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جدول ندوة الیوم 
)نمراد و إیھاب الدی( مقدمة إلى تصمیم البرامج القائمة على األسس السوقیة في مجالي المیاه واإلصحاح البیئي في حاالت الطوارىء •
)  آیة الحشیمي(و لبنان ) علي عالیة(و سوریا ) نصر مصطفى(دراسات متنوعة لحاالت و أمثلة من كل من الیمن •
.  أسئلة و نقاشات ثم االختتام•

قبل أن نبدأ 

یرجى وضع المایكروفون على وضع الصامت 

یعون استخدام كما تستط. في حال أردتم توجیھ أي سؤال للمتحدثینالصندوق الخاص باألسئلة و االجوبة یرجى استخدام 
"  زووم"یرجى تعدیل اسم. للتعریف بحضراتكم و لمشاركة تجاربكم مع المشاركینالصندوق المخصص للدردشة 

.الخاص بكم لیشمل اسمائكم و اسماء المنظمات او الجھات التي تعملون بھا

دقیقة تقریباً 75أن ھذه الندوة ستسمّر لمدة 

.  ینسوف یتم مشاركة شرائح العروض المقدمة الیوم باإلضافة إلى نسخة مسجلة من الندوة مع كل المشارك



ي قطاع 
مجة القائمة ع� أسس السوق �ف ال�ب

ي 
الم�اە وال�ف الص�ي و اإلصحاح البيئئ

19مع نظرة على استجابة كوفید



ي األسواق و �ة مفاه�م رئ�س: قطاع الم�اە وال�ف الص�ي و اإلصحاح البيئئ

والطلبالعرض-1

)WASH(األسواقفيالفاعلةالجھات-2

األسواق الثانویة والبنى التحتیة-3

لعملالضابطةوالقوانینالسیاسات-4
األسواق

4



نخراطاالأنواعكلالسوقیةاألسسعلىالقائمةالبرامجتصمیمیغطي"
ةاإلغاثتقدیمعلىتعتمدالتياإلجراءاتمنبدءاالسوق،أنظمةمع

المحلیةلسوقاأنظمةوتحفزاستباقيبشكلتعززالتيتلكلغایةالفوریة
"الرئیسیةالسوقمحاورأو

النقديالتعلمشراكة

تعریف تصمیم البرامج القائمة على أسس السوق



ماھو تصمیم البرامج القائمة على أسس السوق؟

بالسوقالمعرفةعلىقائمة1.
ومراقبتھااألسواقمتابعةاالستجابة،تحلیل،)WASH(قطاعفيالسوقتقییم

المحلیةاألسواقعلىاالعتماد.2
،النقدالسلعقسیمةالمحددة،القیمةقسیمةمحلیة،مشتریات→

السوقودعمتقویة.3
خدماتمقدمي،)WASH(فيالعاملةالمحلیةالقطاعاتتھیئةوإعادةدعم→

واألھلیةالعامةالبیئيواإلصحاحالصحيوالصرفالمیاه
السوقتطویر.4

التزویدوسلسلةالخدمات،)WASH(اللقطاعجدیدةسلعتطویر→
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نعمل من خالل تصمیم البرامج القائمة على أسس السوق؟لماذا 

السوقیضربماالقیامعدم-1

یدالمستفعلىتركزالتيالمساعدةتقدیم-2
الرفاهاألولویات،التفضیالت،

التسلیمكفاءة-2

االقتصادياالنتعاشتعزیز-3

فةوالنظاالصحيوالصرفالمیاهسوقمرونة-4
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تعریف المساعدات النقدیة والقسائم

أوالنقدقدیمتفیھایتمالتيالبرامجكافةإلىالقسائموالنقدمساعداتتشیر“
سیاقفيطلحالمصویستخدم.المستفیدینإلىمباشرةأوالخدماتللسلعالقسائم

إلىائمالقسأوالنقدیةالتحویالتتقدیمإلىلإلشارةاإلنسانیةالمساعدات
عةالتاباألخرىالجھاتأوللحكوماتولیسالمجتمعاتأواألسرأواألفراد
خالتالتدفيالصغربالغوالتمویلالحواالتذلكمنویستثنى.للدولة

اتومؤسسالصغربالغالتمویلاستخدامإمكانیةمنالرغمعلىاإلنسانیة
."للنقدالفعليللتقدیماألموالتحویل

)شراكة التعلم النقدي(



(CVA) اآللیة و الطریقة : و القسائم النقدیةالمساعدات 



�ي و قطاع الم�اە وال�ف الصاستخدام المساعدات النقدیة والقسائم في 
ي  اإلصحاح البيئئ

واإلصحاحالصحيوالصرفالمیاهبقطاعالخاصةWASHقسائم•
البیئي

النظافةوالصحيوالصرفالمیاهذلكفيبماالقطاعاتمتعددةقسیمة•
يالبیئواإلصحاحالصحيوالصرفالمیاهبقطاعالمعنيالنقد•

WASH
ئيالبیواإلصحاحالصحيوالصرفالمیاهبقطاعالمشروطالنقد•
(MPC)األغراضمتعددالنقد•

عندما یتعذر الوصول للتمویل
سوقیكون لھ تأثیر بشكل إیجابي على السوق والسلوكیات المتبعة في ال



ي واألسواق قطاع الم�اە وال�ف الص�ي و اإلصحاح البيئئ

ى التدخالت التي تھدف إل"
تحسین وضع السكان 

المتضررین من األزمة 
بشكل غیر مباشر من 
خالل تقدیم الدعم ألنظمة

مد السوق الحرجة التي یعت
ین علیھا السكان المستھدف
للحصول على سلع 

وخدمات المیاه والصرف 
یة الصحي والنظافة الصح

"GWC MBPإرشادات " 

(Oxfam) منتجات تنقیة میاه المنازل
ن في حرفي یعمل على تصنیع أداة لغسل الیدی

)ACF(مدغشقر 



أمثلة على دعم سوق المیاه والصرف واإلصحاح البیئي 

من؟•
.  المنتجین وباعة مواد النظافة•
مزودي خدمات المیاه والصرف و االصحاح البیئي•
CBO\المؤسسات العمومیة و المنظمات المدنیة و المجتمعیة •
ماذا؟•

→ المنح و التبرعات -
→ المساعدات و المعونات المالیة، و االعفاءات الضریبیة-

→ تبادل المھارات وربط الجھات الفعالة -
اللوجستیات، و الطاقة واألسواق الثانویة →

مناصرة سیاسات ونھج التغییر -→

في حال تعذر الوصول الى السوق و مؤشراتھ 
قد یكون لذلك أثر إیجابي على الجودة و الطلب و السلوكیات



تصمیم البرامج القائمة على أسس السوقي؟كیف 

االستبیانات 

التحلیل و التخطیط 
االستراتیجي

حشد و تعبئة 
الموارد

ةالتنفیذ و المتابع

م التقییم و التعلّ 

التأّھب

التنسیق و ادارة 
البیانات 



فرص للبرمجة القائمة على األسس السوقیة : و المیاه واإلصحاح19كوفید

• Most water/hygiene market actors and supply chains need 
support معظم العناصر الفاعلة و سالسل التزوید و التورید في سوق المیاه و
النظافة بحاجة إلى دعم

• Some CVA modalities can reduce transmission risk یمكن لبعض
اسالیب مساعدات النقد والقسائم أن تقلل من خطر انتقال المرض  

• Partnerships with private sector (hygiene, communication, 
handwashing device) قطاعات النظافة و مواد (الشراكات مع القطاع الخاص 
)التنظیف،و التواصل، واجھزة و مواد غسل الیدین

• Local economy & livelihoods hardly impacted االقتصاد المحلي و سبل
العیش متأثرة بشكل كبیر ؟؟

• Markets will need fast recovery after the peak
• ستحتاج األسواق الى أن تتعافى بشكل سریع بعد الوصول الى الذروة 
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مخاطر البرمجة القائمة على األسس السوقیة : و المیاه واإلصحاح19كوفید

• Markets not functioning properly
عدم شاغلیة السوق بالشكل الصحیح
• Reduced access to shops, lockdown
قلة الوصولیة الى المحالت ، الحظر و صعوبة التنقل 
• Reduced access to cash points/ATM
قلة الوصولیة إلى نقاط النقد مثل الصرافات اآللیة
• Stigmatization of cash assistance وصم و تمییز

المساعدات النقدیة
• Devaluation of currency انخفاض أسعار العمالت و

الصرف 
• Current beneficiaries priorities أولویات

المستفیدین في الوضع الحالي 
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التوزیع الذي یصل للبیوت او القسائم→
المرتبطة بتاریخ قد تكون األفضل في ظل الظروف الراھنة 



Resources                 المراجع

• Main documents الوثائق الرئیسیة
– 2019 GWC MBP for WASH guidance

توجیھات التكتل العالمي للمیاه  االصحاح البیئي في البرمجة الفائمة على األسس 
2019–السوقیة 

– 2018 GWC GSC WASH & Shelter cash advocacy paper
وثیقة مناصرة النقد لبرامج المیاه و االصحاح البیئي و المأوى 

• GWC support  الدعم المقدم من قبل التكتل العالمي للمیاه و االصحاح
البیئي 

– GWC helpdesk مكتب المساعدة
– Training scheme  خطط التدریب

– MBP for WASH database (300 documents) قاعدة بیانات البرمجة القائمة
)وثیقة300(على األسس السوقیة في مجال المیاه واالصحاح البیئي 

• CaLP support:  الدعم المقدم من قبل شراكة التعلم النقدي
– E-learnings التعلیم عبر االنترنت

– Dedicated CaLP page to COVID-19 resources صفحة الكترونیة خاصة
19بمراجع كوفید

22

https://www.dropbox.com/s/jlcdmmq9qrcvwsd/2019%20GWC%20MBP%20WASH%20Guidance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69cnc4rsm27k3m5/2018%20GWC%20GSC%20wash%20shelter%20cash%20advocacy%20paper.pdf?dl=0
https://washcluster.net/contact/help_desk
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
http://www.cashlearning.org/resources/e-learning
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/


!مع جزیل الشُّكر

..  تصویت



برنامج المیاه واالصحاح 
البیئي القائم على السوق 

)خریطة سوق المیاه(

June 2020



التزوید1.

الطلب2.

ھاالسواق الثانویھ والبنیھ التحتی3.

قواعد وسیاسة السوق4.

بسوق المیاهالعناصر الرئیسیة : صحاح البیئيأسواق المیاه واال

)خریطة سوق المیاه(برنامج المیاه واالصحاح البیئي القائم على السوق 

مناطق االستھداف
السوق الخاص بالمیاه

بسوق الثانیھ المرتبطھاالسواقخدمات المیاه واالصحاح البیئيبضائع المیاه واالصحاح البیئي
المیاه

تحسین الوصول العادل إلى میاه 
الشرب اآلمنة والنظیفھ

نقل المیاه بالشاحنات•میاه امنھ ومناسبھ للشرب•

صیانة نقطة المیاه•

ادارة شبكة المیاه•

الوقود•

المعدات–المضخھ •

الطریق ونقاط التفتیش•

جوده المیاه•



:لفھم اداء ودینامیكیھ السوقخریطة سوق المیاهبة عملنظرة عامة على تجر

)خریطة سوق المیاه(برنامج المیاه واالصحاح البیئي القائم على السوق 



)ة السوقفھم أداء ودینامیكی(تقییم سوق المیاه النتائج الرئیسیھ ل

زل وذلك ه التي تعمل بمضخھ وتحتوي على مولدات دیاتوقف مشاریع المی
ب االزمة الن المستفیدین على قادرین على تحمل نفقات التشغیل بسب

توقف الرواتب للموظفین الحكومیینو الحالیھ
الوقود سوق المیاه الثانویھ والبنیھ التحتیھ تاثرت باالزمة مثل توفر

.الخ.. والطرق 
نطقھ حیث ان مشاریع المیاه بنظام الطاقھ الشمسیھ تعتبر فعالھ ومناسبھ للم

.عبھ في الیمنالتكالیف التشغیلیھ لھا ضئیلھ جدآ بالنظر للحالھ المادیھ الص
في طلب المیاه ازداد بسبب زیاده النازحیین واالشخاص ذوي االحتیاج

.المنطقھ

)خریطة سوق المیاه(برنامج المیاه واالصحاح البیئي القائم على السوق 



شكرآ جزیآل

)خریطة سوق المیاه(برنامج المیاه واالصحاح البیئي القائم على السوق 



في مجالي المیاهالسوقمقدمة إلى تصمیم البرامج القائمة على 
واإلصحاح البیئي في حاالت الطوارئ

لتعاون شبك القطاع الخاص في تاھیل شبكات میاه الشرب و الصرف الصحي با
مع الوزارات المعنیة

الجمھوریة العربیة السوریة

منظمة الیونیسیف سوریا



القطرالحالة العامة في 
2017ملیون حسب احصائیة عام 18.270ملیون لینخفض 20.864حیث كان عدد السكان 2011تعاني سوریا من االزمة منذ عام 

قبل االزمة

.لدیھم وصول النظمة الصرف الصحي% 82.4من السكان في سوریا كانوا یخدمون بنظام شبكات میاه شرب انبوبیة تدار بشكل مركزي و % 92•

شرب و الصرف شركات و مقاولي االنشاءات لتنفیذ مشاریع میاه ال. االسواق كانت تعمل بشكل جید و مواد التنظیف متوفرة و ھناك امكانیة للشراء من قبل المواطنین السوریین•
.و الخاصة) التي تملكھا الحكومة(الصحي كانت متوفرة بقدرات فنیة جیدة و بنوعیھا العامة 

.  كان ھناك نظام فوترة للمیاه یدفع من خاللھ المستھلكین و بالتالي كان ھناك رافد للمیزانیة المالیة لوزارة الموارد المائیة•

بعد االزمة 

لمیاه الشرب % 50ل التغطیة انخفضت(تاثر قطاع المیاه بشكل كبیر و خروج قسم كبیر من الشبكات و المحطات بنوعیھا عن الخدمة بسبب التخریب و عدم اتباع الصیانة الدوریة •
)  من المیاه العادمة تصب في االحواض و االنھار بدون معالجة% 70و 

العقوبات على سوریا مما ادى الى تدھور اللعملة المحلیة و و تاثر االقتصاد•

انخفضت القدرة على الدفع لتنعدم في بعض المناطق•

تاثر قطاع انتاج الطاقة الكھربائیة•

منظمة الیونیسیف سوریا
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الفاعلین ضمن السوق  /مساندة السوق

من الجدیر بالذكر بان وزرة الموارد المائیة تقود قطاع المیاه في سوریا •

.الحاجة العادة تاھیل و صیانة شبكات المیاه كبیرة و ملحة/الطلب على•

ى التضخم المتزاید المعنیة اضافة الراتالعرض او الرغبة في التنفیذ من قبل مقاولي مشاریع المیاه معدومة او منخفضة بسبب الوضع االمني و القدرة المالیة المنخفضة لدى الوزا•
.للعملة المحلیة

:  االجراءات التي تم اتخاذه للمساندة

باعادة تاھیل و تشغیل شبكات میاه الشرب و الصرف الصحي(Resilience Projects)بتمویل مشاریع التاقلم ) االدارة المحلیة و الموارد المائیة(دعم الوزارات المعنیة  •

قانون وجوب التسعیر بالعملة المحلیة لكافة االعمال ( الحوار و التعاون مع الوزارات المعنیة تمت الموافقة على استصدار قرار بامكانیة تقدیم العروض المالیة بالعملة الصعبة•
.على ان یتم الدفع بالعملة المحلیة حسب سعرصرف االمم المتحدة) المتعلقة بالقطاع العام

الحوار و التعاون مع الوزارات المعنیة حیث تمت الموافقة على عمل مقاولي القطاع في المناطق صعبة الوصول•

.المقاولاقمالحوار و التعاون مع المجتمع المحلي من خالل الجمعیات المحلیة الغیر حكومیة لتسھیل الوصول الى اماكن العمل و ضمان سالمة الیات و ط•

لعروض المقدمةو رفع سویة انیةعقد اجتماعات متكررة مع المقاولین لالجابة على استفساراتھم و شرح الخلفیة الفنیة و االنسانیة للمشاریع و بالتالي تحسین قدرتھم الف•

:النتیجة

الوزارة/مراقبة قسم التوریدات في منظمة الیونیسیف/زیادة عدد المقاولین الراغبین في تنفیذ مشاریع المیاه و زیادة العروض المقدمة على مثل ھذه المشاریع حسب افادة•

.عدم االحتكار و الحصول على اسعار افضل بسبب توفر المنافسة ضمن السوق•

.خلق فرص عمل للمستفدین من المجتمع المحلي•

منظمة الیونیسیف سوریا



مشروع -الفاعلین ضمن السوق/مساندة السوق
اعادة تاھیل شبكة میاه الشرب في احیاء حلب 

الشرقیة

:المستھدفةالفئة•

راكزمفياوالمحليالمجتمعضمنیقطنونباالزمةالمتاثرینوالنازحیناكثر•
االحیاءفيفرد 382,000استھدافتمبالتاليودمشقوحلبمثلالمدنفياالیواء

.حاجةاالشدحلبلمدینةالشرقیة

:الیونیسیفدور•

شبكةتاھیلالعادة (دوالرالف 380بقیمة)المائیةالمواردلوزارةالماليالدعمتقدیم•
 162,698بحدودالكلفةبلغت)بالشاحناتالمیاهبنقلاالستمرارمعالشربمیاه

.موجودةالحاجةطالما (شھریاامیریكيدوالر

الىاضافةالمقدمةالعروض/للعطاءاتالماليوالفنيالتقییمفيالمشاركةوالمراقبة•
.الفنيالدعمتقدیم

المستفیدیناوالمستھدفینعلىاالثرمراقبة•

:المائیةالمواردوزارةدور•

.العروضطلبوثائقوالفنیةالشروطاعداد•

.المقاولمعالعقدتوقیعوالتقییماجراءوالمشروععناالعالن•

:المراقبة•

فيالیونیسیفمكاتبفيالعاملیناالصحاحوالمیاهقسممھندسيخاللمن•
.االستشاریین/المحافظات

 .تھمافاداتسجیلوالمستھدفةالمناطقفيالمقیمیناالفرادمعالمقابالتاجراء•



یةمشروع اعادة تاھیل شبكة میاه الشرب في احیاء حلب الشرق-الفاعلین ضمن السوق/مساندة السوق

:االثر

.ایصال میاه الشرب لمنازل المستفیدین بشكل الئق و كریم•

شھر كما ھو مبین  11دوالر خالل 470,000اصالح شبكة المیاه اكثر دیمومة و اجدى اقتصادیا من نقل المیاه بالشاحنات حیث تم توفیر •

المدارسلى توفیر جھد و وقت النساء و االطفال المھدورة في نقل المیاه من المناھل الى المنازل و الشقق الطابقیة و توفیر وقت للتعلم و الذھاب ا•

.خلق فرص عمل للمستفیدین من خالل عمل بعضھم لدى المقاول•

منظمة الیونیسیف سوریا

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Network restoration effect on water trucking cost  

Investment Accomulative Cost with restoration Theoritical Accomulative cost without restoration



شكرا لالسئلة و االقتراحات

منظمة الیونیسیف سوریا



مقدمة إلى تصمیم البرامج القائمة على األسس السوقیة في مجالي المیاه              
واإلصحاح البیئي في حاالت الطوارئ

المساعدة النقدیة من قبل المجلس النرویجي لالجئین                                
من أجل شراء مواد التنظیف

المجلس النرویجي لالجئین
لبنان ، البقاع



:المقدمة
لبنانفيالسوریینالالجئینمن۳۰۲٬۲۹٥أنإلىالتقدیراتتشیر•

فيمنھم٪۷۳حیث،رسميغیرمخیم٥٬۷٤٦فيحالیًایعیشون
.البقاع

:المستھدفونالسكان
فرد٦٬۹٥۲تمثلالبقاع،فيالجئةسوریةأسرة۱٬۳۹۲إستھدافتم•

قبلمنالنقدیةالمساعدةخاللمن،رسميغیرمخیم٦٦فيیعیشون
.التنظیفموادشراءأجلمنلالجئینالنرویجيالمجلس

ً المستھدفة،المخیماتتفضیلعلىبناءً اإلختیارتم• للمناقشةوفقا
نظافةالموادمنبدالً التنظیفموادشراءأجلمنالنقدلتلقيالمركزة
.العینیة

المحلیةاألسواقدعملالجئینالنرویجيالمجلسبرنامجبھدف•
.القراراتخاذمنالمستفیدینوتمكین



: ظیفالرسم البیاني لنظام المساعدة النقدیة من اجل شراء مواد التن

:األنشطة التكمیلیة
حسین المیاه تدریب المتطوعین في فریق المیاه ، الصرف الصحي والنظافة وإشراكھم في القیام بمبادرات ذاتیة لت•

).مثل حمالت التنظیف(والصرف الصحي والنظافة في المخیمات التي یعیشون فیھا 
أحد مكونات االستجابة الشاملة للمیاه ، الصرف الصحي والنظافة تعد المساعدة النقدیة من أجل شراء مواد التنظیف•

.العامة ، المكملة لخدمات توفیر المیاه والصرف الصحي مثل توزیع المیاه وشفط الجور الصحیة

۱۲۳٤

٥٦۷



إستمارة مراقبة األسعار
عینات من األسواق المستھدفة

استمارة مراقبة ألسواق التورید المحلیة۳۰. ۱
واحدةاستمارة : المخیمات البعیدة-
استمارات لكل مجموعة۳: مجموعة مخیمات-
استمارات مراقبة للموردین المركزیینثالث. ۲
أسابیع قبل التوزیع٤: العینة األولى•
أسبوعان بعد التوزیع: العینة الثانیة•
أسابیع بعد التوزیع٦: العینة الثالثة•

٪ ذكروا أن ۹۲
األسعار ارتفعت بسبب
الوضع االقتصادي في 

٪ ذكروا ۰٫٦لبنان ،
د أنھ بسبب برنامج النق

٪ ذكروا انھ لم ۷٫٤و
.یطرأ أي تغییر

.٪5٪ مع خطأ 95ومستوى ثقة  Raosoftاستخدام حاسبة حجم•
.إجراء إستمارة مراقبة ما بعد التوزیع للستفیدین سواء في الزیارات المیدانیة أو الھاتف•
.أجریت تستھدف مخیمات مختلفة في مناطق مختلفةإستمارة مراقبة ما بعد التوزیع ٥۰۰•

:وضع نظام لمراقبة نتائج تغیرات السوق للمساعدة النقدیة من اجل شراء مواد التنظیف 

إستمارة مراقبة ما بعد التوزیع للمستفیدین



:النتائج
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عملیة توزیع النقد

۰٬۲٪ العسكریةالحواجز
۰٬۲٪ األطفال في المخیمترك
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satisfied

I am satisfied

I am very satisfied

Neutral

ذكروا أنھم یفضلون مواد ٪ ۷٫۸ذكروا أنھم یفضلون طریقة النقد من اجل شراء مواد التنظیف، بینما ۹۲٬۲٪•
.النظافة العینیة بعد إستھدافھم بالمساعدة النقدیة

).لشامبوا(ذكروا أنھم اشتروا مواد تنظیف، وأعطوا األولویة لمسحوق الغسیل، المبیض وسائل األستحمام ٪ ۱۰۰•

شكلت مخاوف السالمة 
بالنسبة لي أو لعائلتي

كانت عملیة التوزیع آمنة

إلى أي مدى أنت راٍض 
عن العملیة؟

لست راٍض 
راٍض 

راٍض جداً 

محاید



:الدروس المستفادة
.لم تستلم النقد بسبب اإلنتقال من المخیم ، مما یعكس اإلطار الزمني بین التسجیل والتوزیع% ۲٬٥•
.للتأكد من أنھم على علم كامل بأھداف التوزیع والطریقة) أي لیبان بوست (بناء قدرات مقدمي الخدمات •
حدة لتسھیل في دفعة وا) مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین/ الھویة / االسم (مشاركة معلومات المستفید المحدثة •

).أي فقدان الھویة أو تغییر رقم الھاتف(المتابعة مع مقدمي الخدمة 
لمتطلبات بعد جلسة التوعیة للتأكد من أن جمیع الحاضرین على علم بالعملیة خاصة بالنسبةإضافة سؤال وجواب •

.الفواتیر

:اعتبارات في التوزیعات التالیة

.الجنس والعمر وحجم األسرةمع مراعاة استخدام بیانات العائلة إلنشاء مبلغ قسیمة مخصصة لكل عائلة.۱
حتیاجات رسم خرائط لمواقع المخیمات، المحالت التجاریة، مقدمي الخدمات ونقاط توزیع النقد مع مراعاة النقل لفھم ا.۲

.مخاوف الوصول بشكل أفضل التي من شأنھا دعم تقییم السوق والتخطیط/ المستفیدین 
.خیارات بدیلة للتحقق من صحة المشتریات التي قام بھا المستفیدون.۳



أي أسئلة أو إقتراحات؟
شكراً لكم

www.nrc.com



سلسلة من الندوات في البرمجة القائمة على األسس السوقیة  

! شكرا لكم

ھنالك تسجیالت متوفرة للندوات السابقة التي تم عرضھا باللغات
.االنجلیزیة و اإلسبانیة و الفرنسیة
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