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مقدمة
ميكــن أن يكــون توفــر دخــل ثابــت أثنــاء 
بالــغ  أمــرًا  يعقبــه،  ومــا  مــا  نــزاع  انــدالع 
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 النــزاع، قــد 
ــة  ــذ اللجن ــش. وتتخ ــب العي ــبل كس ــذر س تتع
ــة(  ــة الدولي ــر )اللجن ــب األحم ــة للصلي الدولي
مبــادرات االقتصــاد الجــزيئ ملســاعدة املترضرين 
ــف  ــاالت العن ــلح أو ح ــزاع املس ــراء الن ــن ج م
األخــرى للعــودة إىل وظائفهــم أو إيجــاد ســبل 
جديــدة تــدر عليهــم األمــوال. وميكــن أن تكــون 
هــذه املبــادرات يف مجــاالت الزراعــة والحــرف 

ــات. ــارة والخدم ــة والتج اليدويّ

معــدات  أو  نقديــة  منًحــا  لألفــراد  نقــدم 
تســاعدهم للنهــوض مــن عرثتهم أو مســاعدتهم 
لتنميــة  مهنــي  تدريــب  عــى  الحصــول  يف 
مهاراتهــم واكتســاب مهــاراٍت جديــدة. وندعــم 
كذلــك مشــاريع القــروض املتناهيــة الصغــر 
ــم  ــتثار يف أعاله ــراد االس ــنى لألف ــى يتس حت
التجاريــة وتعزيــز دخلهــم. وقــد صمــم دعمنــا 
ــخص  ــات كل ش ــع احتياج ــب م ــث يتناس بحي
وقدراتــه وغالبًــا مــا يتضمــن التدريــب الفــردي.
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املنح اإلنتاجية
ــف  ــن العن ــرضرون م ــراد املت ــد األف ــا يري عندم
تحســن ســبل معيشــتهم، قــد نقــدم لهــم منًحــا 
ــب  ــه لكس ــا يحتاجون ــم م ــون لديه ــى يك حت
العيــش. فقــد نقــدم معــدات مثــل ماكينــة 
خياطــة أو مثقــاب كهربــايئ أو نقــود لدفــع مثــن 
ــق كل شــخص  ــه. ويقــع عــى عات ــا يحتاجون م
يحصــل عــى منحــة مســئولية تحديــد مــا 
يريــد فعلــه وحاجتــه لبــدء مــروع. وتعكــس 
ــه  ــه وتعليم ــخص ومهارت ــة الش ــة مهن كل منح
ومــدى تحفــزه. عــى ســبيل املثــال، ميكــن 
أدوات  عــى  ســيارات  ميكانيــي  يحصــل  أن 
إنشــاء  ميكنــه  حتــى  رافعــات  أو  كهربائيــة 

ــيارات. ــالح س ــة إص ورش

ولكــن عــى الرغــم مــن أن املروعــات تســتند 
إىل أهــداف املســتفيدين، إال أننــا نقــف بجانبهم 
طــوال العمليــة؛ إذ نســاعدهم عــى وضــع 
ــية،  ــل األساس ــارات العم ــاب مه ــة واكتس خط
مروعاتهــم.  بــدء  عنــد  أحوالهــم  ونتفقــد 
ــم  ــة بالغــة لضــان قدرته ــذا الدعــم أهمي وله
عــى تدبــر مروعاتهــم وأن تــدر عليهــم دخــاًل 

ــة. ــنوات القادم ــهر والس ــا يف األش ثابتً
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التدريب املهني
مــن  االســتفادة  مــن  األفــراد  املنــح  متكــن 
املهــارات التــي لديهــم بالفعــل والتعليــم الــذي 
حصلــوا عليــه. لكــن أحيانًــا يحتــاج األفــراد 
ــة  ــى وظيف ــول ع ــب للحص ــن التدري ــد م ملزي
أو إنشــاء مــروع تجــاري. هــذا مــا دعانــا 
ملســاعدة املترضريــن مــن العنــف للحصــول 
ــارات  ــابهم مه ــي – إلكس ــب املهن ــى التدري ع
ــم  ــم القامئــة ومنحه ــة مهاراته ــدة أو تنمي جدي
قــدرات تنافســية يف ســوق العمــل املحــي. 
ــا أي  ــي أيًض ــب املهن ــاعد التدري ــن أن يس ميك
ــن خــالل  ــة م شــخص يف الحصــول عــى وظيف
ــن  ــة م ــه شــهادة رســمية أو خــرة عملي إعطائ

ــي. ــب مهن ــالل تدري خ

ــة التدريــب عنــد  ــة الدولي يف حــن توفــر اللجن
ــات  ــع مؤسس ــارك م ــا نتش ــادًة م ــرضورة، ع ال
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 

ــة إلنشــاء عمــل تجــاري. الدولي
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دعم مشاريع القروض املتناهية الصغر
يف كثــر مــن األحيــان يكــون االئتــان لبنــة 
لكــن  ناجــح.  تجــاري  عمــل  ألي  أساســية 
الحصــول عــى قــروض ميكــن أن يكــون يف 
غايــة الصعوبــة لألفــراد الذيــن فقــدوا أصولهــم 
ودخلهــم يف خضــم نــزاع مــا وليــس لديهــم أي 
ــدوره  ــر ب ــذا األم ــق ه ــة. ويخل ــات رهني ضان
حلقــة مفرغــة: إذ يُرفــض منحهــم األمــوال التــي 

ــه. ــذي يحتاجون ــال ال ــي امل ــا لجن يحتاجونه

مــن  املترضريــن  األفــراد  مســاعدة  وبغيــة 
النــزاع يف التغلــب عــى العوائــق الرئيســية 
ــدء يف تأمــن  ــراض والب ــن االق ــم م ــي متنعه الت
ســبل كســب العيــش مــن جديــد، نتشــارك مــع 
ــر القامئــة  ــة الصغ ــل املتناهي مؤسســات التموي

عليهــم  يتعــذر  ملــن  األمــوال  تُقــرض  التــي 
ــدم  ــة ع ــادي. ويف حال ــرض ع ــى ق ــول ع الحص
وجــود مثــل هــذه املؤسســات، فإننــا نقــدم 
الدعــم إلنشــاء مؤسســات جديــدة. كــا ندعــم 
منظــات محليــة أخــرى تقــرض األمــوال، مثــل 
املصــارف القرويــة. وال نقــرض األمــوال لألفــراد 
مبــارشًة؛ لكننــا نتأكــد مــن وجــود الُنظــم التــي 
اقــراض  مــن  األفــراد  مــن خاللهــا  يتمكــن 

ــهم. ــب عيش ــبل كس ــم س ــوال لدع األم

ــروض  ــن الق ــتفيدين م ــون املس ــا يك ــادًة، م ع
ــل  ــرة ذات دخ ــة صغ ــال تجاري ــاب أع أصح
ــة. ــم التجاري ــة أعاله ــدون تنمي ــض يري منخف
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أحد أمثلة مبادرات االقتصاد الجزيئ
ــر  ــن العم ــغ م ــن، البال ــد الرحم ــدى عب كان ل
ــرضوات  ــول الخ ــض حق ــتانًا وبع ــا، بس 32 عاًم
بــدأ  بــازار، بنغالديــش. وعندمــا  يف كوكــس 
أفــراد فاريــن مــن العنــف الــذي اندلــع يف 
ــه  ــن أرض ــذون م ــار يتخ ــن يف ميامن ــة راخ والي
مســتقرًا لهــم يف 2017، مل يعــد يف وســعه زراعــة 
أرضــه وفقــد مصــدر رزقــه. ومــن أجــل إطعــام 
عائلتــه، قــرر االســتفادة مــن مهاراتــه يف إصــالح 
الســيارات بإنشــاء ورشــة صغــرة. لكــن انقطــاع 
التيــار الكهربــايئ املتكــرر، حــال دون إنهــاء 
عملــه يف موعــده. وقــال: »كنــت أخــر زبائني، 

ــا«. ــا رسيًع ــي انخفاًض ــض دخ وانخف

حينهــا تدخلــت اللجنــة الدوليــة. إذ حصــل 
الســيد عبــد الرحمــن عــى منحــة نقديــة، 
عملــه  وإنعــاش  مولــد  رشاء  يف  اســتخدمها 
املتعــرث. ويف غضون ســتة أشــهر، تضاعــف دخله 
ومــا كان حلــًا مســتحياًل مــن قبــل بــات ســهل 
املنــال. يقــول: »أنــا مســتقر ماليًــا. ميكننــي اآلن 

ــتقبل«. ــايل يف املس ــااًل ألطف ــر م أن أدخ
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ما هو األمن االقتصادي؟
يعنــي األمــن االقتصــادي قــدرة األفــراد واألرس 
ــة احتياجاتهــم  ــة عــى تلبي واملجتمعــات املحلي
ــتغناء  ــن االس ــي ال ميك ــم الت ــية ونفقاته األساس
عنهــا بطريقــة مســتدامة. نضــع يف اعتبارنــا 
ــر  ــة واملعاي ــاس والبيئ ــة للن ــات البدني املتطلب
الثقافيــة عنــد التقييــم األّويل لألمــن االقتصادي.

األغذيــة  الرئيســية؛  االحتياجــات  تتضمــن 
واملأوى األســايس وامللبــس ومســتلزمات النظافة 
الصحيــة. وتعتــر أي نفقــات متعلقــة بهــذه 
ــأنها  ــا، ش ــتغناء عنه ــن االس ــات ال ميك االحتياج
شــأن الرضائــب وتكاليــف الرعايــة الصحيــة 
النــاس  يحتاجهــا  التــي  واألصــول  والتعليــم 

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 
ــإن  ــر ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن به
مســاعداتها ال تقتــر عــى املدنيــن فحســب، 
بــل تُقــدم إىل األفــراد املحرومــن مــن حريتهــم 
أيًضــا، لذلــك نضطلــع أيًضــا بأعــال األمــن 

ــن. ــادي للمحتجزي االقتص



ــع أنحــاء  ــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــال العنــف األخــرى يف جمي نســاعد املترضري

ــم،  ــف معاناته ــم وتخفي ــم وكرامته ــة أرواحه ــعنا لحاي ــا يف وس ــن كل م ــامل، باذل الع

ــر.  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــا يف الصلي ــع رشكائن ــاون م ــك بالتع ــل ذل ــا نفع ــاً م وغالب

ونســعى أيضــاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه، 

ــة. ــادئ اإلنســانية العاملي ــارصة املب ومبن
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https://www.facebook.com/icrcarabic 

https://twitter.com/icrc_ar 

https://instagram.com/icrc 
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