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مقدمة

ميكــن أن يكــون توفــر دخــل ثابــت أثنــاء
انــدالع نــزاع مــا ومــا يعقبــه ،أمــ ًرا بالــغ
األهميــة .فهــو يضمــن قــدرة النــاس عــى تلبيــة
احتياجاتهــم املاديــة األساســية ونفقاتهــم التــي
ال ميكنهــم االســتغناء عنهــا – مثــل الســكن
والرعايــة الصحيــة والتعليــم – بطريقــة كرميــة
ومســتدامة .بيــد أنــه عندمــا يندلــع النـزاع ،قــد
تتعــذر ســبل كســب العيــش .وتتخــذ اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر (اللجنــة الدوليــة)
مبــادرات االقتصــاد الجــزيئ ملســاعدة املترضرين
مــن جــراء النــزاع املســلح أو حــاالت العنــف
األخــرى للعــودة إىل وظائفهــم أو إيجــاد ســبل
جديــدة تــدر عليهــم األمــوال .وميكــن أن تكــون
هــذه املبــادرات يف مجــاالت الزراعــة والحــرف
اليدويّــة والتجــارة والخدمــات.

نقــدم لألفــراد من ًحــا نقديــة أو معــدات
تســاعدهم للنهــوض مــن عرثتهم أو مســاعدتهم
يف الحصــول عــى تدريــب مهنــي لتنميــة
مهاراتهــم واكتســاب مهــار ٍ
ات جديــدة .وندعــم
كذلــك مشــاريع القــروض املتناهيــة الصغــر
حتــى يتســنى لألفــراد االســتثامر يف أعاملهــم
التجاريــة وتعزيــز دخلهــم .وقــد صمــم دعمنــا
بحيــث يتناســب مــع احتياجــات كل شــخص
وقدراتــه وغالبًــا مــا يتضمــن التدريــب الفــردي.

املنح اإلنتاجية

عندمــا يريــد األف ـراد املتــررون مــن العنــف
تحســن ســبل معيشــتهم ،قــد نقــدم لهــم من ًحــا
حتــى يكــون لديهــم مــا يحتاجونــه لكســب
العيــش .فقــد نقــدم معــدات مثــل ماكينــة
خياطــة أو مثقــاب كهربــايئ أو نقــود لدفــع مثــن
مــا يحتاجونــه .ويقــع عــى عاتــق كل شــخص
يحصــل عــى منحــة مســئولية تحديــد مــا
يريــد فعلــه وحاجتــه لبــدء مــروع .وتعكــس
كل منحــة مهنــة الشــخص ومهارتــه وتعليمــه
ومــدى تحفــزه .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن
أن يحصــل ميكانيــي ســيارات عــى أدوات
كهربائيــة أو رافعــات حتــى ميكنــه إنشــاء
ورشــة إصــاح ســيارات.

ولكــن عــى الرغــم مــن أن املرشوعــات تســتند
إىل أهــداف املســتفيدين ،إال أننــا نقــف بجانبهم
طــوال العمليــة؛ إذ نســاعدهم عــى وضــع
خطــة واكتســاب مهــارات العمــل األساســية،
ونتفقــد أحوالهــم عنــد بــدء مرشوعاتهــم.
ولهــذا الدعــم أهميــة بالغــة لضــان قدرتهــم
عــى تدبــر مرشوعاتهــم وأن تــدر عليهــم دخـ ًـا
ثابتًــا يف األشــهر والســنوات القادمــة.

P. Krzysiek/ICRC

التدريب املهني

متكــن املنــح األفــراد مــن االســتفادة مــن
املهــارات التــي لديهــم بالفعــل والتعليــم الــذي
حصلــوا عليــه .لكــن أحيانًــا يحتــاج األفــراد
ملزيــد مــن التدريــب للحصــول عــى وظيفــة
أو إنشــاء مــروع تجــاري .هــذا مــا دعانــا
ملســاعدة املترضريــن مــن العنــف للحصــول
عــى التدريــب املهنــي – إلكســابهم مهــارات
جديــدة أو تنميــة مهاراتهــم القامئــة ومنحهــم
قــدرات تنافســية يف ســوق العمــل املحــي.
ميكــن أن يســاعد التدريــب املهنــي أيضً ــا أي
شــخص يف الحصــول عــى وظيفــة مــن خــال
إعطائــه شــهادة رســمية أو خــرة عمليــة مــن
خــال تدريــب مهنــي.

يف حــن توفــر اللجنــة الدوليــة التدريــب عنــد
الــرورة ،عــاد ًة مــا نتشــارك مــع مؤسســات
تدريــب محليــة .كــا نتواصــل مــع رشكات
محليــة ،لتقديــم تدريبــات مهنيــة .فقــد يشــكل
التدريــب املهنــي الناجــح الخطــوة األوىل أمــام
شــخص يريــد الحصــول عــى منحــة مــن اللجنــة
الدوليــة إلنشــاء عمــل تجــاري.
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دعم مشاريع القروض املتناهية الصغر

يف كثــر مــن األحيــان يكــون االئتــان لبنــة
أساســية ألي عمــل تجــاري ناجــح .لكــن
الحصــول عــى قــروض ميكــن أن يكــون يف
غايــة الصعوبــة لألفـراد الذيــن فقــدوا أصولهــم
ودخلهــم يف خضــم ن ـزاع مــا وليــس لديهــم أي
ضامنــات رهنيــة .ويخلــق هــذا األمــر بــدوره
حلقــة مفرغــة :إذ يُرفــض منحهــم األمــوال التــي
يحتاجونهــا لجنــي املــال الــذي يحتاجونــه.
وبغيــة مســاعدة األفــراد املترضريــن مــن
النــزاع يف التغلــب عــى العوائــق الرئيســية
التــي متنعهــم مــن االق ـراض والبــدء يف تأمــن
ســبل كســب العيــش مــن جديــد ،نتشــارك مــع
مؤسســات التمويــل املتناهيــة الصغــر القامئــة

التــي تُقــرض األمــوال ملــن يتعــذر عليهــم
الحصــول عــى قــرض عــادي .ويف حالــة عــدم
وجــود مثــل هــذه املؤسســات ،فإننــا نقــدم
الدعــم إلنشــاء مؤسســات جديــدة .كــا ندعــم
منظــات محليــة أخــرى تقــرض األمــوال ،مثــل
املصــارف القرويــة .وال نقــرض األمــوال لألف ـراد
مبــارشةً؛ لكننــا نتأكــد مــن وجــود ال ُنظــم التــي
يتمكــن مــن خاللهــا األفــراد مــن اقــراض
األمــوال لدعــم ســبل كســب عيشــهم.
عــادةً ،مــا يكــون املســتفيدين مــن القــروض
أصحــاب أعــال تجاريــة صغــرة ذات دخــل
منخفــض يريــدون تنميــة أعاملهــم التجاريــة.
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أحد أمثلة مبادرات االقتصاد الجزيئ

كان لــدى عبــد الرحمــن ،البالــغ مــن العمــر
 32عا ًمــا ،بســتانًا وبعــض حقــول الخــروات
يف كوكــس بــازار ،بنغالديــش .وعندمــا بــدأ
أفــراد فاريــن مــن العنــف الــذي اندلــع يف
واليــة راخــن يف ميامنــار يتخــذون مــن أرضــه
مســتق ًرا لهــم يف  ،2017مل يعــد يف وســعه زراعــة
أرضــه وفقــد مصــدر رزقــه .ومــن أجــل إطعــام
عائلتــه ،قــرر االســتفادة مــن مهاراتــه يف إصــاح
الســيارات بإنشــاء ورشــة صغــرة .لكــن انقطــاع
التيــار الكهربــايئ املتكــرر ،حــال دون إنهــاء
عملــه يف موعــده .وقــال« :كنــت أخــر زبائني،
وانخفــض دخــي انخفاضً ــا رسي ًعــا».

حينهــا تدخلــت اللجنــة الدوليــة .إذ حصــل
الســيد عبــد الرحمــن عــى منحــة نقديــة،
اســتخدمها يف رشاء مولــد وإنعــاش عملــه
املتعــر .ويف غضون ســتة أشــهر ،تضاعــف دخله
ـتحيل مــن قبــل بــات ســهل
ومــا كان حلـ ًـا مسـ ً
املنــال .يقــول« :أنــا مســتقر مال ًيــا .ميكننــي اآلن
مــال ألطفــايل يف املســتقبل».
أن أدخــر ً

J. Karim/ICRC
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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.

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.

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.

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.

نســاعد املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــال العنــف األخــرى يف جميــع أنحــاء
العــامل ،باذلــن كل مــا يف وســعنا لحاميــة أرواحهــم وكرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم،
وغالبــاً مــا نفعــل ذلــك بالتعــاون مــع رشكائنــا يف الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
ونســعى أيضـاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة ،بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه،
ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة.
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