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العامل يف كسب  أنحاء  األفراد يف مختلف  يعتمد ماليني 

البنية  تدمر  النزاع،  يندلع  وعندما  الزراعة.  عىل  قوتهم 

التحتية وتتلف املحاصيل، ويعجز املزارعون عن الحصول 

عىل البذور واألسمدة واملعدات التي يحتاجونها ما يؤدي 

وتبدأ  نادرة  الغذائية  املواد  وتصبح  اإلنتاج.  توقف  إىل 

معاناة املجتمعات املحلية.

مقدمة
تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 

عىل حامية أرواح الناس وسبل كسبهم للعيش من خالل 

ضامن قدرتهم عىل مواصلة زراعة املحاصيل حتى يف ظل 

الزراعية  املدخالت  لهم  نقدم  املضطربة.  األوقات 

واملعدات ذات الجودة العالية باإلضافة إىل ما يحتاجونه 

عىل  قدرتهم  من  تعزز  ومعلومات  تقنية  مساعدة  من 

الصمود وتطوير ُسبل عيش دامئة.
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نضطلع بعدد من األنشطة يف قطاع الزراعة للتأكد من 

يحتاجونها،  التي  املحاصيل  زراعة  عىل  الناس  قدرة 

وتشمل ما ييل:

عامالً  ومعرفتهم  املزارعني  مهارات  تعزيز  يشكل  كذلك 

وأفضل.  أكرث  أغذية  زراعة  عىل  ملساعدتهم  أساسيًا 

يتضمن هذا إذكاء الوعي بشأن أساليب الزراعة وتدريب 

اتباع  مثل  الحديثة  الزراعية  التقنيات  عىل  املزارعني 

أسلوب »الحرث الصفري« أو الزراعة املائية.

وكثريًا ما نتعاون مع املجتمعات املحلية لدعم املبادرات 

اإلمدادات  لدفع مثن  نقدية  بتقديم مساعدات  املحلية 

الالزمة واأليدي العاملة، عىل سبيل املثال؛ إلعداد األرض 

للزراعة أو إصالح البنية التحتية الزراعية األساسية )التي 

تشمل قنوات وأنابيب الرّي(.

•

•

•

•

•

أنشطة اللجنة الدولية الزراعية

توزيع البذور واألدوات الزراعية، سواء  كان  توزيًعا 

مبارًشا أو من خالل قسائم أو يف معارض بيع البذور 

بنظام القسائم

وضع  برامج  إلنتاج  البذور  وتحسني  جودتها

بناء أنظمة  رّي أو  إصالح األنظمة ا ملتوفرة

تعزيز  استخدام  اآلليات  الزراعية

العمل مع وزارات  الزراعة  لتعزيز  قدراتها.
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ميكن أن يتوقف بقاء الناس عىل قيد الحياة عىل الزراعة 

املحلية، وهنا يأيت دورنا. نحرص عىل ضامن قدرة األفراد 

عىل زراعة محاصيل وأن تدر عليهم دخاًل أثناء أزمة ما 

ويعزز  كرامتهم  يصون  ما  لها،  الالحقة  املرحلة  ويف 

ويحد  املستقبلية  الصدمات  أمام  الصمود  عىل  قدرتهم 

يعني  وهذا  الخارجية.  املساعدة  عىل  اعتامدهم  من 

أوقات  يف  حتى  املحاصيل  زراعة  أنظمة  عىل  الحفاظ 

املحن، ما يساعد املجتمعات املحلية عىل التعايف بوترية 

أرسع بعد تجاوز أزمة ما.

حامية اإلنتاج الزراعي
الزراعية  اإلمدادات  عىل  الحصول  عىل  األفراد  نساعد 

عندما  الجودة،  عالية  واألسمدة  البذور  مثل  الرضورية، 

التكلفة.  باهظة  تكون  أو  املوارد  يف  نقص  هناك  يكون 

نساعد كذلك يف إصالح نظم الري القامئة أو نوفر حلواًل 

أنجع مثل الري بالتنقيط. كام أن أساليب مبتكرة، مثل 

زراعة حدائق صغرية عىل أسطح املباين والزراعة املائية، 

سد  بغرض  املحاصيل  زراعة  مواصلة  من  الناس  ُتكن 

حيوانات  من  لديهم  ما  وإطعام  الغذائية  احتياجاتهم 

لألرايض  الوصول  عىل  قدرتهم  من  النزاع  يحد  عندما 

الزراعية.



عندما تنهار وزارات الدولة ومؤسساتها البحثية يف خضم 

نزاع ما، قد يترضر القطاع الزراعي ويتأخر التعايف تأخرًا 

الحفاظ عىل استمرار  النزاع. ويعد  انتهاء  شديًدا مبجرد 

عمل الخدمات األساسية بشكل جيد – مثل رصد الصحة 

األمراض  من  الزراعية  املحاصيل  خلو  )ضامن  النباتية 

الجيدة  واألسمدة  البذور  وإنتاج  والري  واآلفات( 

التي  األرضار  الحتواء  األهمية  بالغ  عنرًصا   – وتوزيعها 

يسببها النزاع.

األزمات لضامن  أثناء  والعامة  الخاصة  القطاعات  ندعم 

استمرار هذه األنشطة املهمة. عىل سبيل املثال، نساعد 

دعم املؤسسات الزراعية
البذور ووضع  إلنتاج  واملرافق  البحثية  املراكز  ترميم  يف 

بنائهم،  وإعادة  النطاق  واسعة  ري  مشاريع  مخططات 

وقد نقدم مركبات لتجديد أسطول املركبات التي ُدمرت. 

كذلك نساعد عىل تطوير أنواع أفضل من البذور – عىل 

سبيل املثال، بذور أكرث مقاومة للمرض. نُدرب أخّصائيي 

الذين  الزراعية  املؤسسات  موظفي   – الزراعي  اإلرشاد 

وتوفري  اإلحصاءات  بجمع  املزارعني،  مع  يتواصلون 

تدريب تقني – عىل مكافحة اآلفات ونعطيهم األلبسة 

الواقية التي يحتاجونها ألداء عملهم بطريقة آمنة.
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الزراعة،  أنشطة  ملزاولة  االحتجاز  سلطات  مع  نعمل 

بوصفها جزًءا من جهودنا األوسع نطاقًا لضامن معاملة 

األفراد يف أماكن االحتجاز معاملًة إنسانية. ميكن أن توفر 

املزارع داخل مراكز االحتجاز، التي تطبَّق فيه إجراءات 

للمحتجزين  وأفضل  أكرث  غذائية  مواد  مخففة،  أمنية 

وتحسن نظامهم الغذايئ اليومي. وتقدم زراعة املحاصيل 

ميزة إضافية باالرتقاء مبستوى الرفاه العام للمحتجزين 

إذ تجعلهم مفعمني بالنشاط وتكسبهم مهاراٍت جديدة.

األنشطة الزراعية يف أماكن االحتجاز
تُزرع داخل جدران  قد  التي   – املحاصيل  تشتمل هذه 

السجن أو خارجه – عىل املواد الغذائية األساسية، مثل 

الكسافا والذرة والفاصوليا، لزيادة كمية الطعام املتاحة 

املغذيات  من  الغذايئ  املدخول  لتعزيز  والخرضاوات 

يزرع  أن  ميكن  كام  املحتجزين.  يتناولها  التي  الدقيقة 

البطاطا  أو  املوز  أو  األرز  مثل  محاصيل  املحتجزين 

األنشطة  ندعم  لبيعها.  أو  تناولها  ألغراض  إما  الحلوة، 

اإلمدادات  توفري  االحتجاز من خالل  أماكن  الزراعية يف 

وإسداء املشورة التقنية والتدريب عىل أساليب الزراعة.
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يعني األمن االقتصادي قدرة األفراد واألرس واملجتمعات 

املحلية عىل تلبية احتياجاتهم األساسية ونفقاتهم التي ال 

ميكن االستغناء عنها بطريقة مستدامة. نضع يف اعتبارنا 

عند  الثقافية  واملعايري  والبيئة  للناس  البدنية  املتطلبات 

التقييم األّويل لألمن االقتصادي.

األسايس  واملأوى  األغذية  الرئيسية؛  االحتياجات  تتضمن 

وامللبس ومستلزمات النظافة الصحية. وتعترب أي نفقات 

متعلقة بهذه االحتياجات ال ميكن االستغناء عنها، شأنها 

والتعليم  الصحية  الرعاية  وتكاليف  الرضائب  شأن 

واألصول التي يحتاجها الناس إلعالة أنفسهم وعائالتهم.

ما هو األمن االقتصادي؟
تعمل فرق األمن االقتصادي التابعة للجنة الدولية عىل 

املسلح  النزاع  لضحايا  ومرنة  رسيعة  مساعدة  تقديم 

احتياجاتهم  تلبية  أجل  من  العنف  أشكال  من  وغريه 

بطرق  عنها  االستغناء  ال ميكن  التي  ونفقاتهم  األساسية 

مستدامة وصون كرامتهم.

 ويف إطار الصالحية والتفويض اللذان تتمتع بهام اللجنة 

الدولية فإن مساعداتها ال تقترص عىل املدنيني فحسب، 

بل تُقدم إىل األفراد املحرومني من حريتهم أيًضا، لذلك 

نضطلع أيًضا بأعامل األمن االقتصادي للمحتجزين.
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باذلني كل ما يف  العامل،  أنحاء  العنف األخرى يف جميع  املسلحة وأعامل  النزاعات  نساعد املترضرين من 

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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