُعرفت  قدرات املؤسسة. 	

· يضع  مقدمو الخدمة األسس الخاصة بالخدمات املالية الرسمية طويلة األمد كلام أمكن.	

مالحظة إرشادية 

1. خدمات طويلة املدى للمامرسات الجيدة: عملية توصيل الخدمات املالية عملية معقدة، فيجب أن يكون لدى 
مقدمي الخدمة القدرة املالية واملؤسسية والفنية الكافية، وكذلك البد من توافر االلتزام بتوصيل الخدمات من خالل مامرسات 
الخدمات املالية الجيدة37. يتطلب توفري الخدمة املالية الناجحة رؤية مالية، وخربة محاسبية ومراجعة وحوكمة رشيدة، وتخطيط 
إسرتاتيجي، وغريها. تتصف الخدمات املالية الجيدة بأنها خدمات جديرة بالثقة  يف األساس، فعادة ال تساهم الخدمات املالية التي 
تقدم لفرتة زمنية قصرية يف النمو واالستقرار االقتصادي طويل األمد بل قد تتسبب يف حدوث أذى. ينبغي أن تحدد املنظمة التي 
تفكر يف تقديم خدمات مالية ما إذا كان املطلوب هو التزام ألمد طويل، مبا يف ذلك االستثامرات الخاصة باألموال والوقت والخربات 
املتخصصة. فإن مل يكن بإمكانها الوفاء بهذا االلتزام فيجب أن تعمل من خالل رشكاء وتقدم خدمات مالية قامئة عىل املجتمع38، 

أو تتجه إىل تركيز جهودها عىل الخدمات غري املالية. 

37  راجع معيار الخدمات املالية 3 ملامرسات الخدمات املالية الجيدة 

.ROSCAs 38  هذه هي الخدمات املالية التي ميلكها ويديرها أفراد املجتمع، بناء عىل تعبئة االدخار مثل جمعيات االدخار والقروض الدوارة
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مثال لربنامج يستجيب للمعيار: ترغب منظمة يف تشجيع املناطق املترضرة عىل االدخار، إال أن هذه املنظمة وضعت خطة 

لتقديم الربنامج ملدة سنة واحدة. ومل يكن لديها الوقت، والخربة أو املعرفة بالعالقات إلقامة مؤسسة رسمية تسمح لها بتلقي 

اإليداعات. تختار املنظمة أن تروج ملجموعات االدخار املجتمعي التي يحكمها أفراد املجتمع والتي تتسم باالستدامة الذاتية 

بعد برنامج العام الواحد. 

الخدمات املالية: املعيار 3 :  مامرسة جيدة للخدمات املالية 

يلتزم مقدمو الخدمات املالية مبامرسات الخدمة املالية الجيدة واملقبولة. 

التدابري األساسية 

· وضع خطة تسعري للخدمات املالية ليك تغطي التكلفة )راجع مالحظة إرشادية 1( 	

· التأكد مام إذا كانت القوانني والترشيعات والعادات املحلية ذات الصلة تؤدي إىل مامرسة جيدة للخدمات املالية. 	

املعايري الرئيسية 

· يستطيع مقدمو الخدمات املالية تحقيق االكتفاء الذايت مالياً عىل مدار فرتة زمنية محددة. 	

· يتم تحديد ووضع الخدمات املالية يف إطار التدفق النقدي لألرسة أو املرشوع )راجع املالحظة اإلرشادية 2( 	

· تلتزم آليات التوصيل ومنتجات القرض بالقوانني والعادات املحلية )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 	

· )راجع 	 األزمات  من  املترضرة  غري  البيئات  يف  الطريقة  بنفس  املالية  للخدمات  الجيدة  واملامرسات  املعايري  تطبق 
املالحظة اإلرشادية 4(39. 

· يتبع مقدمو الخدمات املالية مامرسات الشفافية واملساءلة الثابتة يف إدارة األموال )راجع املالحظة اإلرشادية 5(. 	

· متيز الربامج بوضوح بني الخدمات املالية وغري املالية )راجع املالحظة اإلرشادية 6(. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. التسعري: يشتمل تقديم الخدمات املالية عىل تكاليف التشغيل )التكلفة الخاصة بإدارة مؤسسة أو برنامج(، تكاليف التمويل 
)التضخم أو املعدل الذي تقرتض به لتحصل عىل األموال لتقرضها(، وتغطية الخسائر املتوقعة. يضمن تسعري الخدمات املالية )مثل 
وضع رسوم ومعدالت فائدة( بطريقة سليمة تغطية هذه التكاليف مع إمكانية الوثوق بالخدمات فضالً عن استمراريتها عىل 
املدى الطويل والتوسع فيها، وبالتايل حصول أعداد كبرية من األرس واملرشوعات املترضرة عليها. رمبا يستغرق األمر سنوات عديدة 

39  راجع ملحق معايري الخدمات املالية ملزيد من املوارد عن إرشادات املامرسة الجيدة 
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ألجل تحقيق االستدامة املالية الكاملة مبعنى تغطية كل التكاليف الخاصة لتطوير منتج جديد و/ أو توليد عائد إضايف للتوسع يف 
مناطق جديدة أو تحقيق ربح. ينبغي عىل الجهة املنفذة وضع توقعات مالية تحدد متى ستحقق االستدامة املالية. يجب عىل 
الجهة املنفذة أن تتأكد من أنها متلك األموال والخربات والقدرات الالزمة لتحقيق االلتزام طويل املدى املطلوب من أجل تحقيق 

االستدامة التشغيلية. 

عىل الرغم من أن مسألة دعم كل تلك التكاليف قد تبدو جذابة عىل املدى القصري، إال أن الجهات املانحة ترتك مساحة لرجوع قوى 
السوق العادية، ألن اعتامد العمالء عىل معدالت الفائدة املنخفضة نسبياً أو رسوم الخدمة يحد من القدرة عىل النجاح اقتصادياً. 
فضالً عن ذلك ميكن أن تضعف عملية تقليل بعض املامرسني ملعدالت الفائدة يف منطقة ينترش بها كثري من مقدمي الخدمات 
املالية من استمرارية مقدمي الخدمة اآلخرين الذين يقرضون بحسب أسعار فائدة السوق. ميكن أن تتسبب تلك النوعية من 
الدعم عند التوسع يف تقدميها يف تشويه السوق40. يف حاالت محدودة رمبا ترغب املنظامت يف حذف مرصوفات معينة عىل املدى 
القصري من حسابات التسعري، والتي تتسم بكونها مخصصة ملوقف األزمة وغري متوقعة بالنسبة ملرصوفات التشغيل العادية مثل 
تأمني للخرباء من فريق العمل. قد يكون هذا االقرتاح مناسباً لو أن هذه املرصوفات غري مالمئة بعمليات التشغيل طويلة املدى 
الكيل  املستوى  عىل  متعددة  منتجات  يقدمون  الذين  املالية  الخدمات  مقدمي  يحسب  رمبا  املالية.  املؤسسات  يف  واالستدامة 

)مستوى املؤسسة( بدال من حسابها وفقاً لكل منتج. 

2. التدفق النقدي للعميل: بالنسبة ملنتجات القروض، وتوزيع القرض وجداول السداد واملبالغ املسددة فالبد من األخذ يف 
الحسبان التدفق النقدي لألرسة أو املرشوع لضامن أن العميل سيكون قادراً عىل استخدام هذه الخدمة وسداد مقابلها. وهكذا فأن 
جمع وتوزيع إيداعات االدخار )لو أنها مرتبطة بفرتة زمنية معينة( والتعويض التأميني البد وأن يتامىش مع التدفق املايل لألرسة. 

3. االلتزام بالقوانني املحلية: قد تفرض القوانني املحلية أسلوب توصيل الخدمات املالية مبا يف ذلك القيود عىل معدالت 
الفائدة واألسعار، ومخصصات الخسارة وخدمات التأمني والتحويالت ومدخرات العمالء االستثامرية )والتي تعرف بأنها تعبئة(.  
يف بعض األحيان متنع القوانني املحلية املنظامت من تقديم خدمات مالية سليمة موثوق بها. يف هذه الحالة فأن تقديم خدمات 
مالية لن يكون ممكناً لهذا يلزم تشجيع الهيئات عىل السعي لتوفري اختيارات بديلة مثل مجموعات االدخار واإلقراض التي يديرها 

املجتمع. 

األزمة  بعد  ما  مرحلة  تتسم  قد  أنه  من  الرغم  عىل  الفعالة:  املالية  للخدمات  الجيدة  واملامرسات  املعايري   .4
باالضطراب االقتصادي واملدين وغريها من العوامل التي تضعف االستقرار إال أنه ينبغي عىل املامرسات الجيدة واملعايري الخاصة 
بالخدمات املالية الفعالة االلتزام بجدول السداد ورشوط رفع القرض والخدمات التكميلية مثل التثقيف املايل وتقييم األثر بحسب 
الحاجة. عىل الرغم من أن املخرجات الخاصة بهذه الخدمات املالية قد تبدو مختلفة  يف إطار ما بعد األزمة إال أن تطبيقها يجب 

أن يكون صارماً متاماً كام يف حال عدم وجود أزمة. ويشتمل هذا عىل تحديد توقعات السداد وتفعيلها. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: يجوز للمنظامت التي ترغب يف مساعدة العمالء عىل التفاوض يف األزمات أن تقرر السامح 

للعميل باستخدام ادخاره بأرسع وقت ممكن وبدون جزاءات أو جدول لسداد الدين أو تلغي الجزاءات املوضوعة عىل السداد 

املتأخر بالنسبة لفرتة زمنية محددة. وميكن أن يكون إلغاء قرض معني أحد االختيارات املطروحة كحل أخري، ولكن الحفاظ عىل 

توقعات السداد أمر رضوري لتتمكن املنظمة من االستمرار يف إقراض األموال. 

40  ال تهدف هذه املالحظة اإلرشادية إىل أن تتضمن أن كل السكان ميكن بل يجب أن يكون لديهم القدرة عىل الوصول إىل الخدمات املالية بسعر السوق. 

راجع معايري األصول اإلنتاجية، لو أنه مقرر أن الخدمات املالية ليست مناسبة للتدخل ألجل املستهدفني. 
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5. الشفافية واملساءلة املالية: يجب عىل املؤسسات الرسمية أو تلك التي تتطلع إىل هذا املستوى من الخدمة املالية أن 
تجري مراجعة مالية خارجية سنوياً وتخرج بتقارير مالية بناء عىل معايري املحاسبة الدولية. يقوي االلتزام مبعايري املحاسبة الدولية 
وتعزيزها من الصحة املالية للمؤسسة املالية مام يزيد قدرتها عىل توفري الخدمات املالية عىل املدى الطويل. يجب أن يستخدم 
مقدمو الخدمات املالية القامئة عىل املجتمع اآلليات املناسبة بحيث يتمكن األعضاء من تتبع استخدام األموال. قد ينطوي هذا عىل 

إصدار مجموعة من كشوف الدخل و/ أو دفاتر الحسابات واملراجعة املنتظمة لألرقام من قبل أعضاء املجموعة. 

6. اسرتاتيجيات واضحة للمنح مقابل القروض: يف بيئات األزمة قد تقوم املنظامت اإلنسانية بتقديم خدمات مالية 
عالوة عىل عملها يف مجال اإلغاثة أو قد يقرر مقدمو الخدمات املالية تقديم منح نقدية للطوارئ أو تقديم مساعدات مبارشة. 
يف هذه الحاالت من املحتمل أن يشعر العمالء بالتشويش تجاه ما هي املنحة وما هي الخدمات التي يجب سداد مقابلها، ومن 
املؤهل للحصول عىل أي من هاتني الخدمتني. ولتجنب التشويش يجب عىل املؤسسات أن تكون شفافة وأن توضح  متطلبات 
ورشوط الحصول عىل املنح. وينبغي القيام بأنشطة اإلقراض من خالل قنوات منفصلة عن تدخالت املنح إن أمكن. ويف حال قيام 
عدة منظامت بتقديم منح وقروض يف ذات املنطقة أو يف حال وجود عدة منظامت تستهدف نفس املجموعة، فيجب عىل هذه 

املنظامت أن تكون واضحة وشفافة بحيث تعلن عن املعايري املؤهلة وعمليات التوزيع وقنواته. 

للبدء يف عملية  يف بعض الظروف قد يكون ضخ النقود ورأس املال يف شكل منح تقدم ملرة واحدة لألرس واملرشوعات رضورياً 
إعادة البناء، ولتثبيت الدخل. عند وضع إسرتاتيجية التمويل )بالنسبة للمنح والقروض( ينبغي عىل الربامج وضع سياسة تواصل 
مستمرة فيام يتعلق باإلسرتاتيجية وخاصة بالنسبة للمنح وعليها أيضاً أن تحد مبكراً من التوقعات معلنة أن تقديم املنح سيكون 
ملرة واحدة أو محدد بوقت معني. ويشتمل هذا عىل اعتبارات استخدام عمليات الخدمات املالية لتوصيل التحويل النقدي مبا يف 
ذلك التحويالت وغريها من أنشطة اإلغاثة ذات الصلة. يف هذه الحالة يجب أن تقيم الهيئات األثر املحتمل بشأن جدوى العمليات 
املالية. ويف مواقف معينة ميكن ربط املنح بالقروض املستمرة وغريها من الخدمات. يجب عىل مقدمي الخدمة أن يكونوا واضحني 

بشأن رشوط واشرتاطات املنحة والتوقعات بشأن سداد خدمات القروض. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار : 

أ. تعمل منظمة يف أحد املناطق املترضرة يف برنامج للمنح يقدم أصوالً للمترضرين ويف ذات الوقت لديها برنامج آخر يقدم 

خدمات مالية. ولتجنب الخلط بني املنتفعني من املنح وعمالء الخدمات املالية، يستخدم برامج القروض شعاراً مختلفاً عن 

برنامج املنح، ويستخدم كل منهام مبني مختلف، وفريقي عمل مختلفني، وزي مختلف للموظفني، وذلك عىل الرغم من أن 

كالهام جزء من نفس املنظمة. 

ب. تساعد أحد الهيئات مجموعة من النساء يف تعاونية لبيع السالل وغريها من الحرف يف األسواق املحلية واإلقليمية. تقدم 

الهيئة منحة مرة واحدة للنساء لرشاء بعض املعدات الالزمة للمرشوع وتربط بينهام وبني املنظمة املالية املحلية للحصول عىل 

قرض لرشاء الصبغات، وغريها من املواد التي يحتاجونها بانتظام يف هذه الحرف. 

ج. تقدم مجموعة ادخار يف املجتمع قروضاً لألعضاء الذين لديهم أفكار مرشوعات جيدة باستخدام األموال التي يساهم بها 

الخاصة بكل عضو يف املجموعة “لصندوق اجتامعي”، ليستخدمها  األعضاء يف االدخار. يخصص جزء من مساهمة االدخار 

األعضاء إن أرادوا يف تقديم منح أو قروض بدون فائدة ألعضاء آخرين يحتاجون إليها )عىل سبيل املثال، يف حالة إصابة أحد 

األعضاء مبرض أو وجود حالة وفاة يف األرسة(. 

املصدر: كيمبرييل تيلوك وساشا مينوخ، مساهمني يف املعايري الدنيا للتعايف االقتصادي. 



50        املعايري الدنيا للتعايف اإلقتصادي

الخدمات املالية: املعيار 4 :  حامية العميل 
يلتزم مقدمو الخدمة املالية باألعراف املقبولة لحامية العمالء41

التدابري األساسية 

· تقييم استحقاق املقرتضني للقرض، وتقييم رغبتهم وقدرتهم عىل السداد. 	

· تقييم فهم العمالء لألحكام والرشوط والعمليات الخاصة باستخدام الخدمة املالية مع وجود توجيه إضايف يف حالة 	
الرضورة. 

· هي 	 )كام  مؤسسة  كل  إدارة  مجلس  عليها  صدق  التي  العمالء  وخصوصية  باألخالقيات  الخاصة  السياسات  وضع 
مطبقة(، وتدريب فريق العمل واعتبارهم مسئولني عن تنفيذ هذه السياسات. 

· وضع خطوات خاصة تشجع عىل تلقى شكاوى العمالء وحلها يف الوقت املناسب. 	

املؤرشات الرئيسية 

· يتخذ مقدمو الخدمات املالية خطوات معقولة لضامن أن القرض يقدم فقط للمقرتضني الذين ميكنهم السداد وال 	
يتسبب يف اإلفراط  يف املديونية )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· يتم رشح أسعار ورسوم ورشوط املنتجات املالية للعمالء بطريقة تتسم بالشفافية وميكن فهمها.	

· مامرسات تحصيل الدين ليست مسيئة. 	

· وجود سياسة أخالقية واضحة ملنع الفساد أو استغالل العمالء. 	

· يتم التعامل مع شكاوى العمالء وحلها يف الوقت املناسب. 	

· يحرتم مقدمو الخدمات املالية خصوصية العمالء وال يستخدمون البيانات الشخصية أو ينرشوها دون أذن العمالء. 	

مالحظات إرشادية 

1. تجنب اإلفراط يف املديونية: يعد تقييم استحقاق العميل ورغبته وقدرته عىل السداد أمر أسايس بالنسبة للسالمة املالية لكل 
من مقدم الخدمة والعميل42. البد وأن يدرك مقدمو الخدمات املالية أن العمالء يحتاجون لتعريفهم بالخدمات املالية مبا يف ذلك 
الرشوط واألحكام، والخطوات و/ أو تدريبهم عىل كيفية استخدامهم بطريقة منتجة. ميكن أن تساعد املشاركة بتاريخ العميل 
يف مجال االقرتاض مع مقدمي الخدمات املالية األخرى عندما يكون هذا قانونياً يف تجنب حصول نفس العميل عىل عدة قروض 

والذي ميكن أن ينتج عنه إفراط يف املديونية. 

41  تعتمد هذه املبادئ عىل الوثيقة املوجودة عىل اإلنرتنت الخاصة باملجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء مبادئ حامية العمالء يف التمويل األصغر، 

” )http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.4943(, والتي هي األعراف التي وضعتها صناعة التمويل األصغر، أنظر امللحق الخاص مبعايري 

الخدمات العملية ملزيد من املعلومات 

42  هناك عدد من األساليب لتقييم العميل رسيعاً. أنظر املحلق الخاصة مبعايري الخدمات املالية لتعرف املزيد. 
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الخدمات املالية: املعيار 5 : التخطيط املؤسيس للكوارث 

ميلك مقدمو الخدمات املالية تفعيل السياسات لحامية املنظمة والعمالء من آثار األزمات. 

التدابري األساسية: 

· وضع سياسات وإجراءات االستعداد لألزمات التي صدق عليها مجالس إدارة املؤسسات )كاميقتيض الحال(، تدريب 	
فريق العمل واعتبارهم مسئولني عن هذه السياسات. 

املؤرشات الرئيسية: 

· مقدمو الخدمات املالية لديهم سياسات مفعلة لتقليل املخاطر املالية الناتجة عن األزمات )راجع املالحظة اإلرشادية 	
 .)1

· وجود إرشادات لضامن سالمة فريق العمل والعمالء مع مراجعتها بصفة منتظمة )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 	

· املالحظ 	 )راجع  تعديالت  إىل  الحاجة  لتقرير  العمالء  األزمة عىل  تكرار  آثار  بتقدير  املالية  الخدمات  مقدمو  يقوم 
اإلرشادية 3(.

مالحظات إرشادية 

1. االستعداد املؤسيس: يجب أن تستعد املنظامت التي تقدم خدمات مالية يف املناطق التي تتعرض كثرياً ألزمات متكررة 
نتيجة احتدام الرصاع ملواجه مزيد من األزمات، وينبغي توثيق سياسات وإجراءات االستعداد لألزمات والتجاوب معها، والبد أن 
يقوم فريق العمل ومجلس اإلدارة مبراجعتها سنوياً. وباملثل البد من تطوير نظام إدارة املعلومات يف املنظمة بآخر املستجدات 
بشأن األزمة القامئة، مع وجود نسخة احتياطية فضالً عن اإلجراءات املوثقة عن تشغيل النظام يف حال وجود كارثة. ويجب أن 
تضمن هذه السياسة حامية معلومات العميل ووصول املنظمة للبيانات. فضالً عن ذلك فأنه قد تكون هناك مساومات بشأن 
قدرة املنظمة يف وقت األزمة عىل إدارة السيولة )الوفاء بكل التزامات السداد يف الوقت املناسب(. رمبا يدخر العمالء مقدار أقل 
أو يتوقفون عن االدخار أو يسحبون االدخار، أو ال يسددون القرض أو يطلبوا قروض طوارئ مكملة. تؤثر كل هذه األحداث بقوة 
عىل مقدار النقود الذي يدخل ويخرج ملقدم الخدمة املالية، أما بالنسبة للمنظامت غري املعدة جيداً فقد ينتج عن هذا نقص يف 
السيولة. ينبغي أن يدرك مقدمو الخدمات املالية يف البيئات املترضرة هذه التقلبات بل ويتوقعوها، وبالتايل يقدمون اختيارات 

تساعد العمالء يف هذه املواقف دون أن تؤثر عىل قدرة املؤسسة عىل االستمرار عىل املدى الطويل. 

2. سالمة فريق العمل والعمالء: يعد ضامن سالمة فريق العمل والعمالء أسايس يف أي نشاط للتعايف ولكن لهذا البند 
أهمية خاصة يف تدخالت الخدمات املالية بسبب كم النقود الكبري التي يتم التعامل معها، وكذلك مستوى معلومات العميل. 
للحد من  مفعلة  لديها سياسات  يكون  أن  وينبغي  الكربى،  املخاطر  مواجهة  لفرتات  تعرضها  تكرار  املنظامت  تتوقع  أن  ينبغي 
املخاطر املتزايدة عىل العمالء وعىل فريق العمل فيام يتعلق بإدارة النقد وحامية معلومات العميل )راجع كتيب أسفري للمعيار 

األسايس 6: أداء عامل املساعدة ملزيد من املعلومات(. 

3. تحديد احتياجات العميل: يجوز أن يتأثر عمالء مؤسسات الخدمات املالية باألزمة بأساليب مختلفة، فالبعض قد تتأثر 
قدرته عىل سداد الدين مؤقتاً والبعض اآلخر يكون تأثره دائم، ورمبا يحتاج العمالء إىل الوصول إىل مدخراتهم. لهذا البد أن يعي 
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مقدمو الخدمات املالية يف البيئات املترضرة وجود هذه التقلبات ويقدموا اختيارات تساعد العمالء يف هذه املواقف دون املساومة 
عىل قدرة املؤسسة عىل البقاء عىل املدى الطويل. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: قد تقرر املنظامت التي ترغب يف مساعدة العمالء عىل التفاوض يف مرحلة األزمة عىل أن 

تجعل مدخرات العمالء متاحة بأرسع ما ميكن دون أي عقوبات أو تعيد جدولة الدين أو تلغي العقوبات عىل السداد املتأخر 

لفرتة زمنية محددة أو تعيد التفاوض عىل القروض ليك تجعلها بدون فائدة. وعىل الرغم من أن شطب قرض معني هو أمر 

اختياري إال أن الحفاظ عىل توقعات السداد أمر رضوري لتتمكن املنظمة من االستمرار يف إقراض األموال. 
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معايري األصول اإلنتاجية 
مقدمة 

تعرف »األصول اإلنتاجية« ألغراض هذه املعايري بأنها مصادر تستخدم لتوليد الدخل والفائدة. 

التي ال  املوارد  إىل  الوصول   )2 أو  فيها مبارشة،  يتحكموا  أو  األصول  أن ميتلكوا  بطريقتني: 1(  األصول  الناس  أن يستخدم  ميكن 
ميلكوها43. 

بعد األزمة رمبا متيل برامج األصول إىل استبدال األصول الضائعة نتيجة لهذه األزمة، فتقوم هذه الربامج بتيسري منو قاعدة األصل 
لزيادة الدخل أو تحمي األصول املوجودة من االستهالك أو البيع أو الضياع. هناك العديد من األساليب لتحقيق هذه األهداف، 
للمنتفعني  األدوات  أو توزع نوع واحد من األصول مثل  املفقودة وتستبدلها،  استبدال األصول قيمة األصول  برامج  تقيم  ورمبا 
املستهدفني. تقدم الربامج األخرى أو املوارد األخرى التي ميكن استخدامها  لتحل محل األصول اإلنتاجية أو منع بيعها. رمبا تحتوي 
برامج األصول عىل حلول سوقية لحامية األصول التي تقلل اإلنتاجية أو بيعها، فعىل سبيل املثال  القيام بتخزين املحاصيل حتى 

ترتفع األسعار أو بيع الرثوة الحيوانية يف فرتة الجفاف. 

يعتمد األسلوب املناسب عىل بيئة العمل وهدف الربنامج واملجموعة املستهدفة. ولقد أصبح نقل النقود أكرث شيوعاً يف السنوات 
األخرية، بسبب الكفاءة والرسعة التي ميكن أن تنفذ بها هذه الربامج، والدعم الذي تقدمه لألسواق واملرشوعات املحلية، وقوة 
متخذي القرار بني مجموعة الحاصلني عىل الخدمات ليختاروا ما يشرتونه، ومتى وأين. ويعترب استخدام القسائم )لرشاء املنتجات 
أو الخدمات من خالل مجموعة متنوعة من املوردين( كاختيار وسط يحدد كيفية استخدام األموال، ولكنه مينح متلقي الخدمة 
حرية االختيار ما بني املنتجات أو املوارد القليلة. ميكن نقل األصول مبارشة للمنتفعني خاصة يف املواقف التي ال تعمل فيها األسواق 
املحلية. وهناك مجموعة من الوثائق تقدم رشح وتحليل وايف وعميق لهذه األساليب والتي ندرج العديد منها يف ملحق يف هذا 

الجزء. 

فضالً عن ذلك رمبا يكون ألساليب الربنامج األخرى أثر مبارش عىل تعايف األصول وحاميتها، عىل سبيل املثال، رمبا يقدم برنامج 
الوصول إىل الخدمات املالية ضامنات قرض للمرشوعات الصغرية لتمكنها من الحصول عىل قرض الستبدال األصول املفقودة يف 

أزمة ما ورشاء أصول جديدة للتجاوب مع طلب األسواق بعد األزمة. 

LIFT :43  املصدر
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مثال  لربامج األصول 

القسائم: بعد زلزال تلقى املنتفعون كتيب يحوي قسائم بقيمة 400 دوالر أمرييك لرشاء املعدات واألدوات الالزمة ملرشوعاتهم 

من املحالت املوجودة يف منطقتهم، والتي تبيع املعدات واألدوات واآلالت، وتسمح هذه القسائم للمنتفعني أن يختاروا ما 

يحتاجونه بناء عىل تقييمهم لطلب السوق حيث يسمح لهم بفرتة 6 شهور يستخدمون خاللها هذه القسائم. 

النقود: يقدم للبائعني يف األسواق نقوداً مساوية لقيمة املعدات واألدوات املنتجة التي فقدت يف حريق السوق. واملنتفعون 

أحرار يف استخدام النقود ألي أغراض تجارية، مبا يف ذلك البدء يف مرشوع مختلف عن هذا الذي كانوا يعملون به قبل نشوب 

الحريق. 

نقل األصول املبارشة: تحصل كل األرس التي تعمل يف تربية الدواجن عىل دجاج ليك تحل محل تلك التي ماتت أثناء حدوث 

الفيضان. 

إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية: بعد حدوث زلزال ما يستخدم برنامج النقود مقابل العمل يف املجتمع إلعادة تأهيل 

األسوار املقامة عىل البحر والتي تعد هامة يف حامية محاصيل الحقول املجاورة وحامية املجتمع من آثار اإلعصار القادم. 

بالنسبة لألصول ذات القيمة السوقية الكبرية أو تلك التي تستخدمها عدة منازل )عىل سبيل املثال مطاحن األرز املجتمعي(، فعادة 
ما يكون هناك ميل لتكوين مجموعات إلدارة األصول والحفاظ عليها بصورة مشرتكة، وعىل الرغم من أنه ميكن تفهم هذه الرغبة 
يف تكوين املجموعات إال أنها قد تؤدي إىل عواقب ونتائج غري مقصودة، حيث أنه رسيعاً ما تفقد األصول التي تديرها املجموعة 
أو تباع. فإن أمكن فأنه من املفضل تجنب تشكيل املجموعات لربمجة األصول، فيجب أن تفكر الربامج إذا ما كانت هناك وسائل 
أخرى حتى يتمكن املجتمع من الوصول إىل األصول. عىل سبيل املثال: ميكن أن يساعد برنامج مستثمراً يف اقرتاض املال لرشاء أحد 
املعدات التي قد يستعريها اآلخرون مبقابل عند الرغبة يف استخدامها، أو ميكن أن يستخدم الربنامج تعاونية كانت موجودة مسبقاً، 
وتعمل بصورة جيدة وبها نظام حوكمة قوي أو جمعية إلدارة األصل )أنظر معيار األصول اإلنتاجية 1، املالحظة اإلرشادية 6، ملزيد 

من التفاصيل بشأن الجانب املتعلق بربامج األصول(. 

الظروف  إنعاش  إىل  تهدف  التي  لألنشطة  محددة  مبعايري  ويتبعها  األصول،  برامج  أنوع  لكل  الدنيا  املعايري  التايل  الجزء  يقدم 
املعيشية، وتطويرها والتوسع يف األساليب املعيشية املتنوعة والجديدة، وحامية األصول القامئة. 

معيار األصول اإلنتاجية 1 :  برمجة كل األصول

تستجيب برمجة األصول الحتياجات املنتفعني دون إضعاف األسواق املحلية، وتتعامل مع قضايا الشفافية واملساواة 
واألثر األطول يف مداه 44

التدابري األساسية 

· تحديد احتياجات املنتفعني وقدراتهم وتطلعاتهم والتجاوب معها )راجع املالحظة اإلرشاية 1(. 	

44  راجع كتيب أسفري املعيار 1 لنقل القسائم والنقود للحصول عىل مزيد من املعلومات 
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· وضع معايري اختيار املشاركني بطريقة شفافة وواضحة 45	

· تحديد املخاطر املحتملة ألمان املنتفعني وأصولهم والدخل واتخاذ خطوات للتعامل مع هذه املخاطر )راجع املالحظة 	
اإلرشادية 2(. 

· تحليل إتاحة األصول يف السوق املحيل وقدرة السوق عىل التجاوب مع احتياجات املنتفعني )راجع املالحظة اإلرشادية 	
 .46)3

· )راجع 	 للمنتفعني  توصيل هذا  مع  تحقيقه  األصول  برنامج  يحاول  الذي  ما  بشأن  الرشكاء  ومع  داخلياً  واضحاً  كن 
املالحظة اإلرشادية 4(. 

· فكر يف األمور الضمنية القصرية واملتوسطة والطويلة األمد بالنسبة ألي برنامج أصول واملقايضات املحتملة فيام بني 	
النتائج الفورية واألثر الطويل األمد )راجع املالحظة اإلرشادية 5(. 

· كن حذراً بشأن متى تشكل مجموعة لربامج األصول وفكر يف العواقب الضمنية لقوة املجموعة والديناميكات والتنوع 	
واملساواة وقدرات إدارة املجموعة، والعوامل االقتصادية والثقافية والبيئية )راجع املالحظة اإلرشادية 6(. 

املؤرشات الرئيسية 

· عدم وجود تأثريات سلبية منترشة يف األسواق املحلية كنتيجة مبارشة لربنامج األصول )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 	

· ميكن أن يستنبط املنتفعون الهدف من برنامج األصول والسبب وراء اختيارهم )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 	

· تظهر املجموعة ترابطاً وقدرة عىل اإلدارة )راجع املالحظة اإلرشادية 6(. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. املالمئة: ينجح برنامج األصول لألغراض اإلنتاجية فقط لو أن املنتفعني كانوا مستعدين وقادرين وراغبني يف استخدام هذه 
األصول ولو أن هذا النشاط سينتج عنه قدرة عىل استمراريتهم عىل البقاء. 

2. تقييم املخاطر: ميكن أن تزيد برامج األصول بدون قصد من مجموعة من املخاطر مبا يف ذلك خطر حمل وتخزين األصول 
يحاول  عندما  تنشب  الطويل  املدى  اآلخرين، ومشكالت عىل  املجتمع  وأعضاء  املنتفعني  بني  فيام  االجتامعي  والرصاع  والنقود، 

املنتفعون إدارة مرشوعات غري مناسبة. يجب أن تأخذ الربامج يف حسبانها تلك املخاطر وتقللها بقدر اإلمكان. 

45  راجع املعيار األسايس 5، وخاصة املالحظة اإلرشادية 3 

46  راجع معايري التحليل والتقييم. 
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مثال  لربنامج ضعيف: برنامج لتوزيع النقود الستبدال األصول يعلن أنه بإمكان املنتفعني املستهدفني الحصول عىل منحهم 

نقداً من خيمة يف ملعب كرة القدم بدء من الساعة العارشة صباحاً يوم السبت القادم. ينتظر املنتفعون يف طابور يف الهواء 

املال،  أنهم يحصلون عىل  الطريق  ترى من  أن  يسهل  الرئييس، حيث  الطريق  إىل  مبارشة  تأمني ويخرجون  أي  الطلق دون 

ويتعرض الكثري من املنتفعني للرسقة خالل األيام القليلة التالية. 

3. األثر عىل السوق املحيل: يجب أن يفحص التقييم أثر برامج األصول عىل األسواق املحلية ويأخذ يف اعتباره مجموعة 
من قضايا التوريد الجانبية املرتبطة برشاء األصول وتوزيعها )عىل سبيل املثال كيف ميكن أن يؤثر الرشاء من األسواق املحلية عىل 
توافر السلع بالنسبة لآلخرين يف تلك األسواق املحلية(، ينبغي عىل الربامج أن تأخذ يف اعتبارها املزايا والتكلفة التضخمية املحتملة 
لرشاء األصول محليا أو إقليميا )مبا يف ذلك إمكانية دفع األسواق املحلية للنمو(، واألثر املرتتب عىل حصول املنتفعني عىل بضائع 
مجانية )عىل سبيل املثال ماذا سيفعلون باألموال التي كانوا يستخدمونها من قبل يف رشاء هذه السلع(، واألثر عىل املرشوعات 

واملنظامت املحلية )وخاصة املرشوعات الصغرية واملتوسطة(، وكذلك مؤسسات توفري الخدمات املالية. 

الربامج معدات زراعية بدائية )فأس، عربة يد، وغريها( من بائعي الجملة  مثال لربنامج  يستجيب للمعيار : يشرتي أحد 

املحليني ويوزعها عىل املزارعني لتحل محل األدوات التي فقدوها يف الفيضان، ويعطي هذا النظام الكبري لبائع الجملة األموال 

النقدية الرضورية إلعادة تخزين السلع األخرى، والتي تزيد من توفر املواد الزراعية يف املنطقة املترضرة لكل املزارعني. 

مثال  لربنامج ضعيف: بعد أزمة يقوم برنامج برشاء البذور الزراعية من الخارج ويقوم بتوزيعها عىل الفالحني املترضرين، ومبا 

أن الجميع اآلن لديهم بذور مجانية، ينخفض سعر البذور يف املحالت املحلية رسيعاً وينخفض دخل منتجي البذور املحلية 

واملستوردين وبائعي الجملة والعاملني يف مجال النقل وبائعي التجزئة بصورة كبرية. 

4. أهداف الربنامج: بعض الربامج لديها إرشادات صارمة بأنه يجب استخدام كل األصول التي سيتم استبدالها أو توفريها 
يف الغرض املتفق عليه. يف حني تركز الربامج األخرى أكرث عىل حرية املنتفعني يف اتخاذ قرارتهم فيام يتعلق بظروفهم املعيشية. 
بالنسبة للنوع الثاين من الربامج، هناك مرونة للمنتفعني تسمح لهم ببيع أصولهم أو اللجوء إىل النقود واستخدام القسائم يف أي 
وقت، واتخاذ أي قرارات إسرتاتيجية أخرى تتعلق باألرسة. يف كال الحالتني ينبغي عىل الربنامج أن يوصل أهدافه ورشوطه بوضوح، 
وكذلك العقوبات املرتتبة بتجاهل قواعد الربنامج. رمبا يتطلب النوع األول من الربامج عقد اتفاقيات مفصلة مع املنتفعني، ونظام 
متابعة متعمقة مقارنة بالنوع الثاين من الربامج، فضالً عن ذلك ينبغي عىل الربامج أن تكون شفافة مع املجتمعات فيام يتعلق 
مبعايري اختيار املنتفعني. رمبا يساعد هذا يف الحد من الرصاع فيام بني أعضاء هذا املجتمع املستفيد من الربنامج وهؤالء الذين مل 

يتم اختيارهم. 
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عىل  قائم  منوذج  وهو  األزمة،  يف  فقدت  التي  تلك  من  بدالً  أصوالً  الربامج  أحد  يقدم  للمعيار::  يستجيب  لربنامج   مثال 

مفاهيم التأمني، بحيث يحصل كل منتفع عىل إجاميل قيمة األصول املفقودة، بحسب السقف املوضوع، ويسمح للمنتفعني 

باستخدام هذه النقود بناء عىل ظروفهم، فعىل سبيل املثال ميكنهم استخدامها يف أن تحل محل األصول املفقودة، أو لرشاء 

أصول مختلفة، أو الستخدام النقود ألجل احتياجات األرسة األخرى، ويوضح الربنامج يف لقاءات املجتمع أن املنتفعني أحرار يف 

استخدام النقود بحسب رغبتهم ولكن لن توزع أي أصول لعمل مرشوعات يف املستقبل أو أي نقود إضافية ليك تساعدهم، إن 

مل يستخدموا هذه النقود يف أنشطة مدرة للدخل. 

5. األثر قصري ومتوسط وطويل املدى: تهدف العديد من أنشطة الحامية وتعايف األصول إىل أن تبدأ رسيعاً يف توفري 
مصدر رزق أو التوسع فيه حتى ميكنها التعامل مع حاجة املنتفعني الفورية للحصول عىل دخل. ولكن يجب أن تحاول الربامج 
تقييم جدوى هذه السبل املعيشية عىل املدى الطويل، وتقييم أثرها عىل السوق املحيل األكرب للسلع والخدمات، وتقييم أي أثر 
عىل أسواق العمل املحلية واآلثار الضمنية عىل البيئة. بالنسبة للربامج التي تنطوي عىل تقديم نقود أو أشياء فال بد من االنتباه 
إىل رضورة التنسيق مع الربامج األخرى يف املنطقة والتي تأخذ أسلوب مختلفاً وخاصة لو أن هذه األساليب تتطلب مزيد من 
االلتزام نحو املنتفعني. يف ظروف معينة، ميكن أن يكون توزيع األصول وسيلة ألنشطة تعايف طويلة املدى عىل سبيل املثال بتمكني 
أصحاب املرشوعات الصغرية من إعادة البدء يف مرشوعاتهم حتى ميكنهم املشاركة يف أنشطة تطوير مرشوعاتهم. ولكن ميكن أن 
يتداخل توزيع األصول مع جهود التعايف لو أنها تستخدم أو تستهدف سلسلة توزيع غري مناسبة، عىل سبيل املثال ميكن أن يضعف 
التوزيع املنترش عىل نطاق واسع لألشياء التي تم رشاءها من خارج املنطقة من محاوالت تطوير املوردين املحليني لهذه املنتجات.

 

املثال  واملساحة )عىل سبيل  والقيمة  الحجم  كبرية يف  بأنها  تتسم  التي  األصول  تقدم  ما  عادة  املجموعات:  استخدام   .6
املاكينات والبنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة( باستخدام أساليب قامئة عىل املجموعة. فيتم اختيار هذه اآلليات ألن عدد ليس 
بقليل من األفراد سيستخدم هذا األصل، وسيحدث فائدة يف املجتمع ككل، و/ أو قيمة األصل كبرية للغاية بحيث ال ميكن تقدميها 
لفرد واحد. قبل البدء يف أي برنامج أصول قائم عىل املجموعة، يجب أن تقيم املجموعات صعوبة إقامة أعامل ناجحة تدور حول 
أصول املجموعة وما إاذا كان السوق سيحتمل أي زيادة متوقعة يف إنتاج السلع. فضالً عن ذلك يجب أن تقرر الربامج ما إذا كان 
تكوين املجموعة مناسباً للموقف. و تنطوي العوامل التي يجب أخذها يف االعتبار عىل وقت تكوين أو تقوية املجموعة وسواء 
ما إذا كان من األفضل العمل مع املجموعات القامئة أو تكوين مجموعات جديدة، واالتجاهات الثقافية نحو تكوين املجموعة 
والحوكمة الداخلية والقضايا الترشيعية، واحتامل إساءة استخدام األصل. يجب أن تكون قدرة املجموعة عىل إدارة األصل محددة 
بوضوح. يف حال وجود فجوات، فالبد من تقديم التدريبات الكافية. وينبغي تقييم املتطلبات الخاصة للتكنولوجيا الحديثة مثل 

توافر قطع الغيار، وإصالحها والقدرة عىل الصيانة واستخدام الطاقة بوضوح وأخذها يف االعتبار. 

بكل وضوح فضالً عن  باألرباح  واملشاركة  التكلفة  األدوار واملسئوليات وتقسيم  توثيق  ينبغي  أصول  بإدارة  قيام مجموعة  عند 
الحصول عىل موافقة كل أعضاء املجموعة عىل هذه األمور. وينبغي التعامل مع احتاملية وجود فساد ومنتفعني مجانا )متطفلني(، 
وإساءة استخدام األصول يف داخل املجموعة، رمبا يحاول األفراد أو املجموعات املهتمة يف داخل املجتمعات األكرب السيطرة عىل 

األصول أو استغاللها. فإن أمكن البد من أخذ هذا الخطر يف االعتبار للحد منه أو عىل األقل التخفيف من آثاره. 
بالنسبة لألصول مثل الجرارات والتي تحتاج إىل صيانة وخطط للمشاركة بالوقت، فأن هيكل املجموعة األقل رسمية والبسيط كايف 
للغاية. تتطلب األصول األخرى إدراة أكرث تعقيداً. عىل سبيل املثال تحتاج التعامل مع اآلالت إىل صيانة منتظمة وكهرباء وخطة 
التعويض ووجود إرشاف رسمي  الرسمي مع إدارة األدوار وبعض  الحالة رمبا يكون هيكل املجموعة  بالوقت. يف هذه  مشاركة 

مناسب أكرث. 
املساواة  تقييم  املهم  الحالة من  الوقت واملوارد، ولكن يف هذه  قبل  املوجودة من  املجموعات  استخدام  توفر مسألة  أن  ميكن 
والشفافية لهياكل املجموعة القامئة من قبل لتحدد وجود تعدي محتمل أو استبعاد ميكن أن يتحول فيام بعد إىل نقاط إلثارة 
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الجدل، وهذا وثيق الصلة بصفة خاصة بالبيئات التي بها رصاعات. فيمكن أن تتبنى الربامج هياكل املجموعات القامئة مسبقاً 
هياكل  أي  وجدود  عدم  حال  يف  معينة.  أصول  تدخالت  عىل  املجموعة  أعضاء  يركز  وليك  قدرتها  لتقوية  كأساس  وتستخدمها 
مجموعات سابقة فمن املهم تخصيص الوقت واملوارد الكافية الستكامل تكوين املجموعة بكل مساواة وشفافية. فلو أن الربنامج 
اختار تكوين مجموعات جديدة، فسيكون هناك عدة عوامل هامة ألخذها يف االعتبار. أوالً يجب أن ينطوي تكوين املجموعة عىل 
احتامالت عالية من إنجاح عملية إدارة األصل لتحقيق املكاسب االقتصادية. يجب أن تضمن الربامج أن تكوين املجموعة مقبوالً 
يف إطار املجتمع األوسع والثقافة وذلك من خالل عمليات التشاور التي تتسم بالشفافية. وعادة ما ينطوي هذا عىل االعتامد عىل 
قادة املجتمع لتحديد أعضاء املجموعة ولكن رمبا يحتاج هذا إىل تشجيع عدم املساواة يف القوى السياسية. رمبا ترغب الربامج أيضاً 

يف أن تأخذ يف اعتبارها قضايا مثل التنوع واملساواة يف النوع االجتامعي والضعف والحد من الرصاعات. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: تبدأ مجموعة من النساء مرشوع مخبز بعد تحديد قدرتها السوقية وبعد حصولهن عىل 

تدريب يساعدهن عىل حساب الدخل املتوقع والنفقات. يسمح تقسيم العمل ووضع جدول لهن بتشغيل الفرن ملدة 24 

ساعة، وتساعدهن األصول الثابتة والكبرية عىل تعظيم العائد من االستثامر. يقدم برنامج إحالل األصول املعدات األساسية 

وتتعرف النساء عىل مؤسسة خدمات مالية حيث يحصلون عىل قرض مجمع لتغطية نفقات الربنامج األساسية.  

معيار األصول اإلنتاجية 2 :  األصول إلنعاش الرثوة الحيوانية 

تهدف الربامج إىل مساعدة املنتفعني عىل إنعاش سبل املعيشة القامئة لتمكن املنتفعني من إحالل األصول اإلنتاجية 
التي كانت قامئة من قبل وتحسني قدرتها االقتصادية دون إضعاف االقتصاد املحيل. 

التدابري األساسية 

· يؤخذ يف الحسبان قدرة املنتفعني عىل التعامل مع األصول واستخدامها )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 	

· عدم التداخل مع أنشطة التعايف االقتصادي األخرى التي لها رؤية طويلة األمد. 	

· وجود إسرتاتيجية مفعلة لتقديم الخدمة املستمرة عىل املدى الطويل وإسرتاتيجية خروج واضحة )راجع املالحظة 	
اإلرشادية 2(. 

املؤرشات الرئيسية 

· الفشل يف 	 بسبب  تحويلها  أو  األصول  بيع  تقليل  مع  أساساً  املوضوعة  الخطة  األصول بحسب  املنتفعون  يستخدم 
الظروف املعيشية إىل أقل حد ممكن. 

· ينطوي تصميم الربنامج عىل جدول زمني وإسرتاتيجية خروج. 	

مالحظات إرشادية 

1. االستخدام اإلنتاجي لألصول: يجب أن تحرتم تدخالت الربنامج مهارات املنتفعني، وقدراتهم وطموحهم. ينبغي أن يأخذ 
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برنامج األصول الذي يطبق بعد األزمة فوراً أو أثناء فرتة التعطل الطويلة يف اعتباره قدرة املنتفعني عىل تنفيذ النشاط االقتصادي 
الذي يستهدف الربنامج عىل املدى القصري والطويل. ولكن يجب أن تأخذ الربامج يف اعتبارها التدخالت التي تساعد املنتفعني عىل 
التجاوب مع الظروف املتغرية للعاملة واألسواق االقتصادية. رمبا تغري األزمات التي تحدث عىل نطاق واسع من االقتصاد املحيل 
إىل الحد الذي يجعل الظروف املعيشية التي كانت موجودة سابقاً غري مجدية أو يجعلها تتطلب مهارات ومعرفة مختلفة أو 

أصول قادرة عىل البقاء. 

مثال  لربنامج ضعيف: بعد تسونامي املحيط الهندي تم توزيع آالف القوارب عىل السكان املحليني ليمكنهم من البدء مرة 

أخرى يف حرفة صيد األسامك، كانت معظم القوارب التي تم توزيعها صغرية وقوارب لصيد األسامك بالقرب من الساحل، ذلك 

عىل الرغم من حقيقة أن حرفة صيد األسامك يف املايض اشتملت عىل أنواع وأحجام مختلفة من القوارب تستهدف صيد أنواع 

مختلفة من األسامك وتستهدف مناطق جغرافية مختلفة. وكانت هناك عدة قوارب من تلك التي تم توزيعها غري مناسبة 

ومل تستخدم يف أغراضها وذلك بسبب عدم التحليل الكايف لالستخدام واألثر، ومع ذلك ال زالت أعداد كبرية من هذه القوارب 

املقدمة تتسبب يف مخاوف الصيد الجائر لفصائل معينة من األسامك وتدمري الغابات ألجل بناء القوارب.  

التي تحدث بعد نشوب األزمات إحالل األصول اإلنتاجية لدعم تعايف  الربامج  عادة ما تستهدف  التحول:  2. اسرتاتيجية 
املنتفعني رسيعاً، وذلك مبحاوالت محدودة لتحسني األوضاع عىل املدى الطويل أو اإلضافة عىل التنمية االقتصادية. ولكن حتى يف 
تلك املراحل يجب أن تأخذ الربامج يف اعتبارها اآلثار املحتملة عىل املدى الطويل لربنامج األصول وتبدأ يف تحديد الروابط املحتملة 
للتدخالت طويلة األمد مثل الخدمات املالية وتطوير املرشوعات. رمبا تقدم املنظامت األخرى هذه الربامج يف هذا املجال )راجع 
معايري الخدمات املالية ومعايري تطوير املرشوعات، واملعيار األسايس 2، والتنسيق والفعالية ملزيد من املعلومات(. يجب أن تركز 
التدخالت عىل دعم االقتصاد املحيل والفاعلني املحليني وتقويتهم وإعادة بناءهم )راجع معيار األصول اإلنتاجية 1(. والبد وأن 

تسعى اسرتاتيجيات التحول إىل البناء عىل نقاط القوة املحلية وإزالة الفاعلني الخارجيني ببطء كلام أمكن. 

معيار األصول اإلنتاجية 3 :  أصول للتوسع يف سبل املعيشة وتطويرها 

متكن الربامج التي تهدف إىل مساعدة املنتفعني يف التوسع يف سبل معيشتهم أو البدء يف سبل معيشية جديدة 
من التحكم يف التعايف االقتصادي والنمو ليك تحسن من ظروفهم االقتصادية طويلة األمد وتستفيد من الفرص 

االقتصادية الجديدة. 

التدابري األساسية 

· ودعم 	 املطلوبة،  السوق  وروابط  القامئة،  الخدمات  توافر  ذلك  يف  مبا  الربنامج  يشغلها  التي  السوق  أحوال  تحليل 
املرشوعات الطويلة األمد املطلوبة لضامن جدوى املرشوع )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· دعم األرس واملرشوعات عىل اتخاذ القرارات مستنرية فيام يتعلق بقدرة النشاط اإلنتاجي عىل االستمرار والحاجة إىل 	
أصول إضافية وتقديم الدعم بطريقة تشجع ملكية املنتفع والتحكم بالنشاط )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· تقدير أثر إدخال أساليب وتكنولوجيا حديثة، و تسهيل الوصول إىل الخدمات التكميلية و/ أو املساعدة التي تحتاجها 	
األرس واملرشوعات الستخدام األصول الجديدة، عىل سبيل املثال روابط التدريب والسوق )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 
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املؤرشات الرئيسية 

· أنشطة 	 عىل  واحتوائها  ملكيتها  إىل  تشري  املستهدفة  واملرشوعات  األرس  وضعتها  التي  املشرتك  االستثامر  مقاييس 
اقتصادية يعززها الربنامج )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· زيادة يف الدخل والعائد أو املبيعات نتيجة استخدام األرس واملرشوعات لألصول اإلنتاجية التي يدعمها الربنامج. 	

· األصول 	 هذه  تلقت  التي  األرس  نسبة  وخاصة  الربنامج  يعززها  التي  االقتصادية  األنشطة  استدامة  و  منو  مقاييس 
واملرشوعات التي تعمل دون مساعدة مستمرة من الربنامج. 

املالحظات اإلرشادية 

1. التعقيد: برامج األصول طويلة املدى أكرث تعقيداً من الربامج الفورية لتعايف األصول. فهي تعزز األصول اإلنتاجية لتقوية 
وتشجيع األنشطة االقتصادية والتوسع فيها فيام بني األرس واملرشوعات املستهدفة. رمبا تتطلب الربامج من هذا النوع خدمات 
بل  وتطوره  ومتطلباته  السوق  تجاه خصائص  للغاية  فأنها حاسسة  ذلك  فضالً عن  األهداف.  لتحقيق  فنية  ومساعدة  تكميلية 
وتعتمد عليها. وفقاً لهذا فأن االهتامم والتحليل الضمني للنتائج الطويلة األمد مطلب أسايس إلنجاح تصميم التدخل والتنفيذ، 
ويجب أن تقيم الربامج بصفة خاصة ما هي الخدمات املدعمة التي يحتاجها املنتفعني بعد انتهاء برنامج األصول للحفاظ عىل 
استدامة مرشوعاتهم. )عىل سبيل املثال الوصول إىل التمويل أو الدعم يف تسويق منتجاتهم( وينبغي ضامن أن املنتفعني ميكنهم 

الوصول إىل الخدمات. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: يرغب الربنامج يف مساعدة األرس الريفية عىل بيع منتجاتهم يف سوق جديد يف مدينة تتوسع 

رسيعاً بسبب تدفق الهجرة الداخلية، ولكن تحليل السوق يظهر أن نظام النقل غري منتظم مبا ال يسمح لألرس بالحصول عىل 

بضائعها من السوق. يقوم الربنامج بتسهيل املحادثات ما بني رابطة الحافالت الصغرية ومجموعات القرية حتى يتم تعديل 

مواعيد املواصالت لتتناسب مع مواعيد السوق فضالً عن مساعدة املنتفعني عىل الحصول عىل مزيد من األصول لزيادة اإلنتاج. 

 

مبلكيتها  تشعر  عندما  املستهدفة  واألرس  للمرشوعات  بالنسبة  قيمة  أكرث  اإلنتاجية  األصول  تكون  املناسبة:  التدخالت   .2
لهذه األصول ال عندما تراها منحة. يعد االختيار املتأين لتدخالت الربنامج ومنتفعيه أمر رضوري ولكنه عادة غري كايف لضامن هذا. 
رمبا تتطلب الربامج منتفعني ليقدموا مستوى من االستثامر املشرتك يف األصول التي يدعمها الربنامج عىل سبيل املثال من خالل 
أو عينياً( مبرور  املساهمة بجزء من تكلفة األصول وتوفري استثامرات عينية يف مواد أو أعامل أخرى وسداد األصل )سواء نقداً 
الوقت. فلو أن األرس واملرشوعات املستهدفة تحصل بالفعل أو تستثمر يف أصول إنتاجية مبعرفتها فيجب عىل املرشوعات أن تفكر 
يف تجنب االشرتاك املبارش عىل اإلطالق، ألن هذا قد يضعف فعلياً آليات املنتفعني فيام يتعلق بالتعامل مع األمر، أو يجب عليها 

الرتكيز عىل توفري تدخالت أوسع ينتفع بها عدد أكرب من السكان. 
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مثال  لربنامج ضعيف: بعد ميض ست شهور عىل اإلعصار، يقوم أحد الربامج بتقديم قسيمة بقيمة 5000 دوالر أمرييك لكل 

الحرية يف  أو بضاعة ملخازنهم، وألصحاب هذه املرشوعات مطلق  املنطقة لرشاء معدات  الصغرى املوجودة يف  املرشوعات 

استخدام القسيمة كام يرغبون وهم غري مطالبني بعمل تخطيط أو استثامر لهذه األموال. يرى كثري من أصحاب األعامل يف 

هذا فرصة لتجربة منتجات وأنواع جديدة من املعدات، ولكنهم ال يعرفون كيف يديرون أنشطة املرشوعات الجديدة. ويف 

خالل 12 شهر من توزيع القسيمة، %50 فقط من املرشوعات استهلكت ما قامت بتخزينه و/ أو تركت املعدات الجديدة. 

3. تكنولوجيا حديثة: يجوز أن يكون إدخال أساليب وتكنولوجيا حديثة أوسالالت جديدة عند توفري األصول ناجحاً للغاية 
يف مساعدة املنتفعني عىل التجاوب مع البيئات املتغرية والفرص. ولكن إن مل يكن هناك تقدير كايف ملا يتناسب مع الوضع الحايل 
أو مزيد من املتابعة الحتياجات املنتفعني وحاجتهم للحصول عىل دعم، فرمبا يكون لهذا آثار غري مرغوبة يف السوق، واإلنتاج، 
والبيئة عىل املدى الطويل. تعد قدرة املنتفعني عىل استخدام األصول الجديدة أو الحفاظ عليها أو االستمرار يف استخدام األساليب 
الجديدة يف اإلنتاج مسألة هامة للغاية  وأساسية يف تقييم املبيعات الحقيقية والدخل املتوقع الناتج عن األصول الجديدة عىل 
املدى القصري والطويل. رمبا يكون التدريب عىل مهارات تقنية جديدة أو صيانة األصول عىل نفس درجة األهمية الخاصة بالربط 

مع األسواق من أجل اإلحالل املستمر لألجزاء واملدخالت. 

معيار األصول اإلنتاجية 4 :  حامية األصول 

يساعد برنامج األصول املنتفعني عىل حامية أصولهم من أثر األزمات الحالية ويزيد من مقاومة املنتفعني لألزمات 
املستقبلية47. 

التدابري األساسية 

· إدارك حاجة املترضرين من األزمات إىل تعديل السلوكيات وفحص اسرتاتيجيات التعامل معها والتوقف عن آليات 	
املواجهة التي تستنفذ األصول اإلنتاجية )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· توفري دعم مناسب ويف الوقت املحدد بعد األزمة حتى ميكن للمنتفعني أن يلبوا االحتياجات األساسية دون ضياع أو 	
استهالك أو بيع األصول اإلنتاجية. )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· إدراج اسرتاتيجيات تقليل مخاطر الكارثة، لتقليل تعرض املنتفعني لألزمات املستقبلية وتوفري الصيانة ومنو األصول 	
اإلنتاجية )راجع املالحظة اإلرشادية 3(48

· العمل مع األطراف املعنية املحلية لتقييم األزمات املستقبلية املحتملة ولوضع خطط للتعامل مع هذه املخاطر. 	

املؤرشات الرئيسية 

· املالحظة 	 )راجع  الفورية  األزمات  يف  املنتفعني  يستخدمها  التي  املواجهة  اسرتاتيجيات  تحسن  عىل  دليل  وجود 
اإلرشادية 1(. 

47  راجع أيضاً املعيار األسايس 4، املالحظة اإلرشادية 5 

48  راجع املعيار األسايس 4 
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· ترى منظامت الربنامج دليالً وبرهانا عىل وجود خطط محلية للتقليل من األزمات املستقبلية والتعامل معها. 	

· يستعيد املنتفعون األصول اإلنتاجية )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. اسرتاتيجيات املواجهة: البد وأن تدرك الربامج التي تسعى لحامية األصول اإلنتاجية آثار األزمات الحالية عىل بيئة مع 
بعد األزمات. عىل الرغم من أن بعض التدخالت قد تقلل من حدة آثار الصدمات وتقلل من الحاجة إىل اسرتاتيجيات املواجهة 
السلبية، إال أنها قد تدفع املترضرين لتغيري سلوكهم ملواجهة التغريات. يجب أن تتعامل برامج األصول اإلنتاجية مع هذا الواقع 

وتنهي إسرتاتيجيات املواجهة التي تعرض األصول اإلنتاجية للخطر. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار : بعد فرتة جفاف تم تقديم برنامج يتجاوب كلياً مع مكون يراعي حساسية املجتمع حيث 

يشجع األرس الريفية عىل االحتفاظ مبخزون من البذور ويؤكد عىل أهمية التخطيط طويل األمد، فحتى لو كانت األرس مقتنعة 

باالحتفاظ مبخزون البذور فرمبا ال يزالوا يرغبون يف مواجهة األمر بطرق أخرى، مثل تناول طعام أرخص أو التخيل عن تنوع 

األطعمة حتى فرتة الحصاد التالية. 

2. تلبية االحتياجات األساسية: بعد األزمة تتخذ تلبية االحتياجات األساسية مثل الطعام واملاء والرعاية الصحية واملأوى 
ومدفوعني  مجربين  أنفسهم  املنتفعني  يجد  أن  قبل  مبارشة  األزمة  بعد  التدخالت  تبدأ  أن  للغاية  الرضوري  من  لهذا  األولوية. 
الستهالك األصول اإلنتاجية أو بيعها لتلبية االحتياجات األساسية. عىل الرغم من أن بعض السكان املترضرين قد يبيعوا األصول 
فوراً بعد األزمة إال أن الربامج ميكن أن تتدخل لتمنع مزيد من استنزاف األصول. ينبغي توجيه اهتامم خاص للمواسم، حيث تأخر 
التدخالت الزراعية يؤدي إىل نتائج وخيمة وأكرث قسوة وتدوم لفرت أطول. يجب أن يستهدف نقل األموال أو القسائم أو الدعم 
العيني تلبية االحتياجات األساسية إذ أن هذه النوعية من التدخالت مصممة لتشجيع حامية األصول اإلنتاجية وصيانتها ومنوها 

كلام أمكن. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: بعد اإلعصار مبارشة قامت خياطة ببيع الخيوط واألقمشة الخاصة بها حتى ميكنها رشاء طعام 

ألوالدها، وبدون وجود تلك األشياء أو بدون وجود أموال لن تستطيع رشاء أدوات أخرى، فامكينة الخياطة الخاصة بها بال 

فائدة. يقدم أحد الربامج تحويالت نقدية حتى ميكن لألرس املهمشة والضعيفة أن تشرتي الغذاء واألشياء الرضورية من غري 

املواد الغذائية، يحول هذا الربنامج يف الوقت املناسب دون دفع هذه السيدة لبيع ماكينة الخياطة الخاصة بها، ويسمح لها 

برشاء الطعام ألوالدها وميكنها من رشاء أقمشة وخيوط حتى تبدأ مرشوعها مرة أخرى. 

البذور  يحفظون  املنطقة  تلك  كعادتهم يف  املزارعون  كان  الزراعة،  بعد موسم  لربنامج ضعيف: حدث طوفان رسيعاً  مثال 

لزراعتها يف املوسم التايل، ولكن هذا الطوفان دمر معظم مخزون البذور. وقدمت الربامج الفورية طعام ومأوى ولكن مل يأت 

برنامج الزراعي لتسهيل الوصول إىل البذور يف الوقت املحدد حتى يتمكن املزارعون من الزراعة يف موسم املحدد، نتيجة لهذا 

زرع الفالحون أقل من املعتاد، مام أرض بدخل الفالحون وباألمن الغذايئ يف السنة التالية. 
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3. زيادة املرونة: ينبغي عىل الربامج أن تشتمل عىل اسرتاتيجيات تقليل مخاطر األزمة حتى تتعامل مع مسألة حامية األصول 
بطريقة شاملة، فينبغي عىل الربامج أن تسعى لتقليل تعرض املنتفعني لألزمات يف املستقبل مام سيقوي من أثر التخدالت املبدئية 
بعد األزمات. ينبغي أن يكون املنتفعني قادرين عىل حامية أصولهم من أثر الصدمات املستقبلية. بناء عىل الظروف املعيشية 
للمنتفعني املستهدفني، ينبغي أن ترتواح هذه التخدالت ما بني تقوية الروابط إىل الخدمات املالية )عىل سبيل املثال، التأمني أو 

االدخار اآلمن( إلعادة تأهيل قنوات الري وبناء هياكل تحافظ عىل الرتبة. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: بعد طوفان تم تقديم برنامج تحويل نقدي لألرس الريفية املترضرة حتى تتمكن من تلبية 

االحتياجات األساسية وسداد العاملة الزراعية، وبعد االنتهاء من هذه التحويالت النقدية، قدم الربنامج تدريباً عىل التقنيات 

املناسبة لحفر قنوات الري، وسمحت هذه النقود للمزارعني بتلبية االحتياجات األساسية ومنعت استهالك مخزون البذور. 

أثر  من  واالستثامر  األصول  تحمي  وبالتايل  املستقبل  يف  للطوفان  الفالح  تعرض  من  العاملة  ودعم  التدريب  منتجات  تقلل 

الصدمات املستقبلية. 

4. قياس املحافظة عىل األصول: ميكن أن تربهن برامج األصول، بطريقة مثالية عىل أن أنشطتها تؤدي إىل الوصول ألعىل 
مستويات  حامية األصول ومزيد من املرونة يف مواجهة األزمات املستقبلية. ولكن ال تستمر العديد من برامج األصول لفرتة طويلة 
لقياس هذا املستوى من األثر. فحيثام تتواجد برامج طويلة األمد تساعد املجتمعات عىل التجاوب مع األزمات العديدة عىل مدار 
الفرتات الزمنية املمتدة )عىل سبيل املثال برامج تساعد املجتمعات عىل التعامل مع الفيضان املوسمي أو مع األزمات املتعلقة 

بتغري الطقس( فأن هذا النوع من قياس األثر يكون قيم للغاية. 

ملحق ملعايري األصول اإلنتاجية 

كريتي، وبانتاليو، وسوززان جاسربز طبعة 2006، برامج تحويل النقود يف الطوارئ: أكسفورد: أوكسفام بريطانيا. 

جور، رادهيكا وماهش باتل 2006. تحويل النقود يف فرتات الطوارئ: مراجعة للمسحوبات بناء عىل تسونامي وغريه من الخربات. 
سياسة اجتامعية وتحليل اقتصادي، بانكوك: يونسيف رشق أسيا واملكتب اإلقليمي للباسفيك. 

هاريف يب 2005 ، النقود والقسائم يف فرتات الطوارئ. ورقة أتش يب جي للمناقشة، لندن: معهد تنمية ما وراء البحار. مجموعة 
السياسات اإلنسانية. 2007 ، استجابات طوارئ قامئة عىل النقود. مخترص الورقة مجموعة السياسة اإلنسانية 25: لندن معهد 

تنمية ما وراء البحار، مجموعة السياسة اإلنسانية 

http://www.odi.org.uk/resources/hpgpublications/policy-briefs/25-cash-based-
 .responses-emergencies.pdf

مرجع لالستخدامات املناسبة للنقود 

هاريف، بول، وكاثرين هافر، وجني هوفامن، برندا موريف 2010 توصيل األموال: آليات نقل األموال يف الطوارئ، لندن: رشاكة تعلم 
النقد. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر والفيدرالية الدولية للصليب األحمر وجمعيات الهالل األحمر: 2007 إرشادات برامج نقل األموال: 
جينيف،اللجنة الدولية للصليب األحمر، الفيدرالية الدولية للصليب األحمر وجمعيات الهالل األحمر.
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http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/publication-guidelines-cash-
 . transferprogramming/$File/Final-version-of-mouvement-guidelines.pdf

أداة عن كيف ومتى تنفذ برامج نقل األموال 

الخطة  نرش  بريطانيا:  دنسمور،  عن  بورتون   الحيوانية،  الرثوة  طوارئ  ومعايري  إرشادات   ،2009 استشارية  مجموعة   LEGS
 http://www.livestock-emergency.net :العملية

إرشادات للمنظامت املتعددة بشأن األنشطة املرتبطة بالرثوة الحيوانية يف بيئات ما بعد األزمة. 

لونجيل يس، أي كريستوبولس، ويت سليميكر 2006 إعادة التأهيل الزراعي: وضع خريطة للروابط ما بني اإلغاثة اإلنسانية والحامية 
االجتامعية والتنمية. تقرير بحث مجموعة السياسة اإلنسانية 22، لندن معهد التنمية عرب البحار. مجموعة السياسة اإلنسانية 

http://www.odi.org.uk/resources/hpg-publications/reports/22-agricultural-
.rehabilitation-humanitarianrelief-social-protection-development.pdf

إجابات للسؤال بشأن كيفية دعم تعايف الظروف املعيشية يف مواقف ما بعد الرصاع ويأيت مبفاهيم الحامية االجتامعية لتحمل 
مرحل ما بعد الطوارئ مبا يف ذلك نقل األصول ودعم الظروف املعيشية بشكل أوسع. 

ماكسويل، دانيل، كيت سادير، أماندا سيم، مرييس موتوين، ريبكة إيجان وماكينون وبسرت 2008. تدخالت طوارئ األمن الغذايئ، 
 ODI ،مراجعة للمامرسات الجيدة لـشبكة املامرسات اإلنسانية، لندن

املعيشية املستدامة(. سلسلة  العمل للظروف  املعيشية املستدامة )إطار  ساليب  الدولية 1999، منهج األأِ التنمية  بريطانيا قسم 
الجزء السابع ألوراق اإلرشادات لندن وزارة التنمية الدولية بربيطانيا. 

h t t p : / / w w w. e l d i s . o rg / i n d e x . c f m ? o b j e c t i d = 4 2 B 0 E F 4 3 - E 4 B 7 - F B 3 2 -
9CE720C904CB143A&id=2&pageNo=2

http://www. :الفيدرالية الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر جينيف 2007، 127. اإلنجليزية إرشادات لربامج نقل األموال
 . icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/pguidelines-cash-transfer-programming
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معايري التوظيف

املعيار 1

التوظيف الالئق
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معايري التوظيف 
تتعلق معايري  التوظيف بأنشطة إعداد األفراد للعمل أو إليجاد وظائف سواء عىل املدى القصري أو الطويل من خالل مرشوعات 
تعايف اقتصادية و إنسانية. وال يقصد تطبيق معايري  التوظيف هذه عىل فريق العمل باملرشوع عىل الرغم من أن العديد من 
النقاط قابلة للتطبيق. تنطوي أنشطة  التوظيف عىل مبادرات تهدف إليجاد وظائف مؤقتة، مثل برامج العمل مقابل النقود، 

وتعزيز القدرة عىل العمل مثل برامج التدريب املهني وبرامج املبتدئني وبرامج إيجاد وظائف. 

معيار التوظيف رقم 1 :  التوظيف الالئق 

لألفراد الحق يف الوصول إىل فرص عمل الئقة مبقابل مادي مناسب ويف إطار من الحرية واملساواة واألمن والكرامة 
اإلنسانية49، وال يجوز لفرص العمل أن تعرض املوارد الالزمة ملعيشتهم للخطر50. 

التدابري األساسية 

· الوصول إىل أسواق العمل املحلية ملعرفة معدالت األجور واالتجاهات املوسمية والطلب والعرض عىل أنواع األعامل 	
املختلفة، والنمو املحتمل ألسواق عمل معينة عىل املدى الطويل والقصري. وينبغي أخذ األمناط الريفية والحرضية 

يف داخل أسواق العمل يف االعتبار. 

· تحديد املخاوف املتعلقة باألمن واملخاوف الثقافية املطلوبة من أجل ظروف عمل الئقة وآمنة. 	

· تصميم برامج توظيف تأخذ يف اعتبارها االحتياجات املتعلقة بقدرات املنتفعني واالحتياجات الخاصة بهم عىل املدى 	
الطويل )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· تحديد مستويات األجور املعقولة بناء عىل واقع السوق حالياً. 	

· تقييم لبيئة العمل األوسع وأخذها يف الحسبان عند وضع تصميم املرشوع )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 	

املؤرشات الرئيسية 

· اعتادت تدخالت  التوظيف عىل املدى القصري أن توفر منابع دخل فورية وتبني أصوالً )مثل العمل مقابل النقود( 	
لرتبطها باسرتاتيجية التوظيف عىل املدى األطول مام يعزز احتاملية التوظيف املستدام مستقبال كلام أمكن )راجع 

املالحظة اإلرشادية 1(. 

· واملنتجات 	 بالعاملة  يتعلق  فيام  والطلب  للعرض  تحليل  عىل  املتشابهة  واألنشطة  الربنامج  اسرتاتيجيات  تقوم 
والخدمات مع مرونة تسمح بتغري الظروف )راجع املالحظة اإلرشادية 3(51

· العمل الذي يتم إنجازه يفي مبعايري الجودة واالستدامة )عىل سبيل املثال كام هو موضح يف الحد األدىن ملعايري أسفري 	
لالستجابة للكوارث(. 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/ ”, »49  منظمة العمل الدولية. »عن منظمة العمل الدولية: التوظيف الالئق للجميع
 WhatisDecentWork/lang--en/index.htm

50  التعريف قائم عىل معيار 2 يف أسفري لألمن الغذايئ والظروف املعيشية: الدخل والعمل 

51  ملزيد من املعلومات راجع كتيب أسفري معيار األمن الغذايئ 3: الوصول إىل األسواق. 
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· يأخذ تصميم الربنامج يف اعتباره بناء القدرة املؤسسية والفردية املطلوبة إليجاد عمل يتسم باالستدامة للمجموعات 	
املستهدفة )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 

· اتخاذ تدابري تدعم خلق فرص عمل وتعزز من ظروف العمل الالئقة والعادلة. )راجع املالحظة اإلرشادية 5(. 	

مالحظات إرشادية 

1. تدخالت قصرية املدى: يف بيئات األزمات عادة ما تستخدم التدخالت قصرية األمد التي تعزز العمل كوسيلة لـ أ( توظيف 
املجموعات املهمشة وغري املستقرة عىل املدى القصري، حتى ميكن استيعابها يف مكان العمل، ب( ضخ النقود يف االقتصاد املحيل 
و/ أو استعادة واسرتداد البنية التحتية املحلية. يف حال كانت التدخالت موضوعة لتقديم وظائف عىل املدى القصري فقط فال 
بد من إخبار املشاركني بوضوح بهذا األمر حتى ال تكون توقعاتهم هي الحصول عىل وظائف لفرتة طويلة. وكلام أمكن يجب أن 
تستخدم التدخالت قصرية املدى لتقوية إمكانية التوظيف عىل املدى الطويل. وميكن تحقيق هذا من خالل تحديد ونقل املهارات 
يف التدخالت قصرية املدى والتي تحسن من قدرات املشاركني عىل العمل عىل املدى الطويل يف الصناعات التي تحقق منواً أو حيثام 

يوجد طلب عىل قوة العمل مل يتم تلبيته. 
فضالً عن ذلك فأن تدخالت العمل عىل املدى القصري يجب أال تضعف أو تقلل من موارد املجتمع واملوارد البيئية التي هي مهمة 

للغاية للرفاهية االقتصادية عىل املدى الطويل. 

مثال لربنامج ضعيف: تقوم منظمة بعمل بناء قدرات مع تعاونية للصيادين لتحسني تقنيات الصيد، ولكنها ال تتطرق ألية 

مناقشة تتعلق باآلثار البيئية واالستدامة مام يتسبب يف حدوث الصيد الجائر يف البحرية. 

2. بيئة  التشغيل: يأخذ تصميم الربنامج يف اعتباره الحكومة املحلية واملؤسسات املسئولة عن وضع السياسات فضالً عن 
للسياسات  داعمة  بيئة  وإلقامة  واالستمرارية  الالئق  العمل  ظروف  تزدهر  ليك  العمل  سوق  تحكم  التي  الرسمية  غري  األعراف 

واملرشوعات. وينبغي أن يدخل هذا ضمن تقييم لسوق العمل )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 

3. التدخالت القامئة عىل السوق: ينبغي أن تقوم اسرتاتيجيات الربنامج وتدخالته عىل املعلومات الخاصة بأبحاث عن 
الناشئة والحالية للعمل يف االقتصاد املحيل  التي تحدد الطلب عىل فحص املوارد  اتجاهات السوق والطلب. وتشتمل األبحاث 
وإمكانية استيعاب املتدربني يف برامج العمل ومستويات الكفاءة والشهادات املطلوبة من املتدربني للدخول إىل سوق العمل، 
والنظم واملوارد القامئة لتطوير قوة العمل يف القطاعني العام والخاص، وينبغي التشاور مع القطاع الخاص كلام أمكن ليك يكون 
رشيك لضامن أن مجموعة املهارات املوضوعة تلبي طلب السوق وتوفر فرص للتوظيف والتدريب من خالل املامرسة والتطوير 
لضامن االستجابة  أيضاً  املنتظم مطلوب  الربنامج، عالوة عىل ذلك فأن اإلرشاف  االنتهاء من تدخالت  العمل بعد  املستمر لقوة 

التجاهات السوق بآليات مناسبة لتحديث تدخالت قوة العمل بعد تحديد االتجاهات الجديدة واملتغرية. 

4. تنمية رأس املال البرشي: عند تحديد اختيارات العمل القابلة للتطبيق ، يؤخذ يف االعتبار املهارات واملعارف املطلوبة 
لتلبية متطلبات العمل وجدوى القيام بها إىل جانب التدريب وغريه من األساليب الداعمة. رمبا تكون االحتياجات أكرب بالنسبة 
للمجموعات املهمشة والضعيفة. ورمبا يستثني هذا فرص معينة عىل الرغم من إمكانية حدوثها. يجب أن تحلل الربامج الحاجة 
إىل توفري تدريبات يف املهارات الحياتية والقيادة والتواصل وكذلك الحاجة إىل الدعم االجتامعي النفيس واملشورة. يجب أن يتسلح 
مقدمو التدريبات واملدربني باملهارات السلوك واملعرفة حتى ميكنهم تدريب اآلخرين عىل الربامج التدريبية ذات الصلة. وكلام 
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اإلرشاف عىل  ينبغي  الحكومية.  باملبادرات  و  املوجودة  املهني  التدريب  مؤسسات  مع  ترتبط  أن  املرشوعات  يجب عىل  أمكن 
االحتياجات التدريبية بصفة منتظمة ليك تتناسب مع طلب العاملة والتغريات عىل مدار الوقت و يف إطار التطور ما بعد األزمة. 

5. جودة التوظيف: يف تقييم فرص العمل البد من أخذ العوامل التالية يف االعتبار: 

· أن يكون مستوى املقابل املادي مناسب مع األخذ يف االعتبار أجور العاملة املحلية وأي تنسيق مع معدالت األجور 	
الخاصة باملؤسسات الدولية. فستجذب معدالت األجور األعىل من معدالت السوق بالنسبة لألعامل الشبيهة العامل 
بعيداً عن القطاع الخاص املحيل والعاملني يف مجال الزارعة، وتقود إىل بطالة لفرتة زمنية أطول وغلق للمرشوعات 

وغريها من اآلثار السلبية. فضالً عن هذا ينبغي سداد أجور العاملة بانتظام وفوراً. 

املعونات  تقديم  يف  املتخصصة  الهيئات  أحد  قامت   ،2008 عام  يف  نرجس  إعصار  وبعد  ميامنار  يف  لربنامج ضعيف:  مثال  

بتقديم برامج النقود مقابل العمل ملساعدة أهايل القرية عىل إعادة بناء منازلهم، وأصولهم. وكانت األجور املوضوعة أعىل 

من معدالت السوق لتساعد الناس عىل التعايف رسيعاً، إال أن هذا أيضاً يعني عدم تحمل الفالحون املحليون عىل تأجري العامل 

الزراعيني لحصاد محاصيلهم ألن توقيت املرشوع ومعدالت األجور التي قدمتها املنظامت اإلنسانية جعلت العاملة مكلفة 

للغاية وجعلتهم يف منافسة مبارشة مع الفالحني. 

· اإلجراءات املتخذة مفّعلة لتوفري وتعزيز بيئة عمل آمنة مبا يف ذلك رحالت آمنة من وإىل مكان العمل، وينطوي هذا 	
عىل اعتبارات النوع والخلفية العرقية وغريها من التصنيفات الخاصة األخرى. 

· يتم اختيار العمل بحرية مع احرتام كرامة اإلنسان وتقديم فرص للتنمية الشخصية. فعىل سبيل املثال ينبغي أن 	
تأخذ اسرتاتيجيات الربامج يف اعتبارها حامية الطفل وتحرتم الحد األدىن لسن العمل، وال تقلل من مسئوليات األفراد 

يف االهتامم باألرسة. 

· فرص العمل متاحة بشكل متساو لكل من الرجل واملرأة وملن ينتمون ألصول عرقية مختلفة، وللصغار الذين بلغوا 	
السن التي ميكنهم العمل عندها، ولكل مجموعات املجتمع مبا يف ذلك )كلام كان ذلك مناسباً( املجتمعات املضيفة، 
واملهاجرين داخلياً والالجئني والعائدين واملقاتلني الذين تم ترسيحهم52، وال يعني هذا بالرضورة أن النساء والرجال 
الجميع لديهم نفس  )أو أي مجموعات أخرى( سيتم تدريبها عىل نفس املهن والحرف، ولكن ببساطة معناه أن 

القدرة عىل الوصول إىل الفرص بالتساوي.

مثال  لربنامج يستجيب للمعيار: يقدم أحد املرشوعات تدريب مهني للمقاتلني الذين تم ترسيحهم يف ثقافة ما حيث ال 

ميكن إال للرجال فقط الدخول يف مهن معينة. ولكل من الرجال والنساء مطلق الحرية يف االختيار من بني االختيارات املتاحة، 

تدرك النساء الاليئ اخرتن الدخول يف مهن غري تقليديه متاماً ميلهم إىل أن يكسبوا رزقهم من خالل هذه املهن، وذلك مع أخذ 

االتجاهات الثقافية يف االعتبار. ولهذا تلقني تدريب يف تسويق مهاراتهن وتقدموا للعمل عند أصحاب عمل راغبني يف تعيني 

نساء يف بيئة عمل آمنة. 

· يحرتم العمل القوانني والعادات املحلية طاملا أنها ال تتعارض مع املعايري الدولية ومعايري املساواة املذكورة هنا. 	

52  راجع معيار املعيشة واألمن الغذايئ معيار 2: الدخل والعمل ملزيد من املعلومات 
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http:// األزمات:  بعد  الضوابط  ترتيب  وإعادة  وتوليد دخل  اإلنرتنت. “خلق وظائف،  وثيقة عىل  املتحدة 2009.  األمم 
www.enterprise-development.org/download.aspx?id=1246

http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/index. امليثاق العاملي لألمم املتحدة. املوقع االلكرتوين
 html
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معايري تطوير املرشوعات

املعيار 1

فهم مخاطر السوق 
والعوائد

املعيار 2

استدامة أثر الربنامج

املعيار 3

دعم جدوى ومنو 
املرشوعات
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معايري تطوير املرشوعات
التي  التجارية  األفراد واملرشوعات  االقتصادية من خالل  تنمية املرشوعات عىل دعم األنشطة  ألغراض هذه اإلرشادات تنطوي 
ترتاوح ما بني التوظيف الذايت وصوالً إىل تشغيل املرشوعات التجارية، الرسمية وغري الرسمية، فهي تنطوي عىل تقديم دعم مبارش، 
القيمة بطريقة أكرث فعالية وبطريقة تساعد املنتفعني  التي تساعد نظام السوق كله أو دور سلسلة  التدخالت  مع اإلشارة إىل 

املستهدفني يف رفع دخولهم: 

فيام ييل أمثلة لتطوير املرشوعات:

· املساعدة يف تدفق املعلومات التجارية بطريقة أكرث سهولة من خالل نظام السوق، وهو النظام الذي ميكن الوصول 	
له من خالل مجموعة من املرشوعات التجارية )عىل سبيل املثال ما يفضله بشأن جودة املنتج، ومستويات األسعار 

وكميات محددة أو أنواع من السلع املرغوبة(. 

· مساعدة األفراد عىل البدء يف مرشوعاتهم يف سوق قابلة للنمو )عىل سبيل املثال من خالل تقديم تدريبات أو أصول 	
لألفراد ليك يكونوا عامل بيطريني أو عاميل بناء أو وكالء مبيعات(. 

· تقديم أو تقوية العالقات ما بني الفاعلني عىل مختلف املستويات يف السوق )املنتجني واملشرتين، والعاملني يف مجال 	
املواصالت وصوالً إىل بائعي الجملة(. 

· تقوية العالقات ما بني العاملني يف نفس املستوى من نظام السوق لتحسني الكفاءة أو الجودة )عىل سبيل املثال 	
استضافة مؤمتر لبائعي الجملة أو املصدرين يف سوق معينة(. 

· التجارية أو توفري الخدمات مبارشة يف مناسبات 	 التي تحتاجها املرشوعات  تشجيع اآلخرين عىل تقديم الخدمات 
معينة )عىل سبيل املثال األمور املالية املتخصصة، والخدمات البيطرية الريفية(

· محاولة زيادة الطلب عىل منتج محلياً أو خارجيا )من خالل املعارض واملسابقات، والدعوة وكسب التأييد للتصدير( 	
ألجل فائدة الجميع يف نظام السوق. 

· تعزيز الشفافية واملساءلة للحد من الفساد وغريه من املامرسات التي تحّد من املرشوعات املباحة. 	

تطوير املرشوعات معيار 1 :  فهم مخاطر السوق والعائدات 

الربحية والبيئة  الدوري للسوق مع تنفيذها عىل خلفية تفهم  التقييم  تعتمد أنشطة تطوير املرشوعات عىل 
املمكنة والعوائد واملخاطر املحتملة.  

التدابري األساسية 

· عمل تحليل قبل اختيار األسواق واملرشوعات لعمل أنشطة الربنامج53.	

53  راجع أيضاَ معايري التقدير والتحليل 
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· تحديد الرشكاء املحتملني )مثل الرشكات الرائدة( عند إجراء التقييم والتحليل.	

· املشاركة بنتائج التحليل ومناقشها مع املجتمعات املترضرة مع استمرار االهتامم بشأن مجموعة معينة من السكان 	
)عىل سبيل املثال النساء واملزارعني، واملجموعات املهمشة( التي قد تتأثر. 

· قيم ما إذا كانت الربامج تزيد وتثبت الدخل وتهتم بالتغريات التي تجري يف السوق عىل مدار الوقت. 	

· أدمج هذه النتائج يف تصميم الربنامج مع تجنب حدوث وفرة يف العرض. 	

املؤرشات الرئيسية 

· أو 	 و/  للمرشوعات  األساسية  املالية  واملعلومات  األسواق  بتقييم  الخاصة  املعلومات  عىل  الربنامج  أنشطة  تعتمد 
األسواق التي تدعمها.  تشري التقييامت أن املرشوعات ستكون مربحة و قابلة للنمو فيام يتعلق بالدخل واملخاطر 

)راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 

· تم تحليل السوق والتحليل املايل ليشمل املجتمعات واملرشوعات التي تؤثر عليها )راجع املالحظة اإلرشادية 2( مام 	
يسمح لها بأن توازن ما بني املخاطر املحتملة والعوائد. 

· تدمج اسرتاتيجيات الحد من املخاطر كلام أمكن يف الربامج لتساعد املرشوعات يف إعداد الفعاليات املتوقعة التي 	
ميكن أن تضعف من مرشوعاتها التجارية )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· األفراد الذين يعملون يف املهن الحرة واملرشوعات اململوكة ألرس عرضة للخطر يجب أن يكون لديهم املعرفة ليك 	
يتخذوا القرارات بناء عىل املعلومات فيام يتعلق مبجاالت التخصص أو التنوع يف أنشطة مرشوعاتهم التجارية )راجع 

املالحظة اإلرشادية 3 (. 

· يتم تحديث  التقييم  والتحليل بصفة دورية و تعدل أنشطة الربنامج بناء عىل ذلك )راجع املالحظة اإلرشادية 1 	
ومعايري  التقييم والتحليل(. 

املالحظات اإلرشادية 

القصري واملتوسط  املنظور  تقييم  املتوقعة، يجب  األرباح  تقييم  يتم دعمها: عند  التي  للمرشوعات  املايل  النمو   .1
املدى للمرشوع، بناء عىل الطلب املتوقع والقدرة عىل املنافسة. يعتمد عمق هذا التحليل عىل حجم املرشوع وتعقيده أو السوق 
السوق  تحليل  يقيم  التجاري يف حني  باملرشوع  الخاصة  الربحية  احتامل   املايل  التحليل  يحدد  الربنامج.  داخله  يعمل يف  الذي 
طاقة االستيعاب يف نظام السوق واألداء من خالل النظر إىل كمية املنتجات والتجارة، واتجاهات خاصة بالطلب وتكامل السوق 
والتنافسية، وتوافر الخدمات واملدخالت املطلوبة للتشغيل والحوكمة )راجع معيار التحليل و التقييم 1 ملزيد من اإلرشادات عن 
إجراء تحليل السوق(. ينبغي أن يحدد تحليل السوق أيضاً الرشكات األساسية أو قادة السوق حتى ميكن تنفيذ األنشطة من خالل 

الرشاكة معهم كلام أمكن بدالً من التنفيذ املبارش )راجع معيار تطوير املرشوع 2(. 

يجب أن تأخذ عملية التنبوء باألرباح املتوقعة يف حسبانها احتامل أن تكون هذه األعامل عرضة »لالزدهار يف أثناء أعامل اإلغاثة« 
عندما تكون املرشوعات والصناعات )مثل املطاعم أو رشكات البناء والنقل( هي فقط القابلة  للنمو ذلك عىل الرغم من كون 
األموال والعاملني جزء من االقتصاد. البد من استخدام الحذر عند مساعدة هذه النوعية من املرشوعات، حيث من األفضل األخذ 
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يف االعتبار أنشطة وصناعات أخرى أكرث استدامة.  إن تكوين اسرتاتيجيات بديلة مبنية عىل سيناريوهات مختلفة قد يكون أجدى 
، خاصة يف البيئات غري املستقرة. 

2. إرشاك املجتمعات يف التحليل: يجب أن يشتمل التحليل عىل وجهات نظر وآراء املرشوعات واألشخاص املستهدفني 
القصري  املدى  عىل  والعوائد  املحتملة  املخاطر  فهم  عىل  لهم  مساعداً  التحليل  يف  املنتفعني  إرشاك  سيكون  املساعدة.  بتقديم 
والطويل ومساعدتهم عىل اتخاذ القرارات القامئة عىل املعلومات فيام يتعلق بحياتهم  و توقعاتهم. وسيساعد هذا عىل ضامن أن 
املعلومات واالفرتاضات املستخدمة يف التحليل موثوق بها. يجب عىل الربامج فهم املوارد املتاحة للمنتفعني، وأداء األعامل حتى 
يومنا ومستوى الخطر الذي يشعرون بالراحة تجاه تحمله. عندما تفهم كل من الهيئات وأصحاب املرشوعات التحليل، فهي بهذا 
يف وضع أفضل كثرياً يسمح لها باتخاذ قرارات مدروسة فيام يتعلق مبا إذا كان املرشوع  قابل للنمو أو إذا كان من املنطقي تدعيم 

إعادة تأهيله. فيقلل هذا مخاطر األنشطة الداعمة التي تحسن من وضع األرس )راجع املعيار االسايس 1، واملعيار األسايس 4(. 

مثال ملامرسة  تستجيب للمعيار:  لقد اهتم تقييم “إّما” يف حالة الطوارئ يف بورت أو برنس، بعد زالزال هايتي الذي حدث 

2010، بالنظر إىل نظام السوق ملواد صناعة السقف، وعند التحدث عن املنتفعني املتوقعني فأن موردي مواد البناء الصغرية 

ومستوردي مواد البناء الكبار وكذلك الحكومة والهيئات اإلنسانية استطاع املحللون الحصول عىل صورة كاملة عن االحتياجات 

والطلب املستقبيل عىل مواد إقامة األسقف. عند التحدث مع املحللني ومراجعة خريطة السوق، متكن العاملون يف صناعة 

األسطح من فهم كيف أن دور اآلخرين يف نظام السوق ميكن أن يكون له أثر عىل منافستهم. وقد ساعد هذا عىل جلعهم 

يتخذون قراراتهم بناء عىل املعلومات فيام يتعلق مبرشوعاتهم. 

املصدر مجموعة أدوات تخطيط السوق وتقييمه يف حالة الطوارئ،CGI EMMA لبورت أو برنس يف فرباير 2010: 
http://albu.myzen.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/EMMA-Haiti-report-Corrugated-Iron-

 Market2.pdf

3. القرارات التجارية املدروسة: أن بدء األنشطة الجديدة أو التوسع يف نشاط اقتصادي قائم عىل حساب عدم إرشاك 
اآلخرين رمبا يجعل املرشوعات واألرس املصاحبة أكرث عرضة للمخاطر، يف تقييم القرار للتوصية بإخصايئ يف املرشوع، يجب أن تفكر 
الربامج يف إمكانية الحصول عىل دخل وكذلك مخاطر التقليل من األنشطة األخرى لتحديد ما إذا كان بإمكان املرشوعات واألرس 
تحمل املخاطرة. يجوز أن تكون املرشوعات واألرس قادرة عىل تحديد وسائل أخرى إلدارة األزمة ثم التخطيط لو أنها تساعد يف 

الوصول إىل املعلومات واملوارد الالزمة لفعل هذا. 

مثال  ملامرسة ضعيفة: يربط برنامج تجاري يعمل يف مجال الزراعة ما بني الفالحني صغار املالك  و منتجي البطاطس الشيبيس، 

مييل املزارعون عامة إىل االبتعاد عن دورة املحاصيل للتخصص يف نوعيات البطاطس املختلفة التي يطلبها املصنع، مع وجود 

وعود بالحصول عىل عائد جيد من املحصول. بعد ميض عامني، فسد محصول البطاطس، وبالتايل ضاعت أرباحهم ملدة عام 

لترتكهم دون محاصيل بديلة لالعتامد عليها للحصول عىل دخل ووسيلة إلطعام أرسهم. كان البد وأن تقدم الوكالة املنفذة 

معلومات أفضل للمزراعني عن مخاطر التخصص يف نوعني من البطاطس وتساعدهم عىل البحث عن وسائل لتقليل املخاطر، 

الرتكيز فقط عىل  الجودة بدالً من  بإمكانهم أن يزرعوا بطاطس وكذلك محصول أو محصولني عايل  املثال كان  فعىل سبيل 

محصول واحد فقط عايل الجودة 
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معيار تطوير املرشوع 2 :  األثر املستدام للربنامج 

تصمم املنظامت أنشطة تطوير املرشوعات وتنفذها واضعني نصب األعني االستدامة طويلة املدى 

التدابري األساسية 

· إقامة أو تقوية عالقات منفعة مشرتكة فيام بني املرشوعات. 	

· فحص الروابط األفقية والرأسية فيام بني املرشوعات )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 	

· البحث عن قادة موجودين بالفعل يف السوق أو مرشوعات أخرى ميكن أن تكون رشيك محتمل يف تنفيذ الربامج 	
)راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· عمل مراجعة دورية للربنامج وتعديل أنشطة الربنامج وفقاً للنتائج التي تم التوصل لها. 	

املؤرشات الرئيسية: 

· تعمل الربامج يف القطاع الخاص كرشكاء وتتجنب الدخول مبارشة يف السوق، ويف حالة الرضورة فعليهم التأكد من 	
وجود إسرتاتيجية خروج مفعلة من البداية )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 

· تصمم الحلول قصرية األمد لتسهيل تحقيق األهداف طويلة األمد )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 	

· الدعم يجب أن يكون محدد بوقت وقائم عىل التحليل وتستخدم بشكل انتقايئ  لحث السوق عىل االستجابة)راجع 	
املالحظة اإلرشادية 3(. 

· الربامج مصممة ليك تكون مرنة وليك تتجاوب مع التغريات يف نظام السوق أو البيئة املمكنة. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. الروابط الرأسية واألفقية: ال يعمل أي مرشوع مبعزل عن املرشوعات األخرى ينطبق هذا حتى عىل املرشوعات الصغرية 
للغاية التي تدار من املنزل. الروابط “األفقية” تشري إىل تلك العالقات مع املرشوعات التجارية األخرى والعاملني يف السوق ممن 
عىل نفس املستوى )عىل سبيل املثال، اثنني بائعي  تجزئة( يف حني أن الروابط “الرأسية” تشري إىل العالقات فيام بني العاملني يف 
املستويات املختلفة لنظام السوق )عىل سبيل املثال مورد ملشرتى، أو مصدر  لبائع جملة(. يساعد فحص تلك الروابط عىل فهم 
أماكن تواجد العالقات النفعية ، عدم الكفاءة  ، أو الدينامكيات غري العادلة وتحديد أفضل الوسائل ملساعدة املرشوعات التجارية 

املستهدفة للنجاح )راجع املعيار األسايس 5(. 

2. الرشاكة مع قادة القطاع الخاص: يف بداية برنامج تطوير املرشوع، البد وأن تفعل الخطط ليك تحدد وتشارك وتبني 
قدرات رشكات القطاع الخاص املوجودة، فالبد وأن يكون الربنامج حذراً تجاه التدخل املبارش يف سلسلة السوق وتقديم الخدمات 
أو املنتجات. فعىل الرغم من أن التدخل املبارش يف السوق قد ميأل الفجوة أو “يعطي دفعة البداية” للسوق، إال أنه يفرض مخاطر 
عىل استدامة السوق. تخلق التدخالت املبارشة اتكالية وتأخر يف ظهور حلول القطاع الخاص ملشكالت هذه الصناعة، وبالتايل يجب 
تجنب  التدخل املبارش بقدر اإلمكان. عند غياب رغبة الفاعلون يف السوق أو القادرين عىل لعب دور معني يف السلسلة فيجب 
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عدم دعم الخدمات املقدمة بل ينبغي تسليمها رسيعاً لرشكات القطاع الخاص. 

إرشاك القطاع الخاص أمر رضوري لبناء شعور بامللكية يف إطار مجتمع املرشوعات واملرشوعات املستهدفة. إذ أنه يقدم فرصة ليك 
يأيت مبرشوعات وموارد إضافية .إن املشاريع املوجودة سواء املشرتين أو املصنعني أو املنتجني ا تستطيع  تقديم القيادة املستمرة 

الالزمة الجتذاب االبتكارات. 

تتطلب فرص وقيود السوق بصفة عامة استجابة تتسم بالتنسيق من جانب املرشوعات يف الصناعة أو القطاع الفرعي مام يستلزم 
الثقة والرغبة يف التعاون، يجب أن يكون لدى الربامج وسائل لتقوية التعاون والعالقات فيام بني العاملني يف السوق وفيام بني 

املرشوعات واألفراد املستهدفني.  )راجع املعيار األسايس 4(

3. التدخالت قصرية األمد: تركز معظم أنشطة ما بعد األزمة عىل معالجة االحتياجات الفورية، إال أن الطوارئ أيضا تدمر 
أعامل السوق وشبكات التجارة. رمبا يحدث مزيد من األذى لو أن التدخالت اإلنسانية مل تأخذ يف االعتبار إمكانية مشاركة القطاع 
الخاص املحيل يف أنشطة التعايف و تأخذ احتياجاتها للتعايف يف الحسبان. عادة ما متيل األنشطة قصرية األمد القامئة عىل السوق 
أن تضعف من جوانب التعايف املستقبلية وإمكانية تدمري سبل العيش. يجب أن تأخذ كل تصميامت املرشوع األثر طويل املدى 

ألنشطتهاعىل القطاع الخاص املحيل واملجتمعات )راجع املعايري األساسية 1، 4(.

 تؤدي اإلعانات إىل تشويه السوق لهذا البد من تجنبها كلام أمكن. وإن كان رضوري فيجب عىل املنظامت أن تخطط من البداية  
لسحب اإلعانات وتوصيلها بطريقة واضحة ملتلقي الخدمة واألطراف املعنية األخرى، ميكن أن  تكون اإلعانات فّعالة مثل املساعدة 
يف إحالل األصول أو إظهار إمكانية تحسني التكنولوجيا.  و لذلك فإن اإلعانات ال تدوم ويجب أن تكون محددة املدة و تستخدم 

بشكل يتم اختياره بعناية. 

مثال لخطة جيدة للدعم املايل. قامت منظمة بتقديم متويل مشرتك من خالل رشيك القطاع الخاص املحيل ملعرض يجمع 

عاملني متعددين معاً يف قطاع السمسم. يقدم دعم املنظمة أيضاً تخفيضاً ألول عرش أشخاص يشرتون نوع جديد من املعدات 

الستخراج زيت السمسم. 

مثال لدعم مايل ضعيف: تقدم منظمة منحة لرشاء معدات جديدة تستخدم يف تصنيع العصري، بعد الرشاء يدرك املرشوع أنه 

ال يستطيع أن يحدد القيمة ونوعية الطامطم الالزمة حتى يتم إدارة املرشوع بكامل الطاقة ألن الفالحني املحليني يفضلون بيع 

األصناف املحلية عالية الجودة يف السوق.  

4. مرونة الربنامج: يجب أن تجري الربامج تقييامت دورية، وتستخدم املؤرشات التي تسمح بتغريات السوق ولها القدرة عىل 
إعادة تخصيص املوارد وفقاً للفرص والعوائق التي تم تحديدها. تتحمل الجهات املانحة واملنفذون مسئولية مشرتكة لالستجابة 

لواقع السوق )راجع املعيار األسايس 1(. 
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مثال برنامج يستجيب للمعيار: بالنسبة لربنامج يهدف إىل مساعدة الفالحني عىل زيادة دخولهم، فأن املؤرشات مثل “عدد 

الوظائف الني تم خلقها” أو الزيادة املتوسطة يف دخل األرسة” هو أكرث مرونة من “عدد فالحي القطن الذين تم مساعدتهم”، 

هذا ألن العمل مبارشة مع مزراعي القطن قد ال يكون أفضل طريقة للتدخل. رمبا يقرر الربنامج من خالل تقييم السوق 

بانتظام أنه من األفضل العمل مع مصنعي القطن عىل تحقيق الهدف لزيادة دخل األرسة الريفية. 

أنه يجب  إال  املؤرشات واملخرجات كام هي  إبقاء  الرغم من  أنه عىل  توافق جهة ممولة  للمعيار:  مثال لربنامج يستجيب 

السامح مبستوى عايل من املرونة فيام يتعلق باملوزانة حتى ميكن للمنظمة أن تعيد تخصيص املوارد بحسب تغريات السوق 

عىل مدار الزمن. 

معيار تطوير املرشوع 3 :  دعم جدوى املرشوع ومنوه 

تتعامل الربامج مع االحتياجات امللحة لجدوى املرشوعات ومنوها 

التدابري األساسية 

· استخدم تحليل السوق لتقييم مدى فائدة األنشطة مع  عاملني مختلفني يف السوق بالنسبة للسكان املستهدفني54. 	

· تطوير أنشطة برامج باستخدام التحليل الذي يشتمل عىل املعلومات بشأن خدمات الدعم املتاحة55. 	

· تحديد القضايا الترشيعية والقانونية ذات الصلة بالقطاعات أو املرشوعات املستهدفة. 	

· تطوير وسائل لضامن أن املرشوعات تعلم بالقضايا القانونية والترشيعية ذات الصلة. 	

املؤرشات الرئيسية 

· يجب أن تزيد الربامج الدخل ليك تدعم جدوى املرشوعات واملجتمعات ومنوها )راجع املالحظة اإلرشادية 1(. 	

· ربط املرشوعات بخدمات دعم املرشوعات )راجع املالحظة اإلرشادية 2(. 	

· تأخذ الربامج يف اعتبارها التدخالت عىل املستويات املتعددة يف نظام السوق )راجع املالحظة اإلرشادية 3(. 	

· املرشوعات لديها القدرة عىل الوصول إىل معلومات السوق املوثوقة )راجع املالحظة اإلرشادية 4(. 	

· املالحظات 	 )راجع  أقىص حد ممكن  إىل  بها  التمسك  وقادرة عىل  الصلة  ذات  بالترشيعات  دراية  املرشوعات عىل 
اإلرشادية 5، 6(.

54  راجع أيضاً معيار تطوير املرشوعات واملعايري األساسية 1، 5 

55  راجع أيضاً معيار تطوير املرشوعات 1، واملعيار األسايس 1، ومعايري التقدير والتحليل 
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· تشجيع املرشوعات عىل العمل بأسلوب يحمل يف طياته املسئولية البيئية واالجتامعية )راجع املالحظة اإلرشادية 7(. 	

املالحظات اإلرشادية 

1. زيادة الدخل: يجب أن تزيد كل برامج التعايف االقتصادي من الدخول سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة أو عىل األقل 
تجعل الدخول أكرث ثباتا. فأي برنامج ال يفعل هذا عادة ما يكون برنامج مصمم بهدف تحقيق منفعة اجتامعية ال بهدف تطوير 
املرشوعات، والبد من وصفه عىل هذا النحو. فرمبا يكون هذا املفهوم مرشوحاً وواضحاً فيام يتعلق بالنمو والتنافسية بالنسبة 
من   مزيد  تحقيق  النهائية هي  النتيجة  ولكن ستكون  والكبرية.  والصغرى  الصغرية  املرشوعات  املرشوعات وخاصة  من  للعديد 
التطور يف هذا املرشوع وكذلك مزيد من العائدات األكرث ثباتاً. يعتمد نجاح املرشوعات واملجتمعات عىل مصادر الدخل املتنوعة 

والتي ميكن الوثوق بها. 

إىل  الوصول  وتتطلب  األكرب  السوق  نظم  من  جزء  املرشوعات  التجارية:  الخدمات  مبقدمي  املرشوعات  ربط   .2
الخدمات  عىل  أمثلة  اإلصالح  وخدمات  والتخزين  والتمويل  املواصالت  وتعد  تنجح،  حتى  والخدمات  املنتجات  من  مجموعة 
التجارية التي يحتاجها املرشوع حتى يكون ناحجاً. والبد وأن يشتمل تقييم السوق عىل معلومات عن الخدمات املوجودة وكيف 
تستخدم، فإن مل تكن الخدمات األساسية متاحة و/ أو إن كانت هذه الخدمات ال ميكن الوصول إليها وال ميكن تغطية مرصوفاتها 
فسيكون من غري املجدي دعم املرشوع )راجع معيار تطوير املرشوع 1، واملعيار األسايس 1(. البد من توجيه عناية واهتامم خاص 

نحو ربط املرشوعات بالخدمات املالية )راجع معايري الخدمات املالية(. 

مثال لربنامج  يستجيب للمعيار: عادة ما تجد مجتمعات األعامل أنه من املفيد طباعة دليل تجاري لتساعد املرشوعات عىل 

الوصول إىل مرشوعات أخرى وخدمات داعمة يف نفس السوق أو القطاع أو املنطقة املحلية. وتعد املعارض التجارية أسلوب 

آخر متعارف عليه ليك يجمع هؤالء الذين ميكنهم االستفادة من الخدمات الداعمة مع هؤالء الذين يقدمون تلك الخدمات. 

 RDI :املصدر

3. تقييم وسائل املساعدة املبارشة وغري املبارشة: البد وأن تأخذ الربامج يف اعتبارها العمل عىل عدة نقاط يف نظام 
السوق أو يف سلسلة القيمة لتحسني فعالية التدخالت. فرمبا تقدم األنشطة املنفذة مع املصنعني أو تجار الجملة أو الحكومة 

مقدارا من الفائدة للسكان املستهدفني يف شكل تدخالت مبارشة. )راجع املعيار األسايس 5 (
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مثال لربامج  تستجيب للمعيار 

ليك تدعم الفالحني الفقراء يف أذربيجان ، قامت لجنة اإلنقاذ الدولية بإصالح خطوط الكهرباء القريبة من مطحن أ. 

حبوب وبذلك قللت بصورة واضحة املسافة )و بالتايل الكلفة( لنقل الفالحني لطحن قمحهم.. ونتيجة لهذا زادت 

الحيوانات،  الطحن يف تغذية  الفائض من عملية  الثانوي  املنتج  املزراعون  الحبوب، وقد استخدم  أرباح زراعة 

وبالتايل تحسنت الحالة الغذائية للامشية املحلية وأصبحت هناك وسيلة رخيصة لتغذية الحيوانات. 

يف هايتي ارتفعت فجأة تكاليف األطعمة األساسية يف املناطق التي بها بائعي جملة صغار وليس لديهم مكان ب. 

لتخزين السلع الكبرية، ولدعم إصالح مستودعات التخزين الصغرية، ساعدت املنظامت يف تقليل تكلفة األطعمة 

أفضل مرة  بأسعار  البيع  و  بكميات كبرية  الرشاء  الجملة  لبائعي  الفقراء. ميكن  للمستهلكني  بالنسبة  األساسية 

الناس قادرين عىل تغطية  أخرى. وبالتايل تحسن األمن الغذايئ يف هذه املنطقة )وأصبح هناك عدد أكرب من 

نفقات بضاعئهم(. وقد ارتفعت أرباح بائعي الجملة ألنهم يبيعون أكرث. 
املصدر: مقابالت مع فريق العمل يف لجنة اإلغاثة الدولية 

4. معلومات السوق: يجب أن تتأكد الربامج من أن املرشوعات واألفراد املستهدفني لديهم القدرة عىل الوصول إىل معلومات 
السوق املوثوقة بصفة منتظمة، ويتضمن هذا معرفة من الذين يشرتون السلع أو الخدمات، وما هي مواصفات الجودة والكمية 
والخدمات  املوارد  الحصول عىل  يتم  أين  من  و  السداد  الراغبني يف  املشرتين  بني  فيام  السعر  اختالف  وما هو  يفضلونها،  التي 
املطلوبة، وكيف تتغري األسعار موسمياً، وما هي الترشيعات اإلدارية واملالية التي يجب االلتزام بها، وغريها من املعلومات، ولكن 
لعدة أسباب )منها املناطق النائية واالفتقار للوصول إىل تكنولوجيا االتصاالت وعدم فهم املعلومات جيداً أو كون هذه املعلومات 
غري محدثة، أو بسبب املنافسة( فأن هذه املعلومات ال “تتدفق” من خالل نظام السوق حسبام ينبغي ، وبدون هذه املعلومات 
فأن املرشوع يخاطر بأن يتخذ قرارات تجارية غري مدروسة وبالتايل هناك احتامل فقدان لألموال، يف الواقع تركز برامج تطوير 

املرشوعات أحيانا عىل تحسني تدفق املعلومات يف السوق. 

مثال لربنامج يستجيب للمعيار: كان صائدي السمك يف أندونسيا يأتون بقواربهم معهم إىل امليناء املوجود يف املدينة التي 

عىل  الحصول  يف  الصائدين  املرشوعات  أحد  ساعد  امليناء.  يف  ينتظرونهم  الذين  الوكالء  إىل  صيدهم  ويبيعون  بها  يقيمون 

تليفونات محمولة، واآلن ميكنهم االتصال بالوكالء يف املوانئ املوجودة عىل طول الساحل عند اقرتابهم من الشاطئ ويأتوا 

بصيدهم للوكيل الذي سيعطيهم أفضل سعر يف ذلك اليوم. 

باإلطار  يتعلق  بتطوير املرشوعات معرفة فيام  امللتزمة  املنظامت  الترشيعي للمرشوع: البد وأن تكون لدى  5. اإلطار 
الترشيعي للسوق الذي تعمل به حيث أن املرشوعات التي تعمل معها هي مرشوعات قانونية وملتزمة إىل أقىص حد ممكن، 

وهذا يتضمن االلتزام بالرتاخيص والرضائب وغريها من الترشيعات املطلوبة. 

فإن تهاونت البيئة املمكنة مع الال رسمية املنترشة عندها ميكن للربامج أن تعمل مع مرشوعات غري رسمية ولكن يجب أن تدعم 
الدعوة وكسب التأييد وأجندة السياسات التي تدعم أكرث البنية التحتية الرسمية. عادة ما يكون هناك متطلبات غري رسمية للعمل  
يف األسواق غري الرسمية التي يتحكم فيها ويدعمها شبكات اجتامعية وروابط مع ذوي السلطة يف السوق، لهذا البد من إدراك 

كيف تؤثر عىل جدوى املرشوعات املستهدفة واالحتياجات املعيشية عىل وضع الربنامج واملساءلة. 

ميكن أن تخرج الترشيعات واإلجراءات املتعلقة باألعامل حوافز أو تحبط  من عملية خلق و تنفيذ مرشوعات . نظرا للضعف 
التحدي والتشويش  القواعد مزيد من  تلك  ، رمبا يجلب تطبيق مثل  القانون  القدرة عىل تطبيق  املؤسيس بعد األزمات و قلة 
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أمام تعايف املرشوعات ويجب أن تزال بالتدريج من خالل تقديم الحوافز  وضعف يف الشفافية . متثل مثل تلك الظروف عائقاً 
املناسبة ورفع القدرات املؤسسية بالدرجة الكافية. عىل الرغم من أن هذه القضية ال تعالج عىل مستوى الحكومة املركزية إال أن 

هناك معايري محددة لعدم املركزية مع معرفة أن هناك قدرات محلية عىل تطبيقها.56

مثال لربنامج ضعيف: قامت أحد املنظامت بدعم املزارعني يف منطقة واسعة من كوت ديفوار لزيادة إنتاج الفستق، ولبيع 

محصولهم إىل غانا، عندما وضعت الحكومة سياسة بعدم تصدير الفستق بسبب مخاوف األمن الغذايئ، تسبب هذا يف مشكلة 

لكل من الربنامج واملزارعني، ألن املزارعني لديهم فائض كبري من الفستق يفوق استهالك السوق املحيل، فضال عن أن عملية 

النقل الداخيل مكلفة للغاية، فلو كانت املنظمة قامت بعملية البحث ألدركت أن هذه السياسة يتم مناقشتها يف الربملان ولكان 

بإمكانها تصميم مرشوع يقلل من حدة املخاطرة عىل مزراعي الفستق. 

6. الشفافية واملساءلة: تشجع الشفافية واملساءلة االستثامرات املنتجة، فالفساد صفة مشرتكة يف مناطق ما بعد الرصاع ألن 
الظروف القامئة تسهل من انتشاره، يف املقابل يقلل الفساد من مصداقية الحكومة والدعم الشعبي، وبالتايل يشجع حالة عدم 
االستقرار والرصاع السيايس. عندما يدرك السكان وجود فساد واستغالل للسلطة العامة )يف شكل رضائب غري مرشوعة( سيرتتب 
عىل ذلك أن املرشوعات القانونية ستصارع ليك تبدأ وتتطور ، فينبغي التصديللفساد واالستغالل لدعم منو االقتصاد واملساهمة يف 
االستقرار عىل املدى الطويل، يف مناطق ما بعد الرصاع ميكن أن يفهم تدفق املساعدات عىل أنه فرصة ملزيد من املرشوعات غري 

املرشوعة ألن مثل هذه املساعدات مبثابة تبذير أو إتالف للنقود. 

تكون  أن  فينبغي  واالستقرار.  السالم  تحقيق  يف  “املسئولة”  املرشوعات  يف  االستثامر  يساهم  املسئولة:  املرشوعات   .7
تلك االستثامرات شفافة وملتزمة بالقيم املحلية ومتجاوبة مع احتياجات التنمية وحساسية الرصاع ، فضالً عن ذلك ال تستغل 
املرشوعات املسئولة املوارد الطبيعية ولكنها تساهم بفعالية يف حاميتها وتجديدها. يجب وضع عدة قواعد للمرشوعات لتعزيز 
النمو االقتصادي وحقوق اإلنسان وحامية البيئة والتنمية االجتامعية. بعضاً منها محددة قطاعياً )عىل سبيل املثال البرتول والغاز 

واملواد واملعادن( وغريها مرتبطة مبعايري العمل57. 

ملحق معايري تطوير املرشوعات

كوندز، كانان، ودايانا كلني، 2008 مناهج حساسية الرصاع إىل تطوير سلسلة القيمة.أيه أم أيه يبmicroREPORT , رقم 101، 
http://www.microlinks.org/ :أعدتها وحدة اإلنذار الدويل التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، واشنطن دي يس

ev02.php?ID=23786_201&ID2=DO_TOPIC

http://www. 2010 منظمة العمل الدولية »إرشادات التعايف االقتصادي املحيل ما بعد الرصاع« ، جنيف، منظمة العمل الدولية
ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/documents/instructionalmaterial/

wcms_141270.pdf

56  منظمة العمل الدولية، 2010 »تعايف االقتصادات املحلية بعد الرصاعات« 

57  راجع مواثيق منظمة العمل الدولية: حرية إقامة الجمعيات )ميثاق 87(، واملفاوضات الجامعية )ميثاق 98(، وإلغاء العمل القرسي )ميثاق 105(، 

وميثاق الحد األدىن لسن العمل )ميثاق 138(، وإلغاء أسوأ أشكال عاملة األطفال )ميثاق 182(،  املساواة يف املقابل املادي )ميثاق 100(، وإلغاء التمييز 

.http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm العمل واملهن( )ميثاق 111(، عىل املوقع التايل(
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ميهربيدنت، ألكسندرا، ماري ماكفاي: تنفيذ التطوير املستدام للقطاع الخاص: العمل عىل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الفقراء،  
www.bdsknowledge.org/ 2006 2006 لقارئ خدمات تطوير األعامل، جيم تانربن، جينيف: منظمة العمل الدولية

 dyn/bds/docs/497/PSDReader2006.pdf

يب  أيه  أم  أيه  الرصاعات    من  املترضرة  املناطق  يف  القيمة  سلسلة  من مرشوعات  العملية  للدروس  افرتاض  باركر جوان2008 
microREPORT رقم 105، إعداد املنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي لجمعيات Weidemann والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، واشنطن دي يس: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

http://www.microlinks.org/ev02.php?ID=24911_201&ID2=DO_TOPIC

بتنافسية سلسلة  القيمة: االرتقاء  النهايئ لسلسلة  السوق  براند 2009، حقيبة أدوات بحث  هيننج روب، نيل دوناهو ومارجي 
http://www.microlinks.org/ev_ الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  املدروس. واشنطن دي يس:  القيمة مع االختيار 

en.php?ID=39116_201&ID2=DO_TOPIC
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معجم الكلامت الخاصة مبعايري التعايف االقتصادي 

يقدم هذا املعجم تعريفاً للمصطلحات املستخدمة يف معايري التعايف االقتصادي. وهذه التعريفات جديرة بالتأمل، يستند املعجم 
عىل تعريفات مقبولة عىل نطاق واسع يف األعامل املتعلقة بالتنمية االقتصادية، والتمويل األصغر، وتطوير املرشوعات، وموارد 
الرزق، وتطوير األسواق والزراعة واألمن الغذايئ، العديد من هذه التعريفات مأخوذ من مكتب تنمية املرشوعات الصغرى الخاص 

بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل موقعها االلكرتوين: www.microlinks.org ما مل يذكر عكس ذلك.

الوصول: 

)عدداً(  املالية  املؤسسات  تقدمها  التي  والخدمات  املنتجات  انتشار  الوصول من خالل  تُقاس عملية  املالية  الخدمات  يف مجال 
املتخصصة يف املرشوعات الصغرى والصغرية والتي ميكن استخدامها لتحقيق أرباح. يستخدم هذا التعريف باملثل يف مجال تطوير 
املرشوعات ، تقاس عملية الوصول من خالل عدد املرشوعات التي ميكنها الوصول إىل املنتجات والخدمات الالزمة مبا يف ذلك 

األسواق لنجاح مرشوعاتها. 

العائد املعدل عىل التشغيل 

التمويل األصغر، فوجود قيمة  هذا هو املعيار األساس الذي تستخدمه العديد من املنظامت لتقدير االستدامة املالية ملؤسسة 
واحدة أو أكرث يعني ضمناً االستدامة املالية الكاملة )راجع االستدامة املالية الكاملة(. 

التقييم58

ألغراض املعايري يشري “التقييم” بصفة عامة إىل البحوث )سواء تلك التي أُجريت بصفة فردية أو من خالل مصادر ثانوية( التي 
تم إجرؤاها قبل، وأثناء تدخالت التعايف االقتصادي يف نظم السوق، ومع املنتفعني والظروف املحيطة بصفة منتظمة )راجع أيضاً 

التقدير(. 

حامية األصول 

عادة ما يشري هذا املصطلح إىل منع بيع أو استهالك األصول النقدية أو تحويل األصول )عىل سبيل املثال القسائم، أو املساعدات 
الغذائية(، ولكنه قد ينطوي أيضاً عىل أنشطة لتوفري الحامية املادية لألصول املنزلية والطبيعية وضامن الوصول إىل أصول جامعية 
أو أصول عىل نطاق واسع )مثل األرايض أو املياه أو املرافق التي تديرها مجموعة(، فضالً عن الجهود املبذولة لضامن أن القوانني 

املحلية واألعراف الثقافية ال تعرض األصول التي ميلكها األفراد للخطر. 

58  ُوضع هذا التعريف من قبل املساهمني يف وضع معايري التعايف االقتصادي 
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انتشار عىل نطاق واسع 

توفري مزايا هامة ألعداد كبرية تنتمي ملجموعة معينة مستهدفة. 

مرشوع 

مهنة، أو حرفة أو تجارة أو كيان يشارك يف النشاط االقتصادي من أجل تحقيق ربح )راجع مرشوع، ومرشوعات صغرى(.

خدمات تطوير األعامل 

هذه مجموعة كبرية من الخدمات غري املالية الرضورية لبدء املرشوعات59، وبقائها وإنتاجيتها وقدرتها التنافسية ومنوها )راجع 
مرشوع، ومرشوعات صغرى(. وتشمل الخدمات اإلسرتاتيجية والتشغيلية التي تحتاجها الرشكات ملواصلة أعاملها وإلحراز تقدم 
بهدف زيادة األرباح. وقد تشمل خدمات دعم األعامل عىل خدمات عامة مثل تدريب األيزو، ودعم فني يف تكنولوجيا املعلومات، 
السوق، وتوريد  إىل  والوصول  املنتج،  تطوير  الفرعية يف  للقطاعات  والتسويق وكذلك خدمات محددة  االسرتاتيجي،  والتخطيط 

املدخالت وبيع أو تأجري املعدات واملساعدات الفنيةاألخرى للقطاع  و/ أو تدريب.  

روابط األعامل 

وتشمل الروابط الرأسية واألفقية فيام بني املشاريع، فروابط األعامل هي عالقات منفعة متبادلة بني املرشوعات التي عىل نفس 
املستوى من سلسلة القيمة )أفقياً(، وعىل مستويات مختلفة من السلسلة )رأسيا(، بحيث تتصدى للعوائق عىل كل املستويات 
األفقية  الروابط  أيضاً  السوق )راجع  بروابط  يُشار إىل روابط األعامل  السلسلة لدعم عالقات ربح – ربح، يف بعض األحيان  يف 

والروابط الرأسية(. 

التعاونيات60

االقتصادية  واحتياجاتهم  تطلعاتهم  لتلبية  طواعية  معاً  اتحدوا  األفراد  من  مكونة من مجموعة  التعاونية هي جمعية مستقلة 
منوذج  تطبيق  وميكن  دميقراطي.  نظام  يحكمها  أو  مشرتكة  ملكية  ذات  مرشوعات  خالل  من  املشرتكة،  واالجتامعية  والثقافية 
املرشوع التعاوين عىل أي نشاط أعامل. تظهر التعاونيات يف القطاعات االقتصادية التقليدية مثل قطاع الزراعة والصيد والخدمات 
املالية وخدمات العمالء واملنازل واإلنتاج )تعاونيات العامل(. ولكن تُقام التعاونيات عىل نطاق واسع من القطاعات واألنشطة 
يحوي املشاركة يف السيارات ورعاية األطفال والرعاية الصحية واالجتامعية والجنازات واألوركسرتا والجمعيات املوسيقية، واملدارس 
والرياضة والسياحة واملرافق )الكهرباء واملياه والغاز( واملواصالت )السيارات األجرة والحافالت( وغريها )راجع مجموعى األصول،  

ومجموعات املنتجني(. 

59  لجنة الجهات املانحة لتنمية املرشوعات الصغرية 2001،  خدمات دعم األعامل للمرشوعات الصغرية: مبادئ إرشادية لتدخالت الجهات املانحة )جنيف: 

منظمة العمل الدولية( www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/guide.htm. The لجنة الجهات املانحة تضم الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية ووزارة التنمية الدولية الربيطانية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

والهيئة اليابانية للتعاون الدويل، واملفوضية األوربية ووكالة التنمية األملانية، ومؤسسة فورد، والبنك الدويل.  

http://www.ica.coop/coop/index.html :60  االتحاد التعاوين الدويل
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القدرة التنافسية 

هي قدرة مرشوع أو بلد عىل املنافسة بنجاج بناء عىل السعر والجودة والتفرد والخدمات الجيدة و/ أو غريها من املعايري القيمة 
النمو املستدام يف اإلنتاجية التي ينتج عنها تحسن يف  بيئياً أو اجتامعياً مع الرشكات أو البلدان األخرى. يقصد بالتنافسية أيضاً 
مستوى معيشة املواطنني العاديني. يعتمد تحقيق القدرة التنافسية والحفاظ عليها عىل القدرة عىل االبتكار. ومبا أن ميزة القدرة 
التنافسية لرشكة ما تعتمد عىل نظام األعامل والبيئة السياسية التي تعمل فيها فأن التنافسية عىل كل املستويات مرتابطة. وهكذا 
فإن نجاح األداء التنافيس ال يعتمد عىل قدرة الرشكة عىل االبتكار فحسب، بل أيضاً عىل أداء الروابط األولية والنهائية يف سالسل 

القيمة املحرتمة الخاصة بها. 

اسرتاتيجيات التأقلم 

يشري هذا املصطلح إىل جهود محددة تستخدمها األرس يف مواجهة االضطرابات التي قد تصيب مصادر دخلها. من بني األمثلة 
الشائعة إلسرتاتيجيات املواجهة السلبية املحتملة تقليل مقدار الغذاء اليومي، واستهالك طعام أرخص، والحد من نفقات األرسة 

عىل البنود الرضورية، مثل املالبس والرعاية الطبية والتعليم وتقليل عدد من تعولهم األرسة. 

الفساد61

يقصد بالفساد إساءة استخدام السلطة ألجل منفعة شخصية مبا يف ذلك الفساد املايل مثل االحتيال والرشوة و اإلكراميات ، وتنطوي 
أيضاً األشكال غري املالية للفساد مثل التالعب أو استغالل املساعدات اإلنسانية لصالح مجموعات غري مستهدفة ، وتخصيص موارد 
اإلغاثة يف مقابل الحصول عىل إشباع للرغبات الجنسية، وإتباع سياسة التفضيل يف تقديم املساعدات أو توظيف أفراد العائلة أو 

األصدقاء وإكراه املوظفني واملستفيدين أو ترهيبهم وغض الطرف عن الفساد أو املشاركة فيه. 

االنتشار العميق 

هذا هو توفري فوائد هامة لألعضاء املحرومني من املجموعة املستهدفة األكرب، يف حالة برامج تطوير املرشوعات، عادة ما تتضمن 
أصحاب املرشوعات من الفقراء والنساء رائدات األعامل. 

التنمية االقتصادية 

وتشتمل  املامرسة.  ومجال  املستهدفة  املجموعة  عىل  بناء  االقتصادية  التنمية  املختلفة  املجموعات  تعرف  حيث  واسع  نظام 
تعريفات هذا املصطلح عىل: 

· تحسينات يف كفاءة استخدام املوارد إلنتاج نفس الكم أو كم أكرب من السلع والخدمات ، من خالل مدخالت أقل 	
وأصغر من رأس املال البرشي واملصنع والطبيعي62. 

· التنمية 	 الرئييس عىل  بالتقدم االجتامعي والتكنولوجي. “املؤرش  البلد وعالقته  تغيري نوعي وإعادة هيكلة القتصاد 
االقتصادية هو زيادة إجاميل الناتج القومي للفرد )أو الناتج املحيل للفرد( ، مام يعكس زيادة يف اإلنتاجية االقتصادية 

والرفاهية املادية للسكان. وعادة ما ترتبط التنمية االقتصادية بالنمو االقتصادي63. 

/http://www.transparency.org :61  راجع املوقع االلكرتوين للشفافية الدولية

  .http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/intro/glossary_links/glossary.htm62  اليونسكو
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النمو االقتصادي64

تغيري نوعي أو توسع يف اقتصاد البلد. النمو االقتصادي عادة ما يقاس بنسبة زيادة يف الناتج املحيل اإلجاميل، أو إجاميل الناتج 
القومي يف خالل عام. ويتخذ النمو االقتصادي شكلني: فأما أن ينمو االقتصاد “عىل نطاق واسع” باستخدام مزيد من املوارد )مثل 
رأس املايل الطبيعي أو البرشي أو املادي( أو بشكل مكثف باستخدام نفس كمية املوارد مبزيد من الفعالية )اإلنتاجية(، وعندما 
النمو االقتصادي باستخدام مزيد من العاملة فال ينتج عنه منو يف الدخل القومي للفرد)راجع الفصل 4(، ولكن عندما  يحدث 
يتحقق النمو االقتصادي من خالل مزيد من االستخدام املنتج لكل املوارد مبا يف ذلك العاملة، فيؤدي إىل زيادة يف الدخل القومي 

للفرد وتحسن يف متوسط مستوى معيشة الناس. يتطلب النمو االقتصادي املكثف “تنمية اقتصادية”. 

إن زيادة  قيمة السلع والخدمات املنتجة،  تقاس كنسبة مئوية من الزيادة يف إجاميل الناتج القومي الحقيقي .  يتم عادة حساب 
النمو من حيث القيمة الحقيقية، أي بالرشوط املعدلة حسب التضخم ، و ذلك من أجل حساب صايف أثر التضخم عىل سعر السلع 
والخدمات املنتجة. يف االقتصاديات، فأن “النمو االقتصادي” أو “نظرية النمو االقتصادي” عادة ما تشري إىل منو الناتج املحتمل، 

كاإلنتاج مبعدل “التوظيف الكامل” والذي ينتج عن النمو يف الطلب الكيل أو الناتج املالحظ. 

البيئة التمكينية 

بيئة السياسات والترشيعات واملؤسسات والحوكمة االقتصادية بصفة عامة التي تسمح بالنمو االقتصادي. 

املرشوعات65

هذا  يشتمل  املرشوعات  تطوير  برامج  يف  القانوين،  شكله  عن  النظر  بغض  االقتصادي  النشاط  يف  يعمل  كيان  أي  هو  املرشوع 
عىل وجه الخصوص عىل أصحاب األعامل الحرة واملرشوعات العائلية  والرشاكات أو مجموعات األعامل )الجمعيات والتعاونية 
واملجموعات غري الرسمية( التي تعمل بصفة منتظمة يف النشاط اقتصادي )راجع املرشوعات املتناهية الصغر للتعريفات الخاصة 

باملرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة بناء عىل العائد وعىل عدد املوظفني(. 

تطوير املرشوعات 

العمليات  إىل  الحرة  املهن  من  بدء  واألعامل  األفراد  من  كل  من خالل  االقتصادية  األنشطة  دعم  عىل  املرشوع  تطوير  ينطوي 
التجارية الكربى، سواء الرسمية أو غري الرسمية، وميكن أن يشمل تطوير املرشوعات األعامل الداعمة مبارشة ويف ذات الوقت يشري 

للتدخالت التي تساعد نظام السوق الكامل أو عمل سلسلة القيمة بأكرث فعالية وبطريقة تساعد عىل رفع دخول املستهدفني. 

 التقدير66

ألجل هذه املعايري، يشري “التقييم” بصفة عامة إىل محددات أداء الربنامج وأثره بعد التدخالت عىل سبيل املثال املحصلة النهائية 
أو األثر )راجع أيضاً تقييم(. 

http://www. , , معجم  النمو االقتصادي« يف كتاب الطالب فيام وراء النمو االقتصادي« DEP 64 البنك الدويل، برنامج تطوير التعليم املوقع االلكرتوين لـ

worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html  تم زيارة املوقع يف سبتمرب 2010

65 لجنة التوصيات بحسب 6 مايو 2003، فيام يتعلق بتعريف املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )موجودة تحت وثيقة رقم يس )2003( 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:NOT )1422

66  وضعه املساهمون يف معايري التعايف االقتصادي
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إسرتاتيجية الخروج 

تتعلق باالنسحاب من عملية دعم مايل لتدخل ما، تاركاً وراءه التحسينات املستدامة يف القطاع الخاص. 

ميرسرّ 

ميكن أن يكون هذا معهد أو مرشوع يعطي دعم غري مبارش لتطوير القطاع الخاص، فبدالً من تقديم الخدمات مبارشة، ينظم 
امليرّس التدخالت التي تبني القدرات املحلية لتقديم الخدمات املالية و/ أو الحلول )تكرار العوائق مرة أخرى( و التي يفّضل أن 
تكون من خالل مقدمي خدمات عاملني يف القطاع الخاص. ميكن أن تشتمل الخدمات و/ أو الحلول عىل الوصول إىل السوق 
وتطوير/ تصميم املنتج، والوصول إىل التكنولوجيا، والتدريب، والخدمات االستشارية والخدمات املالية )روابط باخلدمات املالية(، 

تحسني املخرجات و/ أو خدمات الدعوة. 

التكلفة املالية )أيضاً يطلق عليها تكلفة األموال( 

هناك التكلفة التي تتحملها مؤسسة التمويل األصغر لتغطية االقرتاض، بناء عىل هذا اإلطار رمبا تنطوي التكلفة املالية عىل تكاليف 
الفائدة التي تدفع للمودعني و/ أو مع املستثمرين املاليني اآلخرين، ومعدل التضخم أو تكلفة الفرصة التي يتم الحصول عليها يف 

شكل منح أو قروض ميرسة من الجهات املانحة أو الحكومات أو املنظامت الخريية. 

الخدمات املالية 

يف إطار تطوير املرشوعات يشتمل هذا عىل توفري مجموعة من الخدمات املالية، مبا يف ذلك القروض أو االدخار أو التحويالت أو 
التأمني أو التأجري أو بطاقات االئتامن )راجع التمويل األصغر(، تستهدف هذه الخدمات بصفة عامة ذوي الدخل املنخفض ولكنها 

أيضاً قد تنطوي عىل مرشوعات أكرب لخلق فرص عمل لذوي الدخل املنخفض. 

االستدامة املالية 

هي الدرجة التي تجمع بها منظمة عوائد كافية من خدماتها بحيث تغطي التكلفة الكاملة لكل أنشطتها مبا يف ذلك مرصوفات 
التشغيل ومرصوفات التمويل والخسائر املتوقعة. 

القطاع الرسمي/ االقتصاد الرسمي 67

يشري القطاع الرسمي أو االقتصاد الرسمي إىل وحدات اقتصادية منظمة )عىل سبيل املثال أعامل( وعاملة منظمة تتمتع مبظلة 
تدفع  تلك  أو  و/  املنظمة  االقتصادية  األنشطة واملرشوعات  الرسمي من  القطاع  يتكون  أخرى:  بطريقة  تعريفه  حامية، وميكن 

رضائب للحكومة )راجع االقتصاد غري الرسمي/ القطاع غري الرسمي(. 

67  مأخوذ من مارثا ألرت تشن »التفكري مرة أخرى يف االقتصاد غري الرسمي، ورقة العمل DESA رقم ST/ESA/2007/DWP/46 ،46 )نيو يورك: 

األمم املتحدة، قسم الشئون االقتصادية واالجتامعية( (,http://un.org/esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdfراجع أيضا ويكبيديا “االقتصاد غري 

الرسمي”http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_economy#cite_ref-portes_0-0(. تم زيارة كال املوقعني يف سبتمرب 2010 
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تكلفة أسعار الفائدة للتعايف الكامل والرسوم 

مستوى معدالت الفائدة والرسوم وغريها من النفقات الالزمة لتغطية املرصوفات الكاملة عىل املدى الطويل لتوفري قروض أو 
غريها من الخدمات املالية أو غري املالية. 

استدامة مالية كاملة 

وضع تولّد فيه املنظمة عائداً من عمالئها/زبائنها ، تغطي كامل تكاليف )الفرصة(  ألنشطتها  ، مام يسمح باستمرار التشغيل 
مبعدل متزايد أو ثابت دون الحصول عىل دعم مستمر من الحكومات أو الجهات املانحة أو املنظامت الخريية، عند تطبيق هذا 
التعريف عىل مؤسسة خدمات مالية، فأن االستدامة املالية الكاملة تتطلب تعادل الفائدة والرسوم التي تجمعها مؤسسة التمويل 

األصغر عن القروض إجاميل املرصوفات املالية والتشغيلية أو تفوق ، مع تقييم األخرية عىل أساس أنها تكلفة فرصة. 

تكاليف )الفرصة( الكاملة عىل املدى الطويل 

يف إطار هذه اإلرشادات، فأن التكاليف املالية باإلضافة إىل مرصوفات التشغيل هي ما تنفقه املنظمة ليك تقدم خدمات كمية 
وكيفية )عىل سبيل املثال قرض( مبجرد أن تحقق املنظمة اقتصاد مجدي وتحسن من كفاءة التشغيل مع تقييم كل التكاليف عىل 
أساس تكلفة الفرصة، ويستخدم كأساس لتقدير األسعار التي يجب املطالبة بها مقابل الخدمات لتسمح للمنظمة بالوصول إىل 
االستدامة املالية الكاملة، يف حالة مؤسسة الخدمات املالية التي تحقق منو واضح و/ أو تحسن يف كفاءة التشغيل فأن املرصوفات 

الكاملة طويلة األمد لتوفري القرض ستكون أقل من املرصوفات التي تالحظها حالياً. 

أصول املجموعة

األصول التي متلكها مجموعة بصورة رسمية أو غري رسمية تعمل معاً يف مرشوع، تشتمل األمثلة التفيلدية لألصول التي تديرها 
مجموعة عىل نظم الري بالرش/ التنقيط، معدات التغليف، مخازن، مولدات كهربائية، متيل تحويالت أصول املجموعة أن تكون 
أكرب يف نطاقها )القيمة والحجم( من تحويالت أصول األفراد وأكرث تركزاً يف موقع واحد، بالتايل يجب أن يويل اهتامماً إضافياً قبل 

نقلها لعملية تقييم أثر السوق املحىل و التضمني. 

الروابط األفقية 

التفاعالت والعالقات السوقية وغري السوقية بني الرشكات واألفراد الذين يؤدون نفس العمل يف نظام السوق )عىل سبيل املثال فيام 
بني بائعي الجملة املتعددين(. متيل الروابط األفقية أن تكون عىل املدى الطويل، وتحوي اتفاقات تعاون فيام بني الرشكات التي 
تنطوي عىل االعتامد عىل بعضها البعض عىل الثقة وتركيز املوراد إلنجاز أهداف مشرتكة معاً. كال من الروابط األفقية الرسمية وغري 
الرسمية ميكن أن تساعد يف تقليل تكاليف التحويل وتخلق اقتصاديات كبرية، وتساهم يف زيادة الكفاءة والتنفاسية يف قطاع ما. 

مثل تلك الروابط تسهل أيضاً التعلم الجامعي واملشاركة يف املخاطر يف حني تزيد من احتاملية التقدم واالبتكار68.

68  مأخوذ عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الروابط املتنايهة الصغر تنمية سلسلة القيمة 
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االستجابات غري املبارشة 69

التدخالت التي تجمع التجار وبائعي الجملة واملسئولني وواضعي السياسات أو أي طرف غري مستهدف من التدخل والتي تؤدي 
إىل فوائد لجميع السكان املستهدفني. مثال عىل التدخل غري املبارش قد يكون إعادة تأهيل روابط البنية التحتية األساسية ليك تزيد 

من التجارة وتخلق وظائف لألفراد املترضرين من األزمة. 

األثر 

تغري مقصود يف بعض أهداف الربنامج عالية املستوى مثل منو املرشوع أو زيادة دخل األرسة، ويجب التمييز بينها وبني املخرجات 
الوسيطة للمرشوع مثل عدد املنتجني املنظمني أو عدد التدريبات املقدمة. 

تقييم األثر 

ينطوي عىل تقدير أثر مرشوع  بحيث يرجع إليه الفضل عند مقارنة املخرجات الفعلية مع نظريتها،و هو تقدير ملا قد يحدث يف 
حال مل ينفذ املرشوع. أفضل طريقة لتقييم أثر املرشوع هو من خالل إجراء استبيان عينة مطولة تستخدم أسلوب تجريبي أو 
شبه تجريبي ملقارنة عينة من املشاركني يف املرشوع مع غري املشاركني أو مع مجموعة ضابطة. يُقاس األثر يف بعض األحيان من 
خالل أحد الجمهور املشارك و/ أو رأي خبري. فعىل الرغم من أن تلك األسئلة النوعية ميكن أن تكون جزء من االستبيانات املطولة 

إال أنها بدائل غري مرضية للتوجهات العليا.  

املنظمة املنفذة 

يف إطار التعايف االقتصادي ؛ املنظمة املنفذة هي أي منظمة حكومية أو غري حكومية تقدم دعم مبارش للمرشوعات الصغرى أو 
تقوم بعمل أنشطة أخرى تهدف إىل تحسني البيئة من أجل أداء املرشوعات الصغرى. 

التعاون فيام بني الرشكات 

أو  للمنتجات  أو تطوير مشرتك  أو مشاركة  تبادل و/  ينطوي عىل  أكرث  أو  اتفاق إسرتاتيجي فيام بني مرشوعني  أنه  يعرف عىل 
التكنولوجيا أو الخدمات، ويغطي مجاالت متنوعة من الرتتيبات ترتاوح ما بني املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة والكبرية 
مبا يف ذلك الرتاخيص وعالقات التعاقد من الباطن وتبادل التكنولوجيا والتسويق وغريها من أشكال الرشاكة االسرتاتيجية. فالدافع 
األسايس لهذا التعاون هو دعم املوقف التنافيس أو قوى السوق وتقليل مرصوفات املعامالت، وتوفري عملية الوصول إىل املعرفة 
املؤسسية والتعلم. وميكن أن يكون التعاون فيام بني الرشكات آلية فعالة لبناء القدرات يف مجاالت مثل التكنولوجيا واملنتجات 
األعامل،  روابط  )راجع  واملتوسطة  والصغرية  الصغرى  للمرشوعات  بالنسبة  وخاصة  اإلدارية،  والتقنيات  والتسويق  والجودة، 

والتعاونيات ومجموعات املنتجني(. 

69  وضعه مساهمي املعايري 
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القطاع غري الرسمي/ االقتصاد غري الرسمي 70

يطلق عىل القطاع أو االقتصاد غري الرسمي “االقتصاد الثاين” ويشري إىل العمل الذي ليس له رشعية أو ال يسدد رضائب للحكومة، 
وهو يغطي كم كبري من األنشطة املتنوعة وأنواع مختلفة من العالقات فيام يتعلق بالعمل والوظائف. رمبا ينطوي القطاع غري 
الرسمي عىل املهن الحرة )يف أنشطة خاصة أو مرشوعات خاصة باألرسة( وعامل مدفوعي األجر يف مرشوعات غري رسمية، أو 
موظفني يف القطاع الرسمي لديهم أنشطة اقتصادية ثانوية غري رسمية، أو عامل ال يحصلون عىل أجر من مرشوعات األرسة، أو 
عامل موسمني دون أن يكون لديهم صاحب عامل ثابت، أو عامل يتم التعاقد معهم من الباطن مرتبطني باملرشوعات الرسمية أو 
غري الرسمية. حيث تقع الغالبية العظمى من عامل العامل مبا يف ذلك الفئة األفقر يف القطاع غري الرسمي )راجع القطاع الرسمي/ 

االقتصاد الرسمي(. 

الوسائل املعيشية )سبل الرزق(

تتكون الظروف املعيشية من القدرات واألصول )مبا يف ذلك املوراد االجتامعية واملادية(، واألنشطة املطلوبة حتى يتمكن املرء من 
كسب رزقه. تستمر قدرة املرء عىل كسب رزقه مصحوبة بالتعايف يف ظل الضغوط والصدمات املختلفة، مع الحفاظ عىل األصول 

والقدرات أو تعزيزها وذلك مع عدم التقليل من قاعدة املوارد الطبيعية. 

الظروف املعيشية هي اسرتاتيجيات يستخدمها األفراد للتمسك باألصول واستخدامها وتحويلها للحصول عىل دخل اليوم والتعامل 
مع املشاكل غدا. تتغري تلك االسرتاتيجيات وتعدل استجابة للصدمات املختلفة والتأثريات الخارجية واألعراف والقواعد املؤسسية، 
وغريها من العوامل. يجب أن يكون أسلوب املعيشة ديناميك مثل تلك االسرتاتيجيات. من الالزم أن يأخذ أسلوب املعيشة للحد من 
الفقر يف اعتباره اإلدارة الضعيفة لألصول يف إطار التهميش، فينبغي أن تنطوي اسرتاتيجيات الحد من الفقر عىل سياسات وتدابري 

تعزز مناستدامة سبل الرزق وتخلق إطار مؤسيس يؤدي إىل زيادة تحكم الفقراء يف األصول وملكيتها. 

تحليل السوق 71

أسعار  بأداء  الخاصة  التكهنات  السوق حتى ميكن وضع  لنظام  األساسية  والصفات  للخصائص  وفهم  االحتياجات  تقدير  عملية 
السلع والخدمات وتوافرها والوصول إليها يف املستقبل والقرارات التي تتخذ بشأن ما إذا كان سيتم التدخل وكيف. رمبا يستخدم 
مصطلح “تحديد احتياجات السوق” ليصف هذه العملية أيضاً. ويعد تحليل سلسلة القيمة نوع من تحليل السوق )راجع أيضاً 

تحليل سلسلة القيمة(. 

تقييم احتياجات السوق 

)راجع تحليل السوق وتحليل سلسلة القيمة( 

سلسلة السوق 

)راجع القطاع الفرعي أو سلسلة القيمة، وراجع أيضاً نظام السوق( 

70  النساء يف الوظائف غري الرسمية: , http://www.wiego.org مع منظمة العمل الدولية 

71  مأخوذ عن ألبو مايك: خريطة طوارئ السوق وحقيبة أدوات التحليل. Practical Action Publishing وأوكسفام بريطانيا. 
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تطوير السوق 

التطوير  برامج  تسعى  حيث  املرشوعات،  قطاع  لتطوير  فرعي  مجال  هو  “سيب”  شبكة  تعريف  بحسب  السوق  تطوير  يعد 
إىل مساعدة املرشوعات الصغرى والصغرية للمشاركة واالستفادة أكرث من األسواق القامئة واملحتملة التي ميكنها أن تعمل فيها 
مرشوعات )مبا يف ذلك أسواق املدخالت واألسواق الداعمة، وكذلك األسواق النهائية(. مع إدراك أن املرشوعات الصغرى والصغرية 
ال تعمل مبعزل عن السوق األكرب ولكنها جزء منها فأن مرشوعات تطوير السوق تسعى لتنفيذ برامج تأخذ قوى السوق واتجاهاته 
يف الحسبان. رمبا يتطلب هذا أال تعمل هذه الربامج عىل مستوى املرشوعات الصغرية الفردية أو املرشوعات األرسية ولكن أيضاً 
عىل املرشوعات والجمعيات أو املؤسسات الحكومية األكرب بحيث ترشك األسواق وتؤثر عليها. أن الهدف األسايس لربامج تطوير 
السوق هو الحث عىل النمو االقتصادي املستدام والذي يقلل الفقر، وذلك من خالل ضامن مشاركة أصحاب املرشوعات الصغرية 
واملوظفني يف النمو وحصولهم عىل مكافآت كبرية )راجع سالسل القيمة، والقطاع الفرعي، وإنجاح األسواق بالنسبة للفقراء ألجل 

معرفة األساليب املختلفة التي يتم تطبيقها يف برامج تطوير السوق(. 

تكامل السوق 

يتكامل نظام السوق عندما تعمل الروابط فيام بني العاملني يف السوق القومي واملحيل واإلقليمي بطريقة جيدًة، يف نظام السوق 
اإلقليمية  األسواق  من  نسبياً  السهلة  البضائع  من خالل حركة  مجال  أي  والطلب يف  العرض  يف  أي خلل  تعويض  يتم  املتكامل 

واألسواق القريبة األخرى. 

معدالت السوق 

معدل الفائدة السائدة أو الرسوم التي تقدم يف السوق لتعكس العرض والطلب الخاص بخدمة وتكلفة توصيل هذه الخدمة. 

روابط السوق 

)راجع روابط املرشوعات، وتحليل سلسة القيمة، والقطاع الفرعي(.

نظام السوق 

شبكة معقدة من الناس والهياكل التجارية والقواعد التي تحدد كيف يتم إنتاج بضاعة معينة أو خدمة ووصولها وتبادلها. وميكن 
القواعد  التحتية والخدمات والتفاعل يف إطار  البنية  العاملني يف السوق يدعمها أشكال مختلفة من  أن نعرفها بأنها شبكة من 

واألعراف التي تشكل بيئة العمل )راجع أيضاً سلسلة القيمة والقطاع الفرعي، وسلسلة السوق(. 

إنجاح األسواق ألجل الفقراء 

أخذ هذا املصطلح إنجاح األسواق ألجل الفقراء من األهداف اإلمنائية لأللفية التي وضعتها األمم املتحدة لتقليل من حدة الفقر 

وذلك بحلول 2015، فيسعى هذا األسلوب إىل “اإلرساع بالنمو لصالح الفقراء من خالل تحسني املخرجات التي تهم الفقراء يف 

أدوارهم كأصحاب مرشوعات أو موظفني أو مستهلكني يف السوق”72. وال يشمل هذا األسواق املحلية فحسب بل واألسواق القومية 

واإلقليمية والعاملية أيضاً. تعد التغريات التي تحدث يف سياسات الترشيع ومامرسات األعامل والتي تؤثر عىل البيئة املمكنة جزء 

72  وزارة التنمية الدولية الربيطانية إنجاح نظم السوق لتعمل أفضل لصالح الفقراء، مقدمة ملفهوم »ورقة للمناقشة تم إعدادها لورشة العمل املشرتكة ما 

بني وزارة التنمية الدولية الربيطانية/ بنك التنمية األسيوي عن »إنجاح األسواق لتنج أفضل لصالح الفقراء، مانيال الفلبني، 15 – 16 فرباير 2005 
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أسايس من هذا األسلوب. فتهدف هذه املرشوعات إىل تغري الهيكل والخصائص الخاصة باألسواق لزيادة مشاركة الفقراء لتحقيق 

الذي  الكتاب  الهرم” بعد عنوان  أنه منهج “قاع  أن بعض املشاركني يشريون إىل هذا األسلوب عىل  أيضاً  مكاسب لهم73. الحظ 

أصدره يس كيه براهالد.

املرشوعات املتوسطة 

)راجع املرشوعات الصغرى واملرشوعات الصغرية(. 

املرشوعات الصغرى 

مرشوعات صغرية للغاية ميلكها ويشغلها الفقراء وعادة ما تكون يف القطاع غري الرسمي بها 10 عامل أو أقل مبا يف ذلك أصحاب 
املرشوعات الصغرى، وأي عامل من األرسة يعملون دون الحصول عىل أجر، ويشمل هذا أيضاً إنتاج املحاصيل، طاملا أن هذا النشاط 

يطابقهذا التعريف )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(. 

يتكون تصنيف املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة من مرشوعات توظف أقل من 250 شخص مبعدل عائدات سنوية ال 
يتعدى50 مليون يورو، و/ أو رصيد سنوي ال يتعدى 43 مليون يورو. يف داخل تصنيف املرشوعات الصغرية واملتوسطة يعرف 
املرشوع الصغري عىل أنه مرشوع يوظف اقل من 50 شخص ويحقق عائد سنوي و/ أو رصيد سنوي ال يتعدى 10 ماليني يرور، يف 
إطار تصنيف املرشوعات الصغرية واملتوسطة يعرف املرشوع األصغر بأنه مرشوع يوظف أقل من 10 أفراد بعائد سنوي و/ أو رصيد 

سنوي إجاميل ال يتعدى 2 مليون يورو )املفوضية األوربية(74.

يعرف املرشوعات الصغرى بأنها املرشوعات بها 10 عىل األكرث من العامل بإجاميل أصول يصل إىل 000، 100 دوالر أمرييك وإجاميل 
سنوي يصل إىل 000،100 دوالر أمرييك، أما املرشوع الصغري فبه 50 موظفاً عىل األكرث ويبلغ إجاميل أصوله 3 مليون دوالر وإجاميل 
املبيعات يصل إىل 3 مليون دوالر، أما املرشوع املتوسط فيصل عدد العاملني به إىل 300 موظف وإجاميل أصوله يصل إىل 15 مليون 
دوالر أمرييك ويصل إجاميل مبيعاته إىل 15 مليون دوالر أمرييك، عىل الرغم من أن هذه التعريفات تخضع وما زالت تراجع إال أنه 

يجب أن نالحظ أن العدد املذكور عاليه يعتمد بشدة عىل اختيار هذا )أو اي( من التعريفات )البنك الدويل(.75

تطوير املرشوعات الصغرى 

من خالل  الفقراء  حياة  لتحسني  غري حكومية  منظمة  أي  أو  املضيفة  الدولة  أو حكومات  املانحة  الجهات  به  تقوم  نشاط  أي 
تشجيعهم عىل تشكيل و/ أو تحسني الربحية للمرشوعات الصغرى والصغرية. 

أصحاب املرشوعات الصغرى 

صاحب ومشغل مرشوعات صغرى والذي قد يكون يف بعض األحيان شخص محروم تعليمياً واقتصادياً واجتامعياً وعادة ما يكون 
شخص ال ميكنه الوصول إىل النظام البنيك التجاري الرسمي أو خدمات تطوير األعامل التقليدية. 

73  دافيد فريند، ألن جبسون، سكوت هاج، إنجاح األسواق لصالح الفقراء: هدف وأسلوب الحكومات والهيئات التنموية )وود ميد، جنوب أفريقيا، كامرك 

ترست 2004( والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل »إنجاح األسواق لصالح الفقراء: تحديات لدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل لتنمية 

القطاع الخاص«، طبعة مؤقتة )ستوكهومل، السويد(. 

http://europa.eu.int/eur-( 74  الجريدة الرسمية لالتحاد األورويب، توصيات املفوضية 6 مايو 2003، تعريف للمرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة

.)lex/pri/en/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520en00360041.pdf

http://www2.ifc.org/sme/html/sme_definitions.html »75  البنك الدويل: »تطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة
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التمويل األصغر 

توفري الخدمات املالية  املتبنيّة الحتياجات ذوي الدخل املنخفض مثل أصحاب املرشوعات الصغرى وخاصة توفري قروض صغرية 
وقبول ايداعات ادخار صغرية وتوفري خدمات السداد الالزمة من قبل أصحاب املرشوعات الصغرى واآلخرين الذين يفتقرون إىل 

الوصول إىل الخدمات املالية الرسمية .

مؤسسة/ منظمة متويل أصغر

أي منظمة تتكون أنشطتها أو جزء كبري من أنشطتها لتقديم خدمات مالية ألصحاب املرشوعات الصغرى. 

مرصوفات التشغيل 

يف إطار الخدمات املالية هي ذلك الجزء من تكاليف الربنامج التي تغطي العاملني وغريها من املرصوفات اإلدارية، واستهالك 
األصول الثابتة، وخسائر القرض. 

استدامة التشغيل/ االكتفاء الذايت 

وضع تتمكن فيه املنظمة من توليد عائد كايف من العمالء/الزبائن لتغطية كل مرصوفات التشغيل. 

تكاليف الفرصة76

هي القيمة ملجموعة من املوارد يف أحسن استخدام بديل ، يف حالة املنتفعني من تدخالت التعايف االقتصادي فأنها تشري لقيمة 
اإلنتاج اآلخر الذي ميكنهم الحصول عليه من خالل أصولهم التي هي محل شك )عىل سبيل املثال أنشطة أخرى ميكنهم القيام بها 

يف أوقاتهم  أو محصول آخر ميكنهم زراعته يف أرضهم(. 

القطاع الخاص77 

يتألف من كيانات يديرها أفراد أو مجموعات خاصة وعادة كوسيلة ملرشوعات تحقق ربح، وال تتحكم فيها الدولة. وعىل النقيض 
فأن املرشوعات التي هي جزء من الدولة هي جزء من القطاع العام، إال أنه ينظر للمنظامت غري الربحية الخاصة عىل أنها جزء 
من القطاع التطوعي )ولكن تشارك الحكومات ومرشوعات الدولة واملنظامت غري الهادفة للربح يف العديد من نظم السوق، عىل 

سبيل املثال كأصحاب عمل ومشرتين للبضائع والخدمات ويف بعض األحيان كموردين للبضائع والخدمات(. 

مجموعات املنتجني 

تعرف بأنها أفراد تعمل يف إنتاج منتجات متشابهة تنظم ليك تحقق إقتصاديات عىل مستوى و كفاءات إنتاجية و تسويقية.  ومن 

خالل تنظيمهم يف مجموعات منتجني )تعاونية( فأن املرشوعات األصغر والصغرية عادة ما تكون قادرة عىل 1( تحسني القدرة عىل 

الوصول إىل املواد الخام من خالل رشاء كم كبري وبالتايل تقليل التكلفة، 2( زيادة الكفاءة من خالل املشاركة يف مهارات وموارد 

اإلنتاج، 3( تدعيم الجودة والقدرة عىل تسويق منتجاتهم من خالل معايري اإلنتاج املشرتك وخصائص املنتج املأخوذ من السوق، 

76  مأخوذة من Microlinks واملساهمني يف املعايري 

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector :77  مأخوذ من ويكيبديا
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4( وزيادة الوصول إىل التمويل املتاح، 5( الحصول عىل خدمات األعامل الرضورية من خالل آليات الخدمة بدون رسوم أو اإلعفاء، 

6( تحسني وضع السوق من خالل الجودة والكمية ونوعيات املنتجات التي يطلبها مختلف املشرتين )راجع التعاونيات، والتعاون 

فيام بني الرشكات(. 

األصول اإلنتاجية 

تعرف األصول اإلنتاجية بأنها املوارد املستخدمة لتوليد دخل وربح، وميكن لألفراد أن يستغلوا األصول بأسلوبني، )1( ميكنهم متلكها 
أو التحكم فيها مبارشة، أو )2( ميكنهم الوصول إىل املوارد التي ال ميلكوها. 

التحويالت 

املكاسب التي يرسلها املهاجرين لبلدانهم األصلية. فعىل سبيل املثال تشكل التحويالت يف أمريكا الالتينية والكاريبي مصدراً أساسياً 
لتدفق العملة الصعبة يف معظم أجزاء البالد. 

SME املرشوعات الصغرية واملتوسطة

يشار لها يف بعض األحيان باستدام االختصار MSME الذي يرتجم إىل املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة )راجع املرشوعات 
واملرشوعات الصغرى( .

الصدمة 

عادة هي أحداث فجائية وال تحدث بصفة منتظمة تؤثر بشدة عىل قدرة األرسة أو املرشوع عىل توليد دخل من خالل الوسائل 
العادية. أما عىل مستوى االقتصاد أو السوق فأن الصدمة هي حادثة تعطل اتجاهات وأمناط التجارة القامئة. تتنوع آثار الصدمة 

عىل األرس واملرشوعات واألسواق. 

قطاع فرعي 78

ميكن تعريف القطاع الفرعي بأنه كل الرشكات التي تشرتي وتبيع من بعضها البعض ليك تورّد مجموعة معينة من املنتجات أو 
الخدمات للمستهلك النهايئ )راجع سلسلة القيمة( .

دعم مايل 

يف إطار التعايف االقتصادي عندما يتم سداد كل أو جزء من تكلفة بضاعة ما أو خدمة من جانب شخص آخر بخالف املستخدم 
)عىل سبيل املثال منظمة غري حكومية أو الحكومة( مبعنى أن املستخدم النهايئ ال يدفع الثمن كامال79.

78  فرانك لوسبي وهرني بانليبوتن: تعزيز الحلول القيمة تجارياً للقطاع الفرعي وعوائق تطوير املرشوعات )أرلنجتون، VA، الواليات املتحدة األمريكية: 

أعامل ألجل املرشوعات، 2004(

79  ُوضع هذا التعريف من قبل املساهمني يف املعايري
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قرض مدعرّم 

توفري قروض عىل أساس معدالت الفائدة والرسوم التى ال تغطي الكلفة عىل املدى الطويل التي توفر تلك القروض. 

األسواق الداعمة أو الخدمات الداعمة 

)راجع خدمات دعم األعامل(

االستدامة 

القيمة املتكررة يجب  التعامل مع العوائق املتكررة، فعوائق سلسلة  أثار املرشوع تطوير للقدرة املحلية عىل  تتطلب استدامة 
أن يتم التعامل معها من خالل جهود سياسية و/ أو إصالح ترشيعي وحلول تجارية لدعم خدمات )األعامل واملالية( وتحسني 
املخرجات. فضالً عن ذلك ينبغي أن تكون التدخالت مؤقتة، والبد من وضع سياسة خروج واضحة مسبقاً )ال يف نهاية املرشوع( 

لضامن استدامة االثارمبجرد انتهاء أنشطة املرشوع. 

تحسني 

تشري إىل تغري يف أسلوب التفكري، وتحسن يف املهارات ووضع تصميامت جديدة أو منتجات بناء عىل معرفة املستهلك النهايئ، 
ووظائف التكنولوجيا الحديثة، وتبني وظائف جديدة يف إطار سلسلة القيمة، وغريها من األفعال التي تؤدي إىل تنافسية أكرب. 
وميكن أن يشتمل التحسني عىل تطوير املنتج، ونقل التكنولوجيا، وتدريب فرق العمل، وروباط مع املوردين وكذلك استخدام 
لتكنولوجيا املعلومات لتمكني الرشكات لتحديد األسواق الجديدة واملنافسة فيها. يعد تنظيم املرشوعات الصغرى والصغرية خطوة 

أوىل يف إطار وضع روابط فعالة مع املوردين.  

القيمة املضافة 

)راجع التحسني(

سلسلة القيمة 

تصف كم كبري من األنشطة التي تتطلب الخروج مبنتج أو خدمة من كونها مجرد مفهوم إىل استخدام نهايئ أو أكرث من ذلك بحيث 
تشتمل عىل أنشطة مثل تصميم السلعة للمستهلك النهايئ واإلنتاج والتسويق والتوزيع ودعمها حتى وصولها للمستهلك النهايئ. 
ميكن أن تتم األنشطة التي تشكل سلسة قيمة يف رشكة واحدة أو ميكن تقسيمها بني عدة رشكات. وينطوي أنشطة سلسة القيمة 

عىل موقع جغرايف واحد أو ينترش يف مناطق أوسع. 

تقسم سالسل القيمة العاملية فيام بني عدة رشكات وتنترش عىل نطاق جغرايف واسع وهكذا ظهر مصطلح “سلسلة القيمة العاملي”، 
تظهر األدلة انتشار مسألة سلسلة القيمة العاملية مع نهاية القرن العرشين. واليوم ال ميكن عزل عملية التنمية االقتصادية عن هذه 
النظم الدولية، مبعنى ان الرشكات والعاملني قد يعملون يف عدة مواقع تفصلها مساحات كبرية عن بعضها البعض مقارنة و لكنها 
تؤثر يف بعضها أكرث مام كان يحدث يف املايض . قد تكون هذه التأثري واضح للغاية كام هو الحال عندما تقوم دولة بإنشاء مصنع 
يف دولة أخرى. والبعض اآلخر له آثار أكرث تعقيداً كام هو الحال عندما تتعاقد رشكة يف بلد ما مع رشكة يف دولة أخرى للتنسيق 

لعمليات اإلنتاج يف املصانع التي متلكها رشكة أخرى تنتمي لبلد ثالث وهكذا )راجع القطاع الفرعي(. 
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تحليل سلسلة القيمة 

عىل  والبلدان  الرشكات  بها  تتكامل  التي  بالطريقة  وخاصة  اإلنتاجي  القطاع  داخل  يف  املتداخلة  الروابط  ديناميكات  عىل  يركز 
املستوى العاملي. فعىل الرغم من أن هذا ينطوي عىل وصف للعاملني يف سلسلة القيمة وتحليل للعوائق إىل جانب السلسلة )كام 
هو الحال يف تحليل القطاع التقليدي( إال أنه يتغلب عىل نقاط ضعف هامة يف التحليل التقليدي والتي متيل أن تكون مجرد 
تحليل إحصايئ وتحد نفسها عىل الحدود القومية للبلد. ويركز تحليل سلسلة القيمة عىل الروابط املتداخلة وبهذا فأنه يكشف 
عن التدفق الدينامييك لألنشطة االقتصادية واملؤسسية واملجربة فيام بني املنتجني يف داخل القطاعات املختلفة، حتى عىل النطاق 

العاملي )راجع تحليل السوق أيضاً(.

الروابط الرأسية 80

الروابط ما بني العاملني يف املستويات املختلفة من سلسلة القيمة أو نظام السوق عىل سبيل املثال املشرتين والبائعني، فضالً عن 
رشاء وبيع األنشطة، تقدم الروابط الرأسية فرصة لتبادل املعرفة واملعلومات والخدمات التقنية واملالية وخدمات األعامل. 

wiki تطوير سلسلة القيمة micrioLINKS 80  مأخوذ عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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ملحوظة:  بعض املشاركني تركوا املنظامت التي ذكر هنا أنهم يعملون بها، ولكننا ذكرناهم وذكرنا منظامتهم كنوع من العرفان 
والتقدير اللتزام املنظمة. 

شكر خاص لجون دامريل، وأننينا نديج، وهاين اسكندر، وأليسون جوينري من مرشوع إسفري عىل إرشاداتهم ودعمهم.  
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