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في االستجابات  دلیل بسیط لممارسي خدمة توفیر المأوى حول تنفیذ البرامج المستندة إلى السوق

  اإلنسانیة واإلنمائیة

 2022یولیو 

    



 

  عرفان وتقدیر
واق والنقد تمت كتابة ھذه اإلرشادات وتجمیعھا كعمل تعاوني مشترك بین مجتمع الممارسة في األسواق التي تمر بأزمات ومجتمع الممارسة المعني باألس

نحن  البرامج المستندة إلى السوق فیما یتعلق بأسواق خدمات المأوى والسكن.والمأوى لتجمع خدمات المأوى العالمي كجزء من جھد مستمر لتحسین فھم 
، (NRC)ممتنون على وجھ الخصوص للمساھمات والرؤى والتعقیبات المقدمة بشأن ھذه اإلرشادات من قِبل دیفید دالجادو (مستقل)، وروجر دین 

(مستقل)، ولیان مارشال (الصلیب األحمر األسترالي)، وكریس باسي ، وجیم كینیدي )UNHCR، وسھدیة خان ()(NRCومیریام لوبیز فیلیجاس 
(REACH/Impact Initiatives) وأنجیل باسكوال ،(UNHCR)  وجیمینا بیروني ،(CashCap) وكوري سیسونز ،(CRS) ورحمت توفیك ،

 ).UNHCR، ورینیھ وینفین ((CRS)(مستقلة)، وجیني ویذرال 

 في تنسیق الدلیل النھائي وترجمتھ. SCALEشكًرا لك أیًضا على التزامك بـ 

 )MiCمجتمع الممارسة في األسواق التي تمر بأزمات (
) منصة للعدید من الجھات الفاعلة المتنوعة المتفاعلة مع األسواق في السیاقات المتأثرة MiCیوفر مجتمع الممارسة في األسواق التي تمر بأزمات (

إلى  MiCیھدف  مشاركة الموارد والتعلم وتبني تعاون أكبر من أجل تحسین عمل البرامج المستندة إلى السوق.باألزمات لمناقشة األفكار والتجارب و
اعتباًرا من  تیسیر الروابط بین أولئك الذین یركز عملھم على االستجابة لألزمات وأولئك الذین یھتمون أكثر بعمل السوق والتنمیة على المدى الطویل.

دولة یمثلون المنظمات غیر الحكومیة والجھات  110عضو من أكثر من  2,800ما یقرب من  - 2014الذي نشط منذ عام  - MiC، شمل 2021دیسمبر 
تاریخیاً، أتاحت  المانحة والمؤسسات األكادیمیة ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاص، وذلك مع توسیع نطاق العضویة بشكل مطرد عاًما بعد عام.

تنوعة من الطرق أمام أفراد المجتمع من أجل المشاركة وذلك من خالل مجموعة مناقشة عبر اإلنترنت، ومكتبة موارد قابلة مجموعة م MiCمنصة 
 للبحث فیھا، وندوات عبر اإلنترنت، وأحداث للتواصل، ودعوات تقدیم األدلة، ومنتدیات المناقشات المباشرة الُمیسرة.

  والمأوىمجتمع الممارسة المعني باألسواق والنقد 
) وھو یتألف من أفراد GSC) ھو مجموعة تطوعیة تندرج تحت تجمع خدمات المأوى العالمي (CoPمجتمع الممارسة المعني باألسواق والنقد والمأوى (

ذا المجتمع لتوفیر منتدى ویوجد ھ یتمتعون بالخبرة واالھتمام فیما یتعلق بالبرامج المستندة إلى السوق والنقد ذات الصلة باستجابات المأوى اإلنسانیة.
وھو یُعد  وى.للممارسین من أجل مواصلة تبادل الدروس المستفادة ومشاركتھا وكذلك تقدیم اإلسھامات الفنیة في جانب النقد واألسواق من استجابات المأ

) في استجابات المأوى، فضالً عن كونھ CVAائم (أیًضا بمثابة نقطة وصول إلى المعرفة، والموارد، والدعم الفني المتعلق باستخدام مساعدة النقد والقس
  وسیلة المشاركة في تحلیل السوق والبرامج المستندة إلى السوق في قطاع المأوى.

SCALE 
األمریكیة ) التابع للوكالة BHA(تعزیز القدرات في الزراعة وُسبُل العیش والبیئة) ھي مبادرة ممولة من قِبل مكتب المساعدة اإلنسانیة ( SCALEمبادرة 

إلى تعزیز كٍل من تأثیر واستدامة وقابلیة توسع  SCALEتھدف  بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة. Mercy Corps" وتنفذھا USAIDللتنمیة الدولیة "
سیاقات الطوارئ  الزراعة الممولة من قِبل مكتب المساعدة اإلنسانیة، وإدارة الموارد الطبیعیة، وأنشطة كسب العیش خارج المزرعة في كٍل من

 قدمت فقط الدعم في تنسیق ھذا المستند ولم تساھم في محتواه. SCALEیُرجى مالحظة أن  والتنمیة.

 المرجع الموصى بھ:
دلیل بسیط  ) والمأوى:MBPالبرامج المستندة إلى السوق ( .2022 تجمع خدمات المأوى العالمي ومجتمع الممارسة في األسواق التي تمر بأزمات.

 .سي خدمة توفیر المأوى حول تنفیذ البرامج المستندة إلى السوق في االستجابات اإلنسانیة واإلنمائیةلممار

 مصادر الصور:
 أمیت رودرو، كاریتاس بنجالدیش صورة (صور) الغالف األمامي:

 معلومات االتصال:
 مجتمع الممارسة المعني باألسواق والنقد التابع لتجمع خدمات المأوى العالمي

 lemarshall@redcross.org.auلیان مارشال،  •
 jennifer.weatherall@crs.org، جینیفر ویذرال •

 قیادة مجتمع الممارسة في األسواق التي تمر بأزمات

 admin@dgroups.org-marketsincrises ، لألسواق التي تمر بأزماتاللجنة االستشاریة  •

mailto:lemarshall@redcross.org.au
mailto:jennifer.weatherall@crs.org
mailto:marketsincrises-admin@dgroups.org
mailto:marketsincrises-admin@dgroups.org
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  ما ھي البرامج المستندة إلى السوق؟ .1
ء العالم قبل حدوث أي أزمة وأثناء حدوثھا وبعد حدوثھا، تقوم المجتمعات في جمیع أنحا

فاألسواق ھي أنظمة یجتمع فیھا ھؤالء المشترون والبائعون لتبادل  بالبیع والشراء والتبادل.
السلع والخدمات، ومن ثم یمكن أن یتأثر سعرھا وتوافرھا وجودتھا وكمیتھا في أوقات 

ا في إذا قمنا بإیالء االعتبار لألسواق الحالیة في عملنا اإلنساني والتنموي، ال سیم األزمات.
التقییمات والتحلیل والبرامج، یمكننا حینئذ ضمان دعمنا لألسواق المحلیة والجھات الفاعلة 

  في األسوق بدالً من تعطیلھا.

) إلى أي نوع من أنواع البرامج اإلنسانیة أو MBPتُشیر البرامج المستندة إلى السوق (
وھي تلك التي  مھا أو تنمیھا.اإلنمائیة، في أي قطاع، التي تستخدم األسواق المحلیة أو تدع

تتضمن تنفیذ التدخالت لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة الفوریة أو احتیاجات التعافي طویلة 
األجل بطریقة ال تقوض العالقات واألنشطة االقتصادیة القائمة، وذلك لتیسیر االنتعاش 

 االقتصادي وضمان تحقیق تأثیر دائم.

في حین أن  إلى التمییز بین األسواق وساحات األسواق وأنظمة األسواق. MBPتمیل 
السوق ھو مصطلح عام لنظام التبادل الذي یمكن أن یمتد إلى العدید من المواقع، فإن ساحة 

حیث یتم شراء  -سواء كانت مادیة أو افتراضیة  -السوق ھي عبارة عن مساحة محددة، 
نفسھ، یؤكد مصطلح نظام السوق على تنوع الجھات  في الوقت السلع والخدمات وبیعھا.

الفاعلة في السوق، والتي تنخرط في شراء سلعة معینة وبیعھا، فضالً عن تنوع الخدمات 
 والبُنى التحتیة والسیاسات والقواعد والمعاییر التي تشكل السوق التي یتم العمل فیھا.

  ملة لألزمات:مجموعة واسعة من األنشطة واالستجابات المحت MBPتغطي 

على االستفادة من األسواق الحالیة حیثما تعمل في تقدیم  استخدام األسواقینطوي  •
) CVAیمكن أن یشمل ذلك الشراء المحلي للمواد أو تقدیم مساعدة النقد والقسائم ( المساعدة.

 إلى األسر الضعیفة حتى یتمكنوا من شراء ما یحتاجون إلیھ محلیًا.

األنشطة التي تساعد الجھات الفاعلة في السوق الحالیة على  األسواق الداعمةتشمل  •
استعادة سالسل اإلمداد وإعادة تأسیسھا لتمكین السكان المتضررین من الوصول إلى ما 

قد تستھدف ھذه األسواق الموردین والتجار وتجار  یحتاجون إلیھ في األسواق المحلیة.
 مات المتضررین حتى یتمكنوا من تلبیة طلب السكان المتضررین بشكل أفضل.الجملة وتجار التجزئة المتضررین أو مقدمي الخد

تُعد األسواق النامیة عبارة عن نھج أطول أجالً یتم االستناد إلیھ لتغییر طبیعة نظام السوق بغرض جعلھ أكثر كفاءة أو شمولیة أو  •
تي یواجھھا المستھلكون والمنتجون والبائعون وأرباب تحدد وتتناول األنشطة في ھذه الفئة الفرص والقیود "المنھجیة" ال مرونة.

  العمل من أجل تحسین وظیفیة نظام السوق الكلي على المدى الطویل.

ھو نظام یجتمع فیھ المشترون  - السوق
  و/أو الخدماتوالبائعون لتبادل السلع 

ھي أي فرد أو  - الجھة الفاعلة في السوق
مؤسسة تشارك في البیع والشراء ضمن نظام 

السوق، بما في ذلك المنتجین والموردین 
 والتجار والمعالجین والمستھلكین

ھي أي مساحة فعلیة أو  - ساحة السوق
منصة افتراضیة حیث یشتري الناس ویبیعون 

 مجموعة متنوعة من السلع

شبكة الجھات الفاعلة  ھو - م السوقنظا
المشاركة في بیع وشراء سلعة أو خدمة معینة 

(مثل الطوب، األخشاب)، باإلضافة إلى 
الخدمات والبنیة التحتیة والسیاسات والقواعد 

 والمعاییر التي تشكل بیئة أعمالھم
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  إطار البرامج المستندة إلى السوق .2
) في األسواق التي CoPلتوضیح أنواع البرامج المستندة إلى السوق التي تنفذھا الجھات الفاعلة اإلنسانیة واإلنمائیة، صمم مجتمع الممارسة (

یركز ھذا اإلطار، الُمعاد تقدیمھ في الصفحة التالیة، على فھم األسواق كنظم سوقیة ولیس  تمر بأزمات إطار البرامج المستندة إلى السوق.
  القطاعیة أو متعددة القطاعات، بما في ذلك برامج المأوى. MBPویمكن تطبیق ھذا اإلطار على جمیع  أماكن سوقیة.

 ، نحن بحاجة إلى فھم بعض مكوناتھ األساسیة:MBPعلى إطار  لالطالع •

یتناول ھذا الجانب األسئلة حول مدى رغبة مشتري السلعة أو الخدمة المعینة في شرائھا بسعر معین،  الوصول (جانب الطلب): •
تسعى البرامج العاملة في  الخدمة.وما إذا كان یواجھ عوائق مادیة أو مالیة أو اجتماعیة قد تمنعھ من الوصول إلى ھذه السلعة أو 
الطلب نحو عناصر أكثر أمانًا أو  ھذه المساحة إلى تیسیر عملیات الشراء عن طریق إزالة حواجز الوصول أو العمل على توجیھ

 متاحة بسھولة أكبر.

فیره بسعر معین وما إذا یتناول ھذا الجانب األسئلة حول مقدار السلعة أو الخدمة الذي یمكن للسوق تو التوفر (جانب العرض): •
تسعى البرامج العاملة في ھذه المساحة إلى تحسین توافر كٍل من السلع والخدمات األساسیة من خالل  كان ھذا كافیاً لتلبیة الطلب.

 معالجة النقص والعقبات واالختناقات على طول سلسلة اإلمداد.

أي قواعد، رسمیة أو غیر رسمیة، تحدد كیفیة عمل نظام السوق  یتناول ھذا العنصر إصالح سیاسات السوق والمعاییر والقواعد: •
تسعى  یوًما بعد یوم، مع تقدیمھ بعض األمثلة والتي تشمل ضرائب االستیراد، وضمان الحیازة، وقیود التوظیف غیر الرسمیة.

والقواعد لضمان تمتع جمیع  البرامج التي تعمل في ھذه المساحة إلى معالجة أوجھ عدم المساواة في ھذه السیاسات والمعاییر
 الجھات الفاعلة في السوق، بما في ذلك المستھلكین، بإمكانیة الوصول على قدم المساواة.

أنشطة السوق في نظام سوق  لتیسیریتناول ھذا العنصر أي خدمات أو أنظمة أو مرافق مادیة ضروریة  الخدمات والبنیة التحتیة: •
تسعى  تشمل الطرق ومرافق الموانئ والمستودعات والخدمات المالیة وخدمات المعلومات.معین، مع تقدیمھ بعض األمثلة والتي 

البرامج التي تعمل في ھذه المساحة إلى تحسین وظیفیة تلك الخدمات والبُنى التحتیة وإمكانیة الوصول إلیھا وجودتھا حتى تتمكن 
 ة التي یسھل الوصول إلیھا.األسواق التي تعتمد علیھا من االستمرار في إتاحة السلع المتوفر

لتشكیل نظام سوقي متكامل ألي سلعة أو خدمة  -مع وضع األشخاص المتضررین في صمیم تركیزھا  -تجتمع كل ھذه العناصر األربعة معًا 
سواق أو دعمھا على مستوى ھذا اإلطار بأكملھ: أي تلك األنشطة التي تھدف إلى استخدام األ MBPیمكننا بعد ذلك النظر في أنشطة  معینة.

 .أو تطویرھا في جانب العرض أو الطلب، أوتلك األنشطة التي تركز على البنیة التحتیة للسوق أو خدماتھ أو سیاساتھ أو قواعده أو معاییره
 في برامج المأوى. MBPیوضح الرسم التالي أمثلة لألنواع المختلفة من 
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 الخاصة بالمأوى MBPإطار البرامج المستندة إلى السوق مع أمثلة 
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 IFRCكارلو ھیثكوت،  مصدر الصورة: دوالخا في نیبال.عمال بناء یقومون ببناء منزل تجریبي في قریة سوسیبا تشیماواتي، منطقة 

 األنواع الرئیسیة ألسواق خدمات المأوى .3
والمستوطنات ذات صلة بفھمھا لعملھا ھناك عدد من األسواق وأنظمة السوق ذات األولویة التي ستجدھا الجھات الفاعلة في مجال المأوى 

وتشمل ھذه األسواق تلك األسواق التي یستخدمھا السكان المتضررون لتلبیة  علیھا. والتي یمكن أیًضا أن تُنیر أنشطة استجابتھا وتؤثر
وتُعد الفئات أدناه فئات  بة نفسھا.احتیاجاتھم من المأوى وكذلك األسواق التي قد تتفاعل معھا الجھات الفاعلة في مجال المأوى من أجل االستجا

وتجدر اإلشارة إلى أنھ حتى أنظمة السوق  دینامیكیة وتتألف في معظم الحاالت من العدید من أنظمة السوق الرسمیة وغیر الرسمیة المختلفة.
د واحد فقط وسعر ثابت  إقامة الالجئین أو توفیر خدمة  على سبیل المثال، األسواق التي تدیرھا الحكومة لتوفیر تصاریح -التي تضم موّرِ

 المصممة جیدًا والتي تركز على الدعم. MBPال تزال مؤھلة كأنظمة سوق بسیطة یمكنھا تحقیق التأثیر من خالل  -الكھرباء من شبكة وطنیة 

  األنواع الرئیسیة ألسواق خدمات المأوى وأمثلتھا .1الجدول 

 ذات الصلةأمثلة األسواق  الفئة

 ، األخشاب، الرمل)، اللوازم المنزلیة األساسیة، األدواتCGIمواد البناء (مثل الطوب،  السلع والمواد

 العمالة الماھرة ألغراض البناء أو الخدمات المتخصصة؛ العمالة غیر الماھرة لنفس األغراض العمالة

أو المساكن القائمة، والعقارات المآوي والمساكن الجدیدة، وشراء وبیع المأوي األرض الخاصة ببناء  المساكن واألرض
  اإلیجاریة (بما في ذلك القدرة االستیعابیة، والتوافر، وإمكانیة الوصول)

آلیات االئتمان غیر الرسمیة والرسمیة (البنوك، المقرضون المحلیون، البرامج المجتمعیة، برامج القطاع  الخدمات المالیة
 الخاصة باإلصالح أو اإلیجار أو االستضافة أو إعادة اإلعمارالخاص) 

 أنظمة اإلقامة،و آلیات تسویة المنازعات على األراضي، وقانون العقود الخدمات القانونیة

 الطاقة، والمیاه، والوقود، والنقل المرافق

ق بالنسبة للجھات الفاعلة في مجال المأوى والمستوطنات، یجب أن یتضمن أي استعراض لطرائق االستجابة المحتملة تحلیالً لقدرة ھذه األسوا
 الھامة على دعم أي طلب ألي استجابة معینة.
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  المأوى بعد الزلزال من خالل التحویالت النقدیة في الفلبیندعم استعادة  :1دراسة الحالة 
أسرة بالمساعدة النقدیة  873) عدد CRS، دعمت خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة (2013درجة في الفلبین في أكتوبر  7.2بعد وقوع زلزال بقوة 

أكثر البلدیات تضرًرا في مقاطعة بوھول وصممت استجابة  تقییًما للمسكن والسوق في ثالث من CRSأجرت  والدعم الفني إلعادة بناء منازلھم.
وفرت التحویالت النقدیة مزیدًا من  مأوى مستندة إلى النقد بناًء على احتیاجات المأوى المحددة وسیاق السوق المحلي وتفضیالت المجتمع.

كان  إلى ما كان یمكن إصالحھ من منازلھم المتضررة. المرونة وأتاحت للناس حریة شراء المواد الالزمة إلعادة البناء في الموقع استنادًا
یدیة البائعون المحلیون لمواد البناء في المنطقة یلبون بالفعل الطلب المتزاید على المواد مثل المسامیر، والخشب الرقائقي، واأللواح الحد

تم تسلیم  فإنھم ظلوا قادرین على إمداد السوق بفعالیة.المجلفنة؛ وبالرغم من إبالغھم عن بعض التأخیر في إعادة تخزین المواد المستنفذة، 
التحویالت النقدیة إلى المشاركین عن طریق التحویل المصرفي، وھو ما مكَّن األسر من شراء المواد وتوظیف العمالة الالزمة لبدء إصالح 

لفنیة لضمان توافق تصامیم المأوى االنتقالي مع الحد األدنى باإلضافة إلى ذلك، تلقى المشاركون في البرنامج المساعدة ا و/أو إعادة بناء مأواھم.
  من معاییر السالمة والكفایة والمتانة.

% من العائالت أعادت بناء أو إصالح مساكنھم بالنقد والمواد القابلة لإلصالح وفقًا لمعاییر اسفیر 98وبشكٍل عام، وجد البرنامج أن 
“Sphere" ساعد تنفیذ كٍل من تقییم السوق ومراقبتھ على تحدید قدرات  یشعرون باألمان في مأواھم الجدید. % من المشاركین بأنھم99، وأفاد

كانت المساعدة الفنیة المقرونة بالتحویالت النقدیة أساسیة أیًضا  البائعین المحلیین ورصد القدرة المستمرة للبائعین على االستجابة للطلب.
بصرف النظر عن دعم استعادة حالة  أجل اتخاذ قرارات المستنیرة واالستثمار في البناء الجید.لضمان وصول األشخاص إلى المعلومات من 

  المأوى الخاص باألسر المستھدفة، كان للبرنامج فوائد أوسع نطاقًا من خالل دعمھ تعافي السوق المحلیة وُسبُل العیش المحلیة.

 .CRSاستخدام النقد ألغراض المأوى: نظرة عامة حول برامج من  58 - 50للمزید من المعلومات، انظر الصفحات

 
مصدر  في موقع توزیع في قریة اسبیرانزا، خارج مدینة أورموك. CRSماریا جانیس بوھولست ومتطوعون آخرون یسجلون المستفیدین لتلقي دعم المأوى في حاالت الطوارئ من 

 CRSجیم ستایب،  الصورة:

https://www.calpnetwork.org/publication/using-cash-for-shelter-an-overview-of-crs-programs/
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 على برامج المأوى MBPتطبیق  .4
، ھذا تُعد عملیة بناء و/أو شراء و/أو استئجار و/أو صیانة مأوى مالئم أحد أكبر األعباء المالیة التي تواجھھا األسر في جمیع أنحاء العالم

یتفاعل كل جانب من جوانب ھذه العملیة تقریبًا مع أنظمة السوق بطریقة ما، سواء كانت أسواق اإلسكان  البلد والسیاق.بغض النظر عن 
تُعد البرامج  واإلیجار، أو أسواق اللوازم المنزلیة األساسیة، أو أسواق األدوات ومواد البناء، أو أسواق العمل والخدمات األساسیة، أو غیرھا.

السوق أداة قویة للتعاون مع الجھات الفاعلة في السوق المحلیة ودعمھا وكذلك التأكد من أنھا بدورھا قادرة على دعم األسر التي المستندة إلى 
 یمكن للبرامج المستندة إلى السوق في استجابة المأوى: تحتاج إلى السلع والخدمات التي تقدمھا.

  من خالل استخدام الشبكات وسالسل اإلمداد الموجودة مسبقًا إلنقاذ األرواح وحمایة سُبُل العیش - أن تكون أسرع وأكثر كفاءة •

من خالل توفیر المزید من الخیارات والحریة للمحتاجین وإتاحة الفرصة لھم التخاذ  - أن تسمح بمزید من الكرامة للمجتمعات •
 لمعیشیةالقرارات التي تؤثر بشكٍل مباشر على سكنھم وظروفھم ا

من خالل مساعدة بائعي المأوى الحالیین على أن یصبحوا أكثر مرونة في مواجھة  - أن تدعم التعافي االقتصادي المحلي •
  الصدمات المستقبلیة وتعزیز أنظمة السوق

قد  من خالل تجنب تقویض كٍل من دینامیكیات وعملیات السوق الحالیة عن غیر قصد، مما - أن تعزز نھج "عدم اإلضرار" •
 یعیق التعافي من األزمات

من خالل دعم دور الجھات الفاعلة في السوق المحلي في التعافي وتقلیل دور الجھات الفاعلة الخارجیة في  - أن تعزز التوطین •
 تقدیم الخدمات المباشرة.

وال  تزام بأفضل الممارسات في دعم المأوى.ال تُعد البرامج المستندة إلى السوق طریقة یتم من خاللھا تجنب أو تقلیل االل :MBPتفعلھ  الما 
في بعض الحاالت، قد تتطلب  ینبغي أن یُنظر إلیھا على أنھا طریقة لتحقیق أھداف برامج المأوى بتكلفة زھیدة أو بعدد أقل من الموظفین.

 میع مخاوف الحمایة في االعتبار.مزیدًا من الموظفین من أجل جعل البرامج فعالة والتأكد من أخذ ج MBPالبرامج الفعالة التي تتضمن 
 الحاجة إلى تقدیم المساعدة الفنیة إلى السكان المتضررین وبناء القدرات من أجلھم. MBPوعلى وجھ التحدید، ال تلغي 

ضمنة حدد تجمع خدمات المأوى العالمي سبع فئات رئیسیة من احتیاجات المأوى التي یتم مواجھتھا بشكل شائع في حاالت الطوارئ، وھي مت
ولن تعالج ھذه األسواق وحدھا كل االحتیاجات  ھناك عدد من أنظمة السوق ذات الصلة بتلبیة كل احتیاج من ھذه االحتیاجات. في الجدول أدناه.

 في استجابة المأوى. MBPالمتعلقة بالمأوى التي تواجھھا األسر الضعیفة، ولكنھا توفر نقطة انطالق مفیدة للنظر في إمكانیة دمج 

  نوع احتیاج المأوى وأنظمة السوق ذات الصلة .2الجدول 

 أنظمة السوق ذات الصلة نوع احتیاج المأوى

كبیرة مأوي یجب أن تحظى األسر بالحصول على  المالءمة المادیة:
 تكفي إلیواء جمیع أفرادھا بدرجة معقولة من الراحة والخصوصیة.

یجب  جیدة التھویة ومقاومة لعوامل الطقس.المآوي ویجب أن تكون 
والمناطق المحیطة بھا بطریقة تقلل من تعرض المآوي أیًضا تصمیم 

األُسر للحرائق، والفیضانات، والمخاطر الطبیعیة األخرى، 
واألمراض المنقولة بالنواقل، والعنف المستند إلى النوع الجنساني 

)GBV).وأنواع الجرائم األخرى ، 

المسكن؛ اإلیجار؛ مواد البناء وأدواتھ؛ المواد غیر األرض، 
) لمقاومة عوامل الطقس ؛ عمالة البناء؛ عمالة NFIsالغذائیة (

الخدمات المتخصصة (الكھرباء، السباكة، إلخ)؛ المعلومات 
 (على سبیل المثال، عن أسالیب البناء)

یجب أن  العناصر المطلوبة لبناء المأوى أو صیانتھ أو إصالحھ:
تتمتع األسر بإمكانیة الوصول المادي والمالي إلى األدوات ومواد 

البناء والخدمات التي یحتاجونھا إلصالح مآویھم الحالیة وصیانتھا أو 
 لبناء مساكنھم الخاصة.

مواد وأدوات البناء؛ عمالة البناء؛ عمالة الخدمات المتخصصة 
 (الكھرباء، السباكة، إلخ)؛ الخدمات المالیة

 األرض؛ المسكن؛ اإلیجار؛ الخدمات المالیةیجب أن تكون األسر قادرة على تحمل  لى تحمل التكالیف:القدرة ع
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جیاتحا  ىأومال ةلصلات اذق وسلة امظنأ عنو 

 اجدة یربكة بسنق افنإن وا دھیضاأرى لعو أا ھیوآمي فاء قبلاف یالكت
 ا.ھلخن دم

؛ قیثوتالبة قلعتمالت امخدلا؛ ارجیإلا؛ نكسمل؛ األرضا
  ةینوناقالت امخدلا

:ةزیاحالنماض   وأ/وا ھیوآمي فاء قبلي افق حلاسر ألان مؤتن أب جی 
  ،الءخإلاطرخلعرض تتال أب جیوة لوقعمة ینمة زترفلا ھیضاأرى عل
 .بررمیر غب بسي أل

؛ اءنبلاة لامع؛ ةماعلاة لامعلا؛ اءنبلات اووأدادوم؛ لقنلل ائاسو  
 قاوس؛ أ)خلإ، ةكابسلا، اءبھركال(ة صصختملت اامخدلاة لامع
 ایتاة ذجتنملاع لسال

  لوصولاى لعة دراقسر ألان وكتن أب جی:قفارمالو  ةحارالئلساو
  قفامرو، ةیحصلاة فاظنلاويحصلاف رصلاوه ایملاق فامرى لإ
  ةفاسمن مضلمعلارص فو، ىرخألة ایساسألات امخدلاو، يھطلا
 ة.لوقعم

  سرألع اتمتتن أب جی:ھلوانتو ماعطلار یضحتلة بولطملار صانعلا ةھزجألاو؛ خبطلاود قو؛ ةیلنزملة ایئاغذالیر غواد مال
يلاقمالوور قدلى الإي الملواي داملل اوصولاةانیكمإب   ةیعوألاو 
  یرضحتا لھیلإج اتحتي تالصر انعلن اما ھیرغويناوألاوب اوكألاو
  .ھولناتوعامطلا

 ؛ةھزجألا؛ سبالملا؛ ةئفتدلاود قو؛ ةینزلملة ایئاغذالیر غواد ملا
 سقطالل ماوعة مواقملة یئغذالیر اغاد ومال

سر ألاع تمتتن ب أجی :ةیرراحلة احرالر ایفوتلة بولطملار صانعلا
 ةھزجألاوس بالمالوت ایناطبالى لإي لامالوي داملال وصولاة یناكمإب
 ةحیمرة راحرة جرى دلعظ افحللا ھیلإج اتحتي تلااء یشألان ما ھیرغو
 .ىوأملال خاد

ً

ً ُ

، أن تكون بدیالً قویًا لتدخالت المأوى أو المواد غیر الغذائیة (CVA)، مثل المساعدة بالنقد والقسائم MBPج اعتمادًا على الموقف، یمكن لنُھُ 
في االستجابة لحاالت  MBPیمكن استخدام  العینیة في االستجابات اإلنسانیة التي تظل أنظمة السوق وسالسل اإلمداد فیھا سلیمة بشكل معقول.

أن توفر حلوالً سكنیة انتقالیة وطویلة األجل من خالل  MBPسكن على المدى القصیر، في حین أنھ یمكن أیًضا لـ الطوارئ لتلبیة احتیاجات ال
المصمم جیدًا أن یُحدث تأثیرات  MBPیمكن لتدخل  تعزیز أنظمة السوق إلى الحد الذي قد ال تصبح ھناك حاجة إلى المساعدة الخارجیة.

تھدفة، ولیس فقط تلبیة احتیاجات المأوى لمتلقي المساعدة، بل یمكنھ أیًضا تحسین البنیة التحتیة مضاعفة على مستوى أنظمة السوق المس
حیثما توجد آلیات  المحلیة، وخلق فرص ُمدرة للدخل، والحفاظ على ُسبُل العیش للسكان المتضررین من األزمة على طول سلسلة اإلمداد.

 تنسیق القوي بین القطاعات والبرامج المتكاملة على مستوى االستجابة.أیًضا فرًصا لل MBPتنسیق قویة، یمكن أن توفر 

یطابق الجدول أدناه أنظمة السوق مع مراحل دورة البرنامج عندما  في نقاط مختلفة في دورة البرنامج. MBPیمكن استخدام أنواع مختلفة من 
المتمحورة حول التوافر والمتمحورة حول الوصول التي تمیل إلى أن تكون أكثر فائدة  MBPتكون أكثر صلة، كما أنھ یوضح أي أنواع 

 خالل كل مرحلة.

 أنظمة السوق ومراحل دورة البرنامج .3الجدول 

 MBPأنواع   

استخدام  أنظمة السوق المرحلة
 األسواق

 تنمیة األسواق دعم األسواق

اإلیجار، العمالة (الماھرة  السلع/المواد، التأھب
 � � � وغیر الماھرة)
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 MBPأنواع   

استخدام  أنظمة السوق المرحلة
 األسواق

 تنمیة األسواق دعم األسواق

السلع/المواد (األدوات المنزلیة األساسیة،  االستجابة للطوارئ
واألدوات، ومواد المأوى في حاالت 

الطوارئ)، والعمالة (النقد مقابل العمل)، 
  واإلیجار، والمرافق (النقل)

� �  

العمالة ، )CGIمواد البناء (الرمل، الطوب،  التعافي المبكر
(الماھرة وغیر الماھرة)، المرافق (النقل، 

 الطاقة)
� �  

التعافي وإعادة 
اإلعمار/ اإلسكان 

 طویل األجل

مواد البناء، أسواق العمل، المرافق (الطاقة، 
 � �  المیاه، النقل)، اإلیجار، الخدمات المالیة

 1دورة البرنامج أو نوع استجابة المأوى أو نوع األزمة، یكون من الضروري، استنادًا إلى المعاییر اإلنسانیة الحالیة،بغض النظر عن مرحلة 
ال تغطي ھذه اإلرشادات عملیة إجراء تقییم السوق بالتفصیل؛ ومع  إجراء تقییم وتحلیل للسوق كجزء من تحلیل الموقف وتصمیم االستجابة.

 المعلومات واألدوات والدعم بشأن تقییمات السوق في قسم "الروابط والموارد الرئیسیة".ذلك، یمكن العثور على 

                                                                    

ومعیار الحد األدنى لتحلیل  orghttps://handbook.spherestandards." على Sphereانظر، على سبیل المثال، دلیل اسفیر " 1
analysis-market-for-standard-https://www.calpnetwork.org/publication/minimum-) على MISMAالسوق (

/misma 
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تطویر دلیل میداني لتقییم أسواق اإلسكان اإلیجاري في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر  :2دراسة الحالة 
 الكاریبي

وبالتعاون مع قطاع المأوى  CashCapبدعم من ، REACHو UNHCRو IOMو NRCو IFRC، تضافرت جھود 2021ابتداًء من أواخر عام 
، من أجل صیاغة دلیل میداني بشكٍل تعاوني (R4Vالتابع لمنصة التنسیق اإلقلیمیة المشتركة بین الوكاالت لالجئین والمھاجرین من فنزویال (

ا التمرین إلى دعم الِفرق المیدانیة في فھم كیفیة یھدف ھذ بشأن إجراء تقییمات سوق تأجیر المساكن في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي.
اق عمل نظام سوق اإلسكان اإلیجاري وتقییم وظائفھ، وبالتالي مساعدتھم على تصمیم استجابات مناسبة للمجموعات السكانیة على نحٍو یدعم أسو

  اإلیجارات الحالیة ویعززھا بدالً من تقویضھا.

حیث یسمح نظام سوق اإلیجار أو یحد من الوصول إلى السكن المالئم بالنسبة لمجموعات السكان في أي یسعى الدلیل المیداني إلى رصد المدى 
كنقطة انطالق، ونقاط ضعفھم، وقدراتھم، وتفضیالتھم، والحواجز التي تحول  -منطقة جغرافیة معینة، في ظل فھم قوي الحتیاجاتھم السكنیة 

  دون وصولھم إلى سوق اإلیجارات.

 2ح الدلیل المیداني وحزمة األدوات باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة.سوف یُتا

ھولي بیكر/الصلیب األحمر  مصدر الصورة: .2019تلقت ناشا مونینجس وعائلتھا مساعدة في اإلیجار من الصلیب األحمر بعد أن ضرب إعصار دوریان جزر البھاما في عام 

 األمریكیالصلیب األحمر األمریكي

  المأوى تعقید أسواق .5

                                                                    

https://sheltercluster.org/shelter-یمكن تنزیل الدروس المستفادة من التكرار األول لدورة الدلیل المیداني باللغة اإلسبانیة من:  2
 .las-para-campo-de-manual-el-practice/documents/desarrollando-community-markets -and-cash باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة في یتوفر الدلیل المیداني

 .2022مجتمع الممارسة المعني باألسواق والنقد والمأوى في سبتمبر 

https://sheltercluster.org/shelter-cash-and-markets-community-practice/documents/desarrollando-el-manual-de-campo-para-las
https://sheltercluster.org/shelter-cash-and-markets-community-practice/documents/desarrollando-el-manual-de-campo-para-las
https://sheltercluster.org/shelter-cash-and-markets-community-practice/documents/desarrollando-el-manual-de-campo-para-las
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بالنظر إلى أنھ، كما ھو موضح أعاله، سیتفاعل كل جانب تقریبًا من جوانب المساعدة في المأوى والمستوطنات مع أنظمة السوق بطریقة 
ما، یكون من المھم أن یفھم العاملون في مجال المأوى ھذه األنظمة التخاذ قرارات أفضل حول أشكال أو مجموعات المساعدة التي تلبي 

  جات المجتمعات المتضررة على مستوى جمیع األطر الزمنیة.احتیا

تكون ھذه األسواق والعالقات فیما بینھا  تتباین األسواق التي تحدد سیاق توفیر المأوى على نطاق واسع وغالبًا ما تكون معقدة بشكل ملحوظ.
ولذا فمن المھم أن تكون على درایة بھذا  حاالت الطوارئ.معقدة بدرجة كافیة في غیر حاالت األزمات، ولكن یزداد ھذا التعقید أكثر خالل 

یمكن أن تكون  التعقید وأن تفھم ماھیتھ لتكون قادًرا على تحدید المخاطر، وعند الضرورة، وضع إجراءات تخفیفیة تمنع إلحاق الضرر.
الفاعلة اإلنسانیة قادرة على التنقل وتعلم  األسواق رسمیة وغیر رسمیة، على سبیل المثال أسواق اإلیجار، ومن ثم یجب أن تكون الجھات

 العمل في كلیھما.

 وإلى جانب اآلثار اإلیجابیة المحتملة، یكون من المھم مراعاة أي آثار سلبیة محتملة ألنشطة المأوى واسعة النطاق على كل من المجتمعات
ظیم السیئ والتسییس بدرجة كبیرة، وقد تكون لھا آثار سلبیة تخضع العدید من األسواق ذات الصلة بالمأوى والمسكن للتن المحلیة واألسواق.

  على الناس والبیئة واالستجابة نفسھا، بما في ذلك في الطرق التالیة:

 البیئة
احتمالیة حدوث آثار بیئیة سلبیة ناجمة عن صناعات/أسواق المواد االستخراجیة (على سبیل المثال، تعدین الرمال غیر المنضبط  •

 شاب مما یؤدي إلى فقدان المواطن، أو فقدان األرض من خالل التعریة، أو انخفاض منسوب المیاه الجوفیة)أو حصاد األخ

یمكن للضغط على الموارد الطبیعیة أن یؤدي إلى نقص في ھذه الموارد والتسبب في العداء بین المجتمعات (على سبیل المثال،  •
 )3طب، وتم تخفیف ذلك عن طریق توزیع مواقد غاز البترول المسالإزالة الغابات في كوكس بازار مما أدى إلى نقص الح

 الحمایة
یمكن أن تتضمن بعض أسواق المأوى واإلسكان أنشطة عالیة الخطورة و/أو غیر قانونیة (على سبیل المثال، استخدام عمالة  •

مثل السخرة واالستغالل (خاصة للنساء) )، فضالً عن االنتھاكات األخرى 4األطفال في مصانع الطوب غیر القانونیة في باكستان
 والتمییز في األجور، وظروف العمل السیئة

قد تحتوي أسواق اإلسكان والمواد والعناصر أو الخدمات األخرى على العدید من الحواجز وقد ال تكون متاحة لمجموعات  •
 متنوعة (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن)

مراقبة الجودة أو السالمة في أنشطة البناء أو األنشطة األخرى المتعلقة بالمأوى؛ ومن ثم یمكن ال یضمن الوصول إلى األسواق  •
للمآوى سیئة البناء أن تكون خطیرة، ویمكن أیًضا لإلیجارات سیئة التنظیم أن تعرض الناس لخطر االبتزاز أو غیر ذلك من 

 أشكال الجریمة

 

 

 السیاسة / االجتماع
% من الغابات في المناطق 90-50رة للفساد واالتجار غیر المشروع (على سبیل المثال، ما یقدر بنحو تكون ھناك إمكانیة كبی •

 )5% من تجارة األخشاب العالمیة30االستوائیة تسیطر علیھا الجماعات اإلجرامیة، ویُقدَّر قطع األشجار غیر المشروع بنسبة 

                                                                    
األثر اإلیجابي لتوزیع غاز البترول الُمسال بین الالجئین والمجتمعات المضیفة:  -تخضیر كوكس بازار  3

distribution-lpg-gas-petroleum-liquified-impact-positive-bazar-s-cox-https://reliefweb.int/report/bangladesh/greening 

like-live-workers-kiln-https://www.aljazeera.com/features/2014/7/17/pakistan-عمال األفران الباكستانیة یعیشون مثل "العبید":  -الجزیرة  4
 slaves 
5UNEP   ني واالحتیال الضریبي وغسل األموال في الغابات االستوائیة في العالم:قطع األشجار غیر القانو الكربون األخضر والتجارة السوداء: -واإلنتربول 
 https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8030 

https://reliefweb.int/report/bangladesh/greening-cox-s-bazar-positive-impact-liquified-petroleum-gas-lpg-distribution
https://www.aljazeera.com/features/2014/7/17/pakistan-kiln-workers-live-like-slaves
https://www.aljazeera.com/features/2014/7/17/pakistan-kiln-workers-live-like-slaves
https://www.aljazeera.com/features/2014/7/17/pakistan-kiln-workers-live-like-slaves
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8030
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من خالل االنخراط في التالعب باألسعار أو التواطؤ في ذلك (على قد تستفید الجھات الفاعلة في السوق من أحداث الكوارث  •
 )6سبیل المثال، تواطؤ الموردین بشأن تسعیر المواد األساسیة

تُعد أسواق المأوى عرضة للتسییس (على سبیل المثال، السیاسات التمییزیة أو المعاییر المحلیة التي تؤثر على وصول الالجئین  •
 )7یود المفروضة على استیراد مواد المأوى واستخدامھاإلى أسواق اإلیجار، والق

ویمكن كذلك أن تتضمن أسواق العمل وأسواق المواد تباینات  باإلضافة إلى ھذه المخاطر، فإن أسواق المأوى واإلسكان متغیرة بطبیعتھا.
أسواق "االزدھار أو االنھیار"، مما یعني أن الطلب  غالبًا ما یشار إلى أسواق البناء أیًضا باسم موسمیة ضخمة من شأنھا التأثیر على جدواھا.

وغالبًا ما تتفاقم ھذه الدورات بسبب البرامج اإلنسانیة  غالبًا ما یرتفع، ولكن نادًرا ما یستمر، مما یؤدي إلى انھیار السوق في نھایة المطاف.
قب على الطبیعة التراكمیة للتعافي الذاتي وبناء الذات ویمكن ویمكن أن تتضخم في األسواق الریفیة الصغیرة، وھو األمر الذي قد یكون لھ عوا

تخضع أنشطة المأوى واالستیطان أیًضا لمجموعة من األنظمة التنظیمیة والھیاكل المعقدة المتعلقة  أن یزید من مخاطر برامج المأوى.
للسكان المتضررین الوصول إلى الدعم المستند إلى  باإلسكان واألراضي وحقوق الملكیة، والتي یمكن أن تؤثر على الطریقة التي یمكن بھا

  السوق.

ویشمل ھذا  یُشیر كل ھذا التعقید إلى الحاجة إلى الحصول على فھم أكبر للعناصر الكمیة والنوعیة في األسواق المرتبطة بالمأوى واإلسكان.
وذلك باشتمالھا على المعاییر البیئیة واالجتماعیة  الحصول على أدوات تقییم السوق وتحلیلھ التي تالئم خصوصیة السوق والقطاع ككل،

یمكن العثور على قائمة  كما یشمل أیًضا الحاجة إلى المراقبة والتتبع المستمرین لألسواق األكثر تأثراً بأنشطة المأوى واالستیطان. وغیرھا.
 ط والموارد الرئیسیة".باألدوات التي تدعم التقییم والتحلیل والمراقبة في أسواق المأوى في قسم "الرواب

  

                                                                    

لة "العملیات عبر الحدود من األردن إلى سوریا": تمت اإلشارة إلى ھذا األمر تحت قسم المخاطر المالیة في المراجعة المستق 6 
-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Independent%20Review%20of%20Cross

p30 border%20Operations%20from%20Jordan%20into%20Syria%20Report.pdf 

https://www.ochaopt.org/content/intensified-القیود المشددة على دخول مواد البناء تؤخر استكمال مشروعات اإلسكان في غزة:  7
gaza-projects-housing-completion-delay-materials-building-entry-restrictions 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Independent%20Review%20of%20Cross-border%20Operations%20from%20Jordan%20into%20Syria%20Report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Independent%20Review%20of%20Cross-border%20Operations%20from%20Jordan%20into%20Syria%20Report.pdf
https://www.ochaopt.org/content/intensified-restrictions-entry-building-materials-delay-completion-housing-projects-gaza
https://www.ochaopt.org/content/intensified-restrictions-entry-building-materials-delay-completion-housing-projects-gaza
https://www.ochaopt.org/content/intensified-restrictions-entry-building-materials-delay-completion-housing-projects-gaza
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 من أجل المأوى MBPأمثلة على تدخالت  .6
المحتملة المتعلقة بالمأوى واإلسكان، االنخراط في استخدام األسواق ودعمھا وتنمیتھا وتمتد إلى جانب  MBPتغطي ھذه األمثلة على تدخالت 

المقترحة شیوًعا، یوضح الجدول  MBP) ھي أكثر أنواع برامج CVAفي حین تُعد المساعدة بالنقد والقسائم ( العرض وجانب الطلب أیًضا.
 .CVAأدناه أن التدخالت التي تركز على السوق یمكن أن تمتد إلى ما ھو أبعد من 

 من أجل المأوى MBPتدخالت  4الجدول 

 تدخالت جانب العرض 

تحسین جودة المأوى أو السلع والخدمات المتعلقة 
 باإلسكان وتوافرھا

 تدخالت جانب الطلب

تحسین وعي األشخاص المتضررین بالسلع والخدمات 
المرتبطة بالمأوى أو اإلسكان وإمكانیة الوصول إلیھا 

 واستخدامھا

  الشراء المحلي لكٍل من مواد وأدوات البناء • استخدام األسواق
برامج النقد مقابل العمل التي تدعم التجار  •

 المحلیین

• CVA  لألسر من أجل الحصول على األدوات
 والمواد الخاصة بالبناء

• CVA  لألسر من أجل الحصول على األدوات
المنزلیة األساسیة أو وقود التدفئة أو المالبس أو 

 المواد الخاصة بالشتاء
منح ألصحاب العقارات لتحسین المخزون  • دعم األسواق

 السكني
 برامج إشغال مجانیة •
تدریب التجار المحلیین وعمال البناء على  •

 "أكثر أمانًاإعادة البناء بشكل " نُُھج
منح نقدیة للموردین المحلیین لتخزین مواد  •

 ة الجودةبناء عالی
 إعانات ألصحاب األمالك •
دعم تجار مواد البناء إلعادة التخزین  •

 وإعادة بناء متاجرھم

توفیر التكنولوجیا لتمكین البائعین من تلقي  •
 المدفوعات الرقمیة

الترویج لمواد البناء المحسنة لتولید الطلب بین  •
 األسر المستھدفة

إنشاء منتجات التمویل األصغر لتحفیز االستثمار  •
قبل األسر ذات الدخل المنخفض في حملة  من

اإلسكان لزیادة الوعي باألنواع المختلفة من 
العقارات المؤجرة المتاحة والحد األدنى من 

معاییر الجودة في أسواق اإلیجار (أي الرسمیة 
  أو غیر الرسمیة)

تقویة سالسل القیمة في سوق اإلسكان  • تنمیة األسواق
 میسور التكلفةللسماح بمزید من اإلسكان 

  دعم التوسع في األسواق وساحات األسواق •
إتاحة دورات تدریبیة متقدمة للحرفیین  •

المحلیین المھرة حول نُُھج "إعادة البناء 
 بشكل أكثر أمانًا"

إدخال مواد بناء جدیدة أكثر مرونة في  •
 األسواق

على  إعادة بناء أكثر أمانًا""برامج  إتاحة •
 تغییر في السلوكمستوى المجتمع إلحداث 

إتاحة استراتیجیات االتصاالت الخاصة بتعزیز  •
 الطلب على مواد البناء عالیة الجودة

تعزیز جمعیات المستأجرین لزیادة القدرة  •
 التفاوضیة للمستأجرین

إصالح سیاسات السوق 
 والمعاییر والقواعد

التأثیر على المؤسسات 
والقواعد والمعاییر 

واالتجاھات التي تحكم 
نظام السوق لتحسین 

 الوظائف

 الدعوة إلى إجراء تغییرات على لوائح استیراد المواد غیر الغذائیة الخاصة بالمأوى •
الدعوة إلى إقرار األنواع المختلفة من حیازة المساكن واألراضي، و/أو دعم األسر للتنقل بین اتفاقیات  •

 وقواعد الحیازة المختلفة
 والدعوة إلى تطبیقھاوضع معاییر اإلسكان الدنیا  •
 الدعوة لمنع عملیات إخالء األسر المستضعفة •
 دعم الحمالت ضد كراھیة األجانب •
 الدعوة إلى لوائح تمنع التمییز ضد المھاجرین في أسواق اإلیجارات •

https://www.shelterprojects.org/shelterprojects8/ref/A08-bahamas180821.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects8/ref/A08-bahamas180821.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-Philippines-2013.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
https://www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A8-A13-Philippines-2013-2017.pdf
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 تدخالت جانب العرض 

تحسین جودة المأوى أو السلع والخدمات المتعلقة 
 باإلسكان وتوافرھا

 تدخالت جانب الطلب

تحسین وعي األشخاص المتضررین بالسلع والخدمات 
المرتبطة بالمأوى أو اإلسكان وإمكانیة الوصول إلیھا 

 واستخدامھا

 الخدمات والبنیة التحتیة

تحسین البنیة التحتیة 
للسوق والخدمات التي 

 تسمح لنظام السوق بالعمل

 متضررین إلیجاد مساكن مناسبة لإلیجاردعم السكان ال •
بناء القدرات والدعم الفني لمؤسسات التمویل متناھي الصغر لتوسیع نطاق منتجات التمویل متناھي  •

 الصغر لإلسكان
 توفیر المشورة القانونیة بشأن الوساطة وحل النزاعات التعاوني •
 العالقات بین المستأجرین والمالكإحالة النزاعات إلى األخصائیین االجتماعیین لدعم إدارة  •

  

لتقدیم المساعدة الفنیة بشأن اإلسكان والتمویل  Habitat for Humanityتعاون  :3دراسة الحالة 
 متناھي الصغر والبناء في طاجیكستان

لتقدیم خدمات  ، أكبر مؤسسة تمویل متناھي الصغر في طاجیكستان،IMON LLCمع  Habitat for Humanityفي طاجیكستان، تعاونت 
بناًء على الطلب الكبیر على التمویل سھل  التمویل متناھي الصغر لإلسكان إلى العمالء الذین یعانون من فقر اإلسكان في جمیع أنحاء البالد.

كان  ومع ذلك، قروًضا سكنیة تستھدف ھذه الشریحة. IMON LLCالوصول فیما یتعلق باإلسكان بین السكان ذوي الدخل المنخفض، قدمت 
% من سكان البالد یعیشون في ظروف دون المستوى المطلوب، ال سیما في المناطق الریفیة، مما یُبرز الحاجة لیس فقط إلى معالجة العوائق 70

من أجل تقدیم  IMONمع  Habitat for Humanityومن ثم، فقد تعاونت  المالیة أمام تحسین اإلسكان، ولكن أیًضا الجوانب الفنیة والجودة.
 في نھج "االئتمان +" لتلبیة احتیاجات األسر ذات الدخل المنخفض. IMONالمساعدة الفنیة جنبًا إلى جنب مع الخدمات المالیة المقدمة من 

ُصممت قروض اإلسكان لمساعدة األسر في الحصول على رأس المال إلجراء اإلصالحات الصغیرة وإعادة اإلعمار وتشطیب المباني الجدیدة 
  شھًرا. 18باني غیر المكتملة، وذلك لمدة تتراوح من شھرین إلى وإكمال الم

وجدت تقییمات المشروع أن ھذا المزیج من الخدمات أدى إلى تحسینات في المساحة والخصوصیة والنظافة الصحیة والراحة والكرامة الثقافیة 
  .IMONفي اإلسكان بین األسر التي تحصل على قروض اإلسكان من 

 Habitat forمن  دراسات حالة التمویل متناھي الصغر لإلسكانفي  5علومات، یُرجى الرجوع إلى دراسة الحالة رقم للمزید من الم
Humanity.  

https://www.habitat.org/sites/default/files/cisf_case_studies_on_housing_microfinance_12_2013.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/cisf_case_studies_on_housing_microfinance_12_2013.pdf
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 الرئیسیةالروابط والموارد  .7
  األدوات واإلرشادات الخاصة بتقییم السوق وتحلیلھ

 EMMA :( /toolkit.org-https://www.emmaمجموعة أدوات رسم خرائط سوق الطوارئ وتحلیلھ ( •
• IFRC – ) مجموعة أدوات التقییم السریع لألسواقRAM :(-rapid-https://www.icrc.org/en/publication/4199

 assessment-market-emergency-initial-guidelines-markets-assessment 
• IFRC - ) 002-إرشادات تحلیل السوق-https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc -MAG) 

pdf.4200 
• UNHCR -  مجموعة األدوات والدلیل المرافق لتقییم السوق متعدد القطاعات)MSMA(: 

-assessment-market-sector-https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi
 toolkit.html-guide-companion 

• IRC – ل السوق قبل األزمة (تحلیPCMA :(-market-crisis-toolkit.org/document/pre-http://www.emma
 2016-revised-analysis 

• CALP Network – ) المعیار األدنى لتحلیل السوقMISMA :(
 /misma-analysis-market-for-standard-https://www.calpnetwork.org/publication/minimum 

• Mercy Corps – :تحلیل سوق العمل لدعم قطاع البناء في األوضاع اإلنسانیة-central-https://sheltercluster.s3.eu 
pport_the_construction_sector_iamazonaws.com/public/docs/labour_market_analysis_to_su.1
n_humanitarian_settings_v9.pdf 

ھل  الخاص بنا ال یجیب تماًما على أسئلتنا... EMMAتحلیل  - MiCالعالمي، و WASHتجمع خدمات المأوى العالمي، وتجمع  •
  70144337https://vimeo.com/2 یمكن ألحد المساعدة؟

 CVAالمأوى و
 النقد واألسواق في قطاع المأوى: مستند موقف تجمع خدمات المأوى العالمي: •

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets
in_the_shelter_sector.pdf_ 

 زیادة التحویالت النقدیة القطاعیة وقدرة البرامج المستندة إلى السوق: والمأوى العالمي: WASHند الدعم المشترك لتجمع مست •
-central-/sheltercluster.s3.euhttps:/
 _final_version.pdf-amazonaws.com/public/docs/wash_shelter_cash_advocacy_paper_.1 

• IFRC – :دلیل حول "المساعدة بالنقد والقسائم" (یتضمن أقساًما عن األسواق): المأوى والمستوطنات والنقد 
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelters2c_settlements_and_cash_email

pdf. 
 ورقة النصائح بشأن اإلسكان واألراضي والممتلكات والتدخالت المستندة إلى النقد: •

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/hlp_and_cbi_tip_sheet_reformat._18.10.
pdf.2018 

  أدلة خاصة بالمأوى
الخاصین بالتدخالت العالمیة في سوق اإلیجار لمجموعة المأوى العالمیة: أوراق النصائح والتقریر  •

 interventions-market-https://sheltercluster.org/resources/library/rental 
• IFRC  –  :دلیل خطوة بخطوة للمساعدة في اإلیجار للسكان المتضررین من األزمات-https://cash

/crisis-by-affected-people-to-ceassistan-rental-for-guide-step-by-hub.org/resource/step  
• Habitat for Humanity – :تطویر منتجات التمویل متناھي الصغر لإلسكان 

handbook.pdf-center-https://www.habitat.org/sites/default/files/terwilliger 

https://www.emma-toolkit.org/
https://www.emma-toolkit.org/
https://www.icrc.org/en/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.icrc.org/en/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.icrc.org/en/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4200.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4200.pdf
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
http://www.emma-toolkit.org/document/pre-crisis-market-analysis-revised-2016
https://www.calpnetwork.org/publication/minimum-standard-for-market-analysis-misma/
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/labour_market_analysis_to_support_the_construction_sector_in_humanitarian_settings_v9.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/labour_market_analysis_to_support_the_construction_sector_in_humanitarian_settings_v9.pdf
https://vimeo.com/270144337
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_position_paper_cash_and_markets_in_the_shelter_sector.pdf
https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/wash_shelter_cash_advocacy_paper_-_final_version.pdf
https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/wash_shelter_cash_advocacy_paper_-_final_version.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelters2c_settlements_and_cash_email.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelters2c_settlements_and_cash_email.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/hlp_and_cbi_tip_sheet_reformat._18.10.2018.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/hlp_and_cbi_tip_sheet_reformat._18.10.2018.pdf
https://sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://cash-hub.org/resource/step-by-step-guide-for-rental-assistance-to-people-affected-by-crisis/
https://cash-hub.org/resource/step-by-step-guide-for-rental-assistance-to-people-affected-by-crisis/
https://cash-hub.org/resource/step-by-step-guide-for-rental-assistance-to-people-affected-by-crisis/
https://www.habitat.org/sites/default/files/terwilliger-center-handbook.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/terwilliger-center-handbook.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/terwilliger-center-handbook.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/terwilliger-center-handbook.pdf
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