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امنیت اقتصادی
امنی��ت اقتصادی طبق تعریف کمیتۀ بین المللی صلیب 
س��رخ عبارت اس��ت از توان افراد، خانوارها و یا جوامع 
محلی برای برآورده کردن نیازهای اساسی و هزینه های 
اجتناب ناپذی��ر خود به ش��کلی پایدار، البت��ه با در نظر 
گرفتن ش��رایط جس��می، محی��ط زندگ��ی و هنجارهای 

فرهنگی موجود.

غ��ذا، س��رپناه، لب��اس و بهداش��ت ب��ه عن��وان نیازهای 
اساسی قلمداد می شوند و هزینه های مربوط به آنها هم 
هزینه های اجتناب ناپذیر هس��تند، به عالوۀ هزینه های 
مربوط به ام��وال و فعالیت های الزم برای حفظ حداقل 

معیشت، مراقبت های درمانی و تحصیل.

مأموریت تیم امنیت اقتصادِی کمیتۀ بین المللی صلیب 
س��رخ ارائه کمک های به هنگام ب��ه قربانیان مخاصمات 

و خش��ونت های مس��لحانه اس��ت تا نیازهای اساسی و 
هزینه ه��ای اجتناب ناپذی��ر آنان به ش��کلی پای��دار و با 

احترام به کرامت شان، برآورده شود.

تعهد کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ نه تنها غیرنظامیان 
بلک��ه همچنین کس��انی را که از آزادی محروم ش��ده اند 
نی��ز در بر می گیرد. در نتیجه، امنیت غذایی و اقتصادی 
زندانی��ان ه��م ارزیاب��ی و در ص��ورت ض��رورت تأمین 

می شود.

تی��م امنی��ت اقتص��ادی، کمک های خ��ود را ب��ر مبنای 
تحلیل��ی چندرش��ته ای از نیازه��ا، میزان آس��یب پذیری 
و ظرفیت ه��ا ارائ��ه می کند. این تی��م از رویه های کاری 
مختلف��ی بهره می برد که بر ش��رایط موجود، زمان بندی 
و ویژگی ه��ا و محی��ط زندگی مردم تح��ت تأثیر انطباق 

دارند.
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رویکرد/مشارکت چندرشته ای
فعالیت های مرتبط با امنیت اقتصادی دربردارنده طیفی 
از مهارت ه��ا در حوزه ه��ای زیر اس��ت: تحلیل اقتصاد 
خانوار، اقتصاد کش��اورزی، علم دامپزش��کی، اقتصاد 
خرد و تحلیل بازار، تغذیه انسانی و آموزش بزرگساالن.

کمیت��ۀ بین الملل��ی صلی��ب س��رخ از طریق مش��ارکت 
ب��ا جمعیت ه��ای مل��ِی کش��ورهای میزب��ان و دیگ��ر 
کشورهاس��ت ک��ه ت��وان تخصص��ی خ��ود را تکمی��ل 
می نماید. چنین مشارکت هایی به خصوص در شرایطی 
که حت��ی جمعیت های مل��ی هم دسترس��ی محدودی 
به مردم دارند، می تواند ش��امل س��ازمان های غیردولتی 
محلی و اعضای جامعه مدنی هم باش��د )س��ازمان ها، 

گروه ها و یا افراد(.

کارکنان و بودجه بخش امنیت 
اقتصادی

تع��داد کارکن��ان و می��زان بودجه از س��الی به س��ال بعد 
تف��اوت می کند. در کل تع��داد کارکنان به چیزی حدود 
900 نف��ر می رس��د )که از آن ح��دود 100 نفر کارکنان 
خارجی هستند( و بودجه هم در حدود یک سوم بودجه 

میدانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ است.

کمیتٔه بین المللی صلیب سرخ
International Committee of the Red Cross

تهران، الهیه، خیابان شهید شریفی منش، بن بست آذر، 
جنـب بیمارستان اختر، پالک 4

تلفن: 4-22645821 / فکس: 22600534
 ir.icrc.org :وب سایت

 teheran@icrc.org  :ایمیل
 کمیتٔه بین المللی صلیب سرخ
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انواع برنامه ها
کمیتۀ بین المللی صلیب س��رخ چندین برنامه مختلف 
امنی��ت اقتص��ادی را ب��ر اس��اس نیازه��ا و ظرفیت های 
شناس��ایی ش��ده، تحلیل گزینه های عملیاتی، و مرحله 
بحران )پی��ش از بحران، بحران حاد، بح��ران مزمن، یا 

پس از بحران( اجرا می نماید.

فعالیت های امدادی در زمانی که نیازها فوری هستند 
 ب��ه منظور تضمین آنکه ش��رایط 

ً
لحاظ می ش��وند، مثال

الزم برای برآورده کردن نیازهای غذایی موجود باش��ند 
)آی��ا غذای کاف��ی چه از لح��اظ کمیت و چ��ه تنوع در 
دس��ترس هس��ت، آیا مردم می توانند این غذا را آماده و 
مصرف کنند به نحوی که ارزش غذایی آن حفظ ش��ود، 
و مواردی از این دست(. فعالیت های امدادی همچنین 
به منظور پیاده س��ازی فعالیت های معیشتی حیاتی اجرا 

می شوند.

فعالیت ه�ای حمای�ت معیش�تی به منظ��ور برقراری 
مجدد و ارتقای امور معیشتی اجرا می شوند.

فعالیت های حمایت س�اختاری منجر به بازیابی و یا 
بازسازی ظرفیت ارائه کنندگان خدمات می شوند.

این س��ه گونه فعالیت را می توان به ترتیب و یا به ش��کل 
مرکب اجرا کرد.

برنامه هایی برای برآورده کردن نیازهای غذایی
فعالیت ه��ای ام��دادی: توزی��ع غ��ذا، کوپ��ن غذا،     

کمک های مرکب ش��امل غذا و پ��ول نقد، وام های 
نق��دی، غ��ذا در ازای کار و ی��ا پ��ول در ازای کار، 

غذاهای مکمل، غذاهای دارویی

ب��ذر      توزی��ع  معیش��ت:  از  حمای��ت  فعالیت ه��ای 
سبزیجات، توصیه های فنی برای حفاظت از غذاها

برنامه هایی برای برطرف کردن نیازهای موجود در 
تولید مواد غذایی 

فعالیت ه��ای ام��دادی: توزی��ع غ��ذا، پ��ول نق��د و     
کوپ��ن تا زم��ان برداش��ت بعدی محص��والت و یا 
دریاف��ت تجهیزات یا منابع کش��اورزی؛ تجهیزات 
کش��اورزی، دامپروی و ماهیگی��ری و یا منابع الزم 
)بذر، ابزار، کود، آفت کش، واکس��ن، دارو، غذای 

دامی( و یا کوپن های آنها.

فعالیت ه��ای حمایت معیش��تی: غ��ذا در ازای کار و     
یا پول در ازای کار به منظور بازس��ازی، بهس��ازی و 
تعمیر و نگهداری زیرس��اخت های کش��اورزی و یا 
 آبیاری، اقدماتی برای 

ً
برای خدمات کشاورزی )مثال

جلوگیری از فرسایش خاک، قلمستان، تولید بذر(؛ 
تأمین ماش��ین آالت و یا خدمات مکانیزه کشاورزی 

و یا کوپن هایی برای این کارها، آموزش کشاورزان.

روش های کاری
کمیت�ۀ بین الملل�ی صلی�ب س�رخ از چه�ار روش 
کاری اس�تفاده می کن�د ک�ه همگی را می ت�وان در 

رابطه با امنیت اقتصادی به کار برد:

جایگزین�ی: تأمین مس�تقیم کمک ه�ا به جای     
ارائ�ه دهن�دگان خدمات�ی ک�ه نمی توانن�د ی�ا 

نمی خواهند آناین کار را این کار را بکنند

حمای�ت از ارائ�ه دهندگان محل�ی خدمات تا     
بتوانند پاسخگوی نیازها باشند

متقاعدسازی: راضی کردن مقامات مربوطه به     
پاسخگویی به نیازها

بس�یج طرف ه�ای ثالث ب�رای پاس�خگویی به     
نیازه�ا و ی�ا متقاعد کردن مقام�ات مربوطه به 

این کار.

در موارد نادر وقتی که تمامی دیگر روش های کاری 
ناکارآمد باشند، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به 
تقبیح کردن روی آورده و ناتوانی در پاسخگویی و 

یا عدم پاسخگویی را به اطالع عموم می رساند.

انتخاب یک روش و یا ترکیبی از آنها بستگی دارد 
به وخام�ت اوضاع، فوری ب�ودن نیازها و ظرفیت 

ارائه دهندگان خدمات و مقامات.

ارزیابی، پایش و ارزشیابی
در ارزیابی، پایش و ارزشیابی، بر ارکان امنیت اقتصادی 

در سطح جمعیت تمرکز می شود:

مص��رف غذا: مردم چه چی��زی می خورند؟ آیا رژیم     
غذایی آنان نیازهای غذایی شان را برآورده می کند؟

تولی��د غذا: آیا مردم می توانند فعالیت های معیش��تی     
کشاورزی خود را انجام دهند؟

درآمد: آیا م��ردم می توانند برای هزینه های اساس��ی     
خود پول نقد داشته باشند؟

ش��رایط زندگی: آیا مردم در براب��ر مخاطرات اقلیمی     
حفاظت می ش��وند؟ آیا می توانند پخت و پز کنند؟ 
آیا می توانند اس��تانداردهای بهداش��تی پایه را حفظ 

کنند؟

به منظور تعیین واکنشی مناسب، ظرفیت پاسخگویی 
به مسائل مردم در رابطه با امنیت اقتصادی- نزد 

مقامات و ارائه دهندگان خدمات شامل دولت، جامعه 
مدنی و جمعیت ملی صلیب سرخ یا هالل احمر- نیز 

باید ارزیابی شود.

ارزیاب��ی  امنیت اقتص��ادی در قالب طیف گس��ترده تری 
از تعه��دات کمیت��ۀ بین الملل��ی صلی��ب س��رخ ب��رای 
کمک به قربانیان مخاصمات مس��لحانه و دیگر ش��رایط 
خش��ونت آمیز و حفاظ��ت از جان و کرام��ت آنان انجام 
می ش��ود. در ای��ن ارزیاب��ی همچنین دیگ��ر عواملی که 
ب��ه طور مس��تقیم بر توان م��ردم برای دس��تیابی به امنیت 
اقتصادی اثر دارند لحاظ می ش��وند: وضعیت بهداشت 
عمومی، و دسترس��ی به مراقبت ه��ای درمانی؛ وضعیت 

بهداشت و آب و زیستگاه؛ و مسائل حفاظتی.

ارزیاب��ی در تمام مراح��ل یک بحران اجرا می ش��ود. در 
مرحل��ه پیش از بح��ران و در بحران های ح��اد، با اجرای 
ارزیابی ب��ه اطالعات الزم برای نج��ات جان ها و حفظ 
معیشت دس��ت می یابیم. در بحران های مزمن و شرایط 
پ��س از بحران، ب��ه کمک ارزیابی می ت��وان به اطالعات 
الزم برای راه اندازی مجدد و تقویت امور معیشتی دست 

پیدا کرد.

پس از آغاز عملیات پاس��خگویی، پایش و ارزشیابی به 
طور منظم انجام می  ش��وند تا میزان برآورده کردن نیازها 
 الزمند مشخص و درس های الزم 

ً
و تغییراتی که احتماال

برای عملیات آتی آموخته شوند.
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برنامه هایی برای برطرف کردن نیازهای درآمدی
فعالیت ه��ای ام��دادی: وام های نق��دی، کوپن های     

نقدی، پول در برابر کار

تأمی��ن مناب��ع و      فعالیت ه��ای حمای��ت معیش��تی: 
تجهی��زات الزم برای تولید کاال و خدمات، یا کوپن 
ی��ا پول نق��د برای آنه��ا؛ طرح های خ��رد اقتصادی؛ 
آموزش حرفه ای؛ حمایت از دسترسی به کمک های 

مالی خرد

برنامه هایی برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی
فعالیت ه��ای ام��دادی: اقالم خانگی ض��روری و یا     

کوپن آنها، پول نقد

برنامه هایی برای تقویت ظرفیت ارائه دهندگان 
خدمات

کارگاه ه��ای      س��اختاری:  حمای��ت  فعالیت ه��ای 
آموزش��ی، آم��وزش حی��ن خدم��ت و مربیگ��ری، 
تقویت/توس��عه برنامه ه��ای آموزش��ی؛ تأمین مواد/

تجهیزات.

مسائل چندوجهی
مدیریت آس��یب پذیری، تاب آوری و خطرات، و تغذیه 
جزو فعالیت های تیم امنیت اقتصادی کمیتۀ بین المللی 
صلیب س��رخ هس��تند. این مس��ائل در زمان ارزیابی و 
تعیین بهترین روش پاس��خگویی ب��ه نیازمندترین افراد 
در نظر گرفته می ش��وند تا نتایج کوتاه و بلندمدت  مورد 

نظر حاصل شوند.

آس�یب پذیری: هم ب��رای ارزیابی و ه��م در برنامه ها، 
تفاوت های ناش��ی از آس��یب پذیری هم بین افراد و هم 
بین گروه ها مد نظر قرار می گیرند، که ش��امل جنسیت، 
سن، وضعیت سالمت، توان جسمی، وضعیت آوارگی 

و وضعیت اجتماعی و اقتصادی می شود.

یت خطرات: در زمان پاسخگویی  تاب آوری و مدیر
به نیازهای اضط��راری، در برنامه های امنیت اقتصادی 
همچنی��ن س��عی می ش��ود ظرفیت ه��ای موج��ود برای 
پاس��خگویی به خط��رات مختلف هم تقویت ش��وند. 
ه��ر جا که ممکن باش��د در این قبیل فعالیت ها س��عی 
می ش��ود تا راهبردهای مقابله اِی پایداری ایجاد و توان 

و راهبرد معیشتی در میان و بلندمدت تقویت گردد.

تغذی�ه: برنامه ه��ای تغذی��ه دارویی و ی��ا تغذیه مکمل 
در ه��ر جای��ی ک��ه ن��رخ س��وءتغذیه باالس��ت و ک��س 
دیگری کمک های الزم را ارائ��ه نمی دهد )مانند برخی 
بازداشتگاه ها( اجرا می شوند. در جاهایی با نرخ همواره 
باالی��ی از س��وءتغذیه حاد یا مزم��ن، برنامه های امنیت 
غذایی می توانند به نحوی تنظیم شوند که این نرخ های 
س��وءتغذیه  کاهش یابند و یا دس��ت کم تضمین شود که 
افزایش نداشته باشند. ترکیب این برنامه ها با برنامه های 
درمانی، بهداش��تی و آب و زیس��تگاه، منافع بیشتری را 

به همراه دارد.


