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مقدمة

تقــدم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
املســاعدات النقديــة واملســاعدات بنظــام
القســائم ملســاعدة األفــراد املترضريــن مــن
النــزاع وحــاالت العنــف األخــرى لتلبيــة أكــر
احتياجاتهــم إلحا ًحــا ودعــم تعافيهــم عــى
املــدى الطويــل.
كثـ ًرا مــا تكــون أفضــل وســيلة ملســاعدة األفراد
أمــوال.
ً
يف الحــاالت الطارئــة هــي منحهــم
إذ متكنهــم املســاعدات النقديــة مــن اتخــاذ
قراراتهــم بأنفســهم بشــأن مــا هــم بحاجــة
ماســة إليــه ،طاملــا اتيــح لهــم إمكانيــة وصــول

ألســواق فاعلــة ،مــا ميكــن أن يســاعدهم يف
اســتعادة الشــعور بالقــدرة عــى التــرف
وصــون كرامــة األف ـراد الذيــن فقــدوا كل يشء
تقري ًبــا.
ويعــد منــح املســاعدات النقديــة يف إطــار
االســتجابة ألي أزمــة وســيلة رسيعــة ومرنــة.
وعندمــا ينفــق األفــراد األمــوال يف األســواق
املحليــة ،فــإن هــذه األمــوال ميكــن أن تســاعد
يف تحفيــز االنتعــاش االقتصــادي – بدفــع عجلــة
األســواق ،وتعــود بالنفــع عــى املجتمــع بــأرسه.

مساعدات اللجنة الدولية النقدية
واملساعدات بنظام القسائم

ميكــن أن تســاعد املنــح النقديــة األف ـراد عــى
تلبيــة احتياجاتهــم األساســية عــى املــدى
القصــر عندمــا تندلــع أزمــة مــا .كذلــك ميكنهــم
اســتخدام املنــح النقديــة مــن اســتعادة ســبل
كســب العيــش وحاميتهــا وتعزيزهــا وزيــادة
قــدرة املجتمعــات املحليــة عــى الصمــود عــى
املــدى البعيــد.
بيــد أن كيفيــة منــح األمــوال لألفــراد تعتمــد
عــى تفضيالتهــم واملالبســات املحيطــة مبنحهــم
تلــك األمــوال – عىل ســبيل املثــال ،مــا إذا كانت
املصــارف مفتوحــة وتعمــل بشــكل ســليم أو مــا
إذا كان نقــل مبالــغ نقديــة كبــرة غــر آمــن
بســبب الوضــع األمنــي .قــد نعطــي األفــراد
نقــو ًدا مبــارشة بالعملــة الصعبــة ،أو نرســلها
عــر مصــارف أو جهــات تحويــل األمــوال ،أو
نوزعهــا باســتخدام بطاقــات الخصــم أو نحولهــا

لهــم عــن طريــق الهواتــف املحمولــة .ولذلــك،
نتشــارك مــع املصــارف ورشكات الهواتــف
املحمولــة ومؤسســات التمويــل املتناهيــة
الصغــر ورشكات التحويــات املاليــة ومكاتــب
الربيــد ومكاتــب الرصافــة املحليــة.
ويف بعــض الحــاالت ،نعطــي األفــراد قســائم
إلكرتونيــة أو ورقيــة ميكــن اســتبدالها يف محالت
محــددة للحصــول عــى بضائــع وخدمــات
مختــارة مســبقًا ،مــا يكفــل حصولهــم عــى نــو ٍع
معــن أو جــودة محــددة.
وتســتخدم اللجنــة الدوليــة كذلــك املســاعدات
النقديــة خــارج إطــار برامــج األمــن االقتصــادي،
عــى ســبيل املثــال ،ملســاعدة األفـراد عــى بنــاء
منــازل أو زيــارة أفـراد العائلــة املحتجزيــن.

A. Yousef/ICRC

أعامل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
ال تغطــي املنــح النقديــة تلبيــة احتياجــات
األفــراد األكــر إلحا ًحــا يف حــاالت الطــوارئ–
الغــذاء وامليــاه وامللبــس واألدويــة – فقــط بــل
تغطــي كذلــك التكاليــف األطــول أجـ ًـا – دفــع
اإليجــار والرســوم املدرســية ،والفواتــر الطِّبيــة،
والرســوم القانونيــة وتســديد الديــون .وميكــن
أن يســاعد ضـ ّخ املســاعدات النقديــة األفـراد يف
تجــاوز أزمــة مــا دون اللجــوء إىل اتخــاذ تدابــر
يائســة ،مثــل التنــازل عــن تنــاول وجبــات ورهن
أدوات وبيــع ماشــية يحتاجــون إليهــا إلعالــة
أنفســهم أو إخــراج أبنائهــم مــن املــدارس
وإرســالهم إىل العمــل.

وخــال فــرة الجفــاف التــي شــهدتها الصومــال
يف عــام  ،2017كرســت اللجنــة الدوليــة
مســاعدات نقديــة ألكــر مــن نصــف مليــون
فــرد عــى مــدى عــدة أشــهر .ونظــ ًرا ألن
األســواق املحليــة كانــت مســتمرة وفاعلــة،
اســتطاع مئــات اآلالف مــن األفــراد رشاء
األغذيــة وغريهــا مــن اإلمــدادات األساســية ،مــا
حــد مــن خطــر املجاعــة.
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منح كسب العيش

ومبجــرد تجــاوز األزمــة ،نحــول اهتاممنــا مــن
تقديــم إغاثــة طارئــة إىل اســتعادة ســبل كســب
العيــش للنــاس .مكنــت منــح كســب العيــش
يف شــكل مســاعدات نقديــة أو قســائم ،األفـراد
مــن االســتثامر يف أصــول ستســاعدهم يف إعالــة
أنفســهم أو إدرار الدخــل .وقــد تشــتمل تلــك
املســاعدات عــى تقديــم البـــذور واألدوات
الزراعيـــة للمـــزارعني واملاشيــــة واألعــاف
للــــرعاة ،أو أدوات صيــد األسمـــاك للصيادين.

وميكن أن توفر املساعدات النقدية للتجار
وأصحــاب املحـــالت األمــوال الــالزمة لبـــدأ
املرشوعات التي يحتاجونها لرشاء سلع وإنشاء
أو إعادة إطالق مرشوع تجاري صغري .ويتفاوت
مقدار املنحة حسب ما يحتاجونه .وميكن أن
يكون إلنعاش األنشطة اإلنتاجية والتجارية
يف أعقاب نزاع ما تأثري إيجايب هائل عىل رفاه
املجتمع املحيل – ما يضمن حصول األفراد عىل
غذاء ٍ
كاف وإيجاد فرص للعمل وتنشيط مجموع
قطاعات االقتصاد.

M. Abdikarim/ICRC

النقد مقابل العمل

ترمــي مرشوعــات «النقــد مقابــل العمــل»
إىل هدفــن هــا :تقديــم مســاعدات نقديــة
لألفــراد للنهــوض مــن عرثتهــم مــن جديــد
وتزويــد املجتمعــات املحليــة مبــا تحتاجــه يك
تنتعــش وتزدهــر ،بوســائل منهــا تهيئــة األرايض
الزراعيــة لالســتخدام وإعــادة بنــاء البنيــة
التحتيــة الحيويــة .ويحصــل األفـراد عــى أجــور
يوميــة حســب أســعار الســوق لبنــاء املرافــق
والبنيــة التحتيــة أو إصالحهــا والتــي تعــود
بالنفــع عــى املجتمــع ككل.
ال يحصــل هــؤالء عــى دخــل مؤقــت فحســب،
بــل تتــاح لهــم فرصــة اســتخدام مهاراتهــم أو
اكتســاب مهــارات جديــدة ،ورمبــا تحســن فرص
حصولهــم عــى عمــل .ونظـ ًرا ألن العمــل عــادة
مــا يكــون حــرف يدويــة ،فإنهــا قــد ال تتناســب

مــع كبــار الســن واألفـراد ذوي اإلعاقــة البدنيــة
وغريهــم مــن الفئــات الضعيفــة بدن ًيــا ،ومــن
ـبل أخــرى متكنهــم مــن املســاهمة
ثــم نجــد سـ ً
يف العمــل.
قــد تســتهدف املرشوعــات ،التــي يجــري
اختيارهــا بإســهام املجتمعــات املحليــة ،قنــوات
الــري أو املواســر أو مضخــات املياه أو ســياجات
للامشــية أو مــدارس أو مراكــز مجتمعيــة؛ وقــد
تشــمل أيضً ــا العمــل يف الطــرق واألســواق،
والتــي تعتــر ذات أهميــة خاصــة بالنســبة
لالنتعــاش االقتصــادي للمجتمعــات املحليــة.
ويعمــل موظفــو وحــدة األمــن االقتصــادي
عــن كثــب مــع فــرق امليــاه واإلســكان باللجنــة
الدوليــة لضــان اســتيفاء العمــل باملعايــر
التقنيــة.
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ما هو األمن االقتصادي؟

يعنــي األمــن االقتصــادي قــدرة األف ـراد واألرس
واملجتمعــات املحليــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية ونفقاتهــم التــي ال ميكــن االســتغناء
عنهــا بطريقــة مســتدامة .نضــع يف اعتبارنــا
املتطلبــات البدنيــة للنــاس والبيئــة واملعايــر
الثقافيــة عنــد التقييــم األ ّويل لألمــن االقتصادي.
تتضمــن االحتياجــات الرئيســية؛ األغذيــة
واملأوى األســايس وامللبــس ومســتلزمات النظافة
الصحيــة .وتعتــر أي نفقــات متعلقــة بهــذه
االحتياجــات ال ميكــن االســتغناء عنهــا ،شــأنها
شــأن الرضائــب وتكاليــف الرعايــة الصحيــة
والتعليــم واألصــول التــي يحتاجهــا النــاس
إلعالــة أنفســهم وعائالتهــم.

تعمــل فــرق األمــن االقتصــادي التابعــة للجنــة
الدوليــة عــى تقديــم مســاعدة رسيعــة ومرنــة
لضحايــا النــزاع املســلح وغــره مــن أشــكال
العنــف مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية
ونفقاتهــم التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا بطرق
مســتدامة وصــون كرامتهــم.
ويف إطــار الصالحيــة والتفويــض اللــذان تتمتــع
بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــإن
مســاعداتها ال تقتــر عــى املدنيــن فحســب،
بــل ت ُقــدم إىل األفـراد املحرومــن مــن حريتهــم
أيضً ــا ،لذلــك نضطلــع أيضً ــا بأعــال األمــن
االقتصــادي للمحتجزيــن.

نساعد املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل،
باذلني كل ما يف وسعنا لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم ،وغالباً ما نفعل
ذلك بالتعاون مع رشكائنا يف الصليب األحمر والهالل األحمر .ونسعى أيضاً للحيلولة دون
تعرض الناس للمشقة ،بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه ،ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.
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