
االقتصادية الفرص 

ينمو األشخاص ويحافظون على أصولهم ودخلهم.

التحديات 
تفتقر األسواق الهشة إلى القدرة على توفير فرٍص كافية لالزدهار 
للمجموعات المهمشة والفقراء. إذ توفر فرًصا محدودة لألشخاص 
لشراء األشياء التي يحتاجون إليها، أو إليجاد فرصة عمل الئقة، 
أو بدء مشروعهم التجاري. ُتسفر أزمات المناخ والصراعات عن 
آثاًرا مدمرة على الزراعة وأسواق العمل - يؤدي فقدان الوظائف 

أو اإليرادات إلى عدم التمكين وهدًرا للكرامة، مما قد يؤدي بدوره 
إلى انعدام األمن الغذائي أو العنف.  

يرتفع الفقر المدقع على الصعيد العالمي ألول مرة منذ ِعقدين وسيعاني أكثر من 
%60 من فقراء العالم من ظروف معيشية هشة بحلول عام 2030. 1وفي نفس 
اإلطار الزمني، سيدفع تغير المناخ 160 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر2 
-خاصة ممن يعيشون في ظل ظروف معيشية هشة، حيث تؤدي أنظمة السوق 

الضعيفة واالفتقار إلى الفرص االقتصادية إلى تفاقم الفقر وعدم االستقرار. على 
الرغم من أن الشباب يمثلون غالبية القوى العاملة، إال أن الماليين منهم عاطلون 
عن العمل أو يعانون من الفقر، مما يضطرهم في كثير من األحيان إلى اللجوء 
إلى الهجرة أو العنف. في حين أن %80 من فقراء اليوم ينتمون إلى المناطق 

الريفية ويمتهنون الزراعة في الغالب،3 سيكون فقراء الغد من المناطق الحضرية 
على نحو متزايد وسيعملون في الخدمات غير الرسمية والتصنيع.

عدم قدرة األسواق الهشة التعامل مع الصدمات
تساهم األسواق والطرق التي تعمل بها في تفاقم آثار الصراع وتغير المناخ. في 

الوقت نفسه، غالًبا ما تكون هذه األسواق الهشة والجهات الفاعلة داخلها أكثر 
عرضة أو تأثًرا بالعنف أو عدم االستقرار السياسي أو الظواهر المناخية القاسية. 

إذ يفتقرون إلى المرونة المالية أو االتصاالت أو القدرات الالزمة للتأقلم أو التكيف 
أو االزدهار. تؤدي الصدمات المفاجئة مثل حدوث صراعات أو كوارث الطبيعية 

إلى وجود خلل في سالسل التوريد ونقص في السلع أو الخدمات األساسية 
وانخفاض في قواعد العمالء وفقدان الوظائف والدخل.  

االضطرابات االقتصادية تضر بالنساء والشباب
تؤثر هذه الصدمات والضغوط بشكل غير متكافئ على أولئك الفقراء أو 

المعرضين لخطر الفقر - وكثير منهم يواجهون أوجه عدم المساواة في الوصول 
إلى السوق أو الحصول على فرص العمل بسبب النوع االجتماعي أو الهويات أو 

الخلفية العرقية أو االنتماء إلى المواقع النائية. في الواقع، من المرجح أن تؤدي 
الصدمات االقتصادية إلى انخفاض الدخل وزيادة مخاطر العنف القائم على الجنس 
على  النساء والفتيات مقارنة بالرجال والمراهقين. ويواجه الشباب العاطلون عن 

العمل الذين يفتقرون إلى الفرص االقتصادية تهديدات محددة، مثل الهجرة أو 
التجنيد في الجماعات المسلحة، وهم أكثر عرضة للجوء إلى العنف أو غيرها من 
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2021 2030؟  تقرير معهد بروكينغز  1 الفقر والهشاشة: أين سيعيش الفقراء بحلول عام 

2021 2 الهشاشة والصراع: في الخطوط األمامية أمام مكافحة الفقر.  البنك الدولي 

.2019 3 تقرير األمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 
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فادهألا
 .مهلخدو مهلوصأ ىلع نوظفاحيو ًايداصتقا نوشمهملا صاخشألا هيف ومني ٍملاع ىلإ ةيداصتقالا صرفلا ةدايز وحن انجهن وبصي

 :ينعي اذهو

يصبح األشخاص املهمشون اقتصاديًا مستهلكني أو موظفني أو رواد أعامل ❰

توفر األسواق املنصفة والتي يسهل الوصول إليها منتجات وخدمات ووظائف  ❰

مناسبة لتشمل املهمشني اقتصاديًا 

يصبح األفراد والرشكات وأنظمة السوق أكرث مرونة يف مواجهة الرصاعات  ❰

والصدمات والضغوط املرتبطة املناخ

AFGHANISTAN, 2007 نيجيريا 2018
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دومصلا ىلع ةردقلا جهن
تدعم أنظمة السوق التي تتمحور حول الصدمات والضغوط وتتكيف 

معها، بدورها صمود أولئك الذين يعتمدون عليها.

تعمل ميرسي كوربس من خالل البرامج والشراكات وُتحدث تأثيًرا لمساعدة 
األشخاص المهمشين على حماية أصولهم ودخلهم وتنميتهم في مواجهة 
الصدمات المعقدة. تساعد جهودنا في تلبية االحتياجات الفورية لألشخاص 

المتضررين والشركات على حد سواء، كما قد تسهم معالجة القيود النظامية التي 
تؤدي إلى عدم المساواة والهشاشة والصراعات، في الحصول على عوائد 

اقتصادية مثمرة ونتائج سلمية.  

إذ نهدف إلى منع انهيار األسواق في أوقات األزمات، والتدخل المبكر للمساعدة 
في إعادة بناء قطاع الزراعة وأسواق العمل والخدمات المالية حتى يمكن استئناف 

السبل المعيشية الصحية. كما نساعد في جعل األسواق أكثر كفاءة وربحية 
وسهولة الوصول إليها للفئات المهمشة وأولئك الذين يعانون من الفقر بشكل 

منهجي. في الوقت نفسه، نقوم بتعزيز قدرات األفراد واألسر والمجموعات للعمل 
بفعالية ضمن أنظمة السوق هذه. القطاع الخاص هو الشريك المفضل لنا ألن 

األسواق الشاملة والمرنة لديها القدرة على توفير فرص اقتصادية مستدامة على 
نطاق واسع على المدى الطويل. كما نعمل على جانبي العرض والطلب لتعزيز 
أداء نظام السوق ومعالجة االختالالت طويلة المدى في توازن القوى التي تؤثر 

على المشاركة في السوق.  

هذا يعنى زيادة الفرص االقتصادية التي تمكن األشخاص من المشاركة والتأثير 
في اقتصاداتهم، وتحديد فرص العمل وبناء المهارات الالزمة ودعم إدرار الدخل 

وتنويعه. تؤثر األزمات تأثيًرا غير متكافئ على النساء والفتيات، لذلك نوجه 
التحويالت النقدية الفردية من خالل النساء، ونولي اهتماًما خاًصا للشركات 

المملوكة للنساء، ونساعد الشركات داخل نظام السوق على االستجابة بشكل أكثر 
فعالية لالحتياجات الفريدة للنساء والفتيات.

ُتمثل قضايا الزراعة وأسواق العمل جوهر القدرة على الصمود لدينا. إذ نركز 
على صغار المنتجين الزراعيين والشباب والعاملين غير الرسميين والمعرضين 

للمخاطر واألشخاص المتنقلين والمتأثرين بشدة باألزمات في كل من المناطق 
الريفية والحضرية، مما يساعد على ضمان استعدادهم للمساهمة في اقتصاداتهم 
والتأثير فيها. ونعطي األولوية لزيادة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية 
المصممة خصيًصا للفئات المهمشة والشركات النامية. كما نتعاون مع الجهات 

الحكومية لخلق بيئات عادلة وشاملة للشركات. نساعد  من خالل اتباع ُنُهج 
التسلسل، والتتابع، ودمج مساعداتنا السلمية واإلنسانية واإلنمائية، في تعزيز 
قدرات المجتمعات على التأقلم، والتكيف، واالزدهار حتى يتمكنوا من تأمين 

الفرص االقتصادية في الحاضر والمستقبل.
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التأقلم - في خضم األزمة
نجمع التحويالت النقدية لألسر لتلبية االحتياجات الفورية مع تقديم دعم موجه 

للشركات التي تعتمد عليها األسر أكثر من غيرها. نعمل على تعجيل إيصال 
األموال النقدية إلى الفئات األكثر تضرراً من األزمة حتى يتمكنوا من تلبية 
االحتياجات العاجلة بكرامة، ومواصلة أنشطتهم االقتصادية وحماية دخلهم 

وأصولهم. نقدم أيًضا دعًما اساسًيا للشركات حتى تتمكن من االستمرار في العمل، 
وتوفير فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات األساسية في السوق المحلية. ندعم 
أنظمة اإلنذار المبكر في التنبؤ بالمخاطر االقتصادية وتخطيط استمرارية األعمال 
لتقليل آثار اضطرابات السوق على األسر المعيشية والشركات المعرضة للخطر. 
ندعم الحماية االجتماعية للعاملين للحفاظ على أمن العمل وتحسينه، ونعمل على 

توصيل الفئات األكثر احتياًجا إلى شبكات األمان االجتماعي التي تقودها 
الحكومة. من خالل جهودنا في العمل اإلنساني، نضع أسس القدرة على الصمود 
طويلة المدى من خالل زيادة وصول السكان المهمشين إلى المدخرات والتأمين 

ودعم خطط الشركات لمواجهة مخاطر الصراع والمناخ في المستقبل.

التكيف- مع تهديدات المناخ والصراعات
ندعم الشركات لتصبح أكثر مرونة وتنوًعا وذكاًء في التعامل مع مشكالت المناخ، 
ونساعد المهمشين على الوصول إلى األسواق والمشاركة الهادفة في اقتصاداتهم. 

نساعد الشركات والمجتمعات على التكيف مع التهديدات بمرور الوقت، بينما 
نوازن بين الحاجة الملحة للتعافي واالستعداد لما هو قادم. ندعم األفراد 

والمجموعات المهمشة في توصيل صوتهم للحكومات المحلية أو أصحاب العمل 

أو غيرهم من الجهات الفاعلة في السوق فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التي 
تلبي احتياجاتهم. كما نساعدهم على اكتساب مهارات جديدة وتنويع مصادر دخلهم 
حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة في اقتصاد اليوم والغد على حد سواء. في حين 
نقدم الدعم المصمم خصيًصا لمساعدة رواد األعمال األفراد والشركات الصغيرة 
على التكيف، وزيادة قابليتهم للمرونة،  وبناء العالقات للمساعدة في تنويع قواعد 

اإلمداد والعمالء لديهم للحد من تأثير الصدمات المستقبلية. 

االزدهار- في الحاضر والمستقبل
نعزز قدرة أنظمة السوق على الصمود طويل المدى من خالل تحفيز االبتكار 

وتحسين التنظيم والسعي لتحقيق النمو االقتصادي المناسب لتغيرات المناخ.  
في ظل البيئات األكثر استقراًرا، نساعد في تحول األسواق من خالل دعم 

الشركات لتكون أكثر إنتاجية وتنافسية واتصااًل وإطالًعا، كما نعمل جنًبا إلى 
جنب مع الجهات الفاعلة المحلية في األسواق الناشئة لتطوير نطاق المنتجات 

والخدمات المبتكرة واختبارها وتوسيع نطاقها. نساهم في تحسين البيئة التنظيمية 
مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التجارة، والوصول العادل إلى األسواق 

والوظائف، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وحماية البيئة - لمساعدة المجتمعات 
والشركات على حد سواء على أن تصبح ذكية وأكثر مرونة في التعامل مع 

التغيرات المناخية.
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مجاالت التركيز
حددت ميرسي كوربس خمسة مجاالت تركيز مختلفة في كل مجال 

من مجاالت النتائج األربعة لدينا: األمن المائي، واألمن الغذائي، 
والفرص االقتصادية، والسالم والحوكمة الرشيدة. ال تقتصر 

مسارات البرامج التي سنتبعها خالل العقد القادم على هذه 
المجاالت الفريدة فقط - لكننا نعتقد أن هذه الُنُهج سُتحدث أكبر 

تأثير لدى المجتمعات المرنة والشاملة التي نعمل معها. 

ال ينحصر عملنا في مجاالت التركيز الفريدة هذه؛ إال أنها تميزنا. على الرغم من 
أنها قد تكون مصممة وفًقا للسياقات المحددة التي نعمل فيها، فإن مجاالت التركيز 

الفريدة والمبتكرة هذه توضح ما يمكن أن يتوقعه الناس من ميرسي كوربس 
وتضع معايير البرامج التي نحمل أنفسنا مسؤوليتها.

دعم األسواق في األزمات 
العمل على جانبي العرض والطلب في األسواق التي تمر بأزمة يقلل من العراقيل 

التي تحول دون تعافي األسر باإلضافة إلى المساهمة في إرساء أنظمة أقوى 
يمكنها أن تنتعش بشكل أسرع وأفضل. ُيعدُّ توفير المساعدة النقدية هو طريقتنا 

المفضلة لمساعدة األشخاص على تلبية احتياجاتهم األساسية في أوقات األزمات. 
نجمع بين المساعدة النقدية والدعم الموجه للشركات المحلية، مما يحد من 

اضطرابات السوق التي تؤثر على إمكانية الوصول إلى السلع األساسية والخدمات 
والوظائف للسكان المتضررين من األزمات. نقوم أيًضا بربط أموالنا النقدية 

بالجهود التي تقودها الحكومة لتطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة تقدم دعًما 
طويل المدى. 

Areas of Focus
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تعزيز النظم اإليكولوجية المالية
يمّكن النظام المالي الذي يتسم بالفعالية والشمولية والمرونة، األفراد واألسر 

والشركات التي يعتمدون عليها، من التأقلم والتكيف واالزدهار. تعالج ُنُهج 
تطوير أنظمة السوق التي أثبتت فعاليتها لدينا، قيود السوق التي تستبعد األشخاص 

األكثر تهميًشا من المشاركة في االقتصاد. نصمم أساليب مخصصة لدعم 
االحتياجات واألولويات الفريدة للجهات الفاعلة في السوق، بغض النظر عن 

مستوى نضجهم المالي والتنظيمي. نشارك في االستثمار في رواد األعمال األفراد 
والمشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة للنمو أو سد الفجوات في السوق 

أو زيادة الوصول إلى السلع والخدمات األساسية للسكان المتضررين. نستثمر 
استثماًرا هادًفا من خالل صندوق المشاريع االجتماعية الخاص بنا لدعم الشركات 

األكثر رسمية ونضج، ونساعد مقدمي الخدمات المالية على التكيف وتوفير 
منتجات وخدمات االئتمان واالدخار والتأمين لألفراد والشركات المعرضين 

للمخاطر االقتصادية.

تطوير حلول مدعمة بالتكنولوجيا
تساعد التكنولوجيا في الوصول إلى السكان في المناطق النائية أو المهمشة، 

وتحسين العمليات في الشركات المهمة، وتسهيل تبادل المعلومات والمعامالت 
بتوقيت مناسب. إذ نسخر قوة التكنولوجيا لزيادة الوصول إلى الخدمات 

والمعلومات المهمة بكفاءة وتوقيت مناسب مما ُيمّكن من اتخاذ القرارات في 
الوقت الحقيقي فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على حياة األشخاص ومعيشتهم. 
يمكن للحلول الزراعية الرقمية أن تزيد من إنتاجية المزارعين وكفاءتهم، بينما 

يمكن أن تساعد الخدمات المالية الرقمية الشاملة في تحسين المعامالت المالية أو 
تبسيطها للعمالء أو الشركات - مما يجعل المشاركة في االقتصاد أكثر سهولة 

وميسورة التكاليف بشكل عام. نتعاون مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية 
والشركاء غير التقليديين اآلخرين الختبار الحلول التكنولوجية الواعدة والتقنيات 

المتطورة وتكييفها وتوسيع نطاقها.
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قيادة النمو االقتصادي األخضر 
يؤدي الجمع بين نهج تطوير أنظمة السوق والحفاظ على البيئة إلى زيادة الدخل 

وتحسين نتائج التنمية. نعزز فرص النمو االقتصادي المستدام والُمنِتج، الذي 
يقود الحوافز االقتصادية نحو حلول ذكية مناخًيا. نعزز قدرات الصمود المناخية 

للشركات والمجتمعات - ال سيما في قطاعي الزراعة والطاقة - ونخلق فرًصا 

الستخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية واستهالك الطاقة. نخلق من خالل 
الشراكات المبتكرة مع الجهات الفاعلة في السوق، الجيل القادم من الوظائف 

الخضراء، وُنعدُّ قوى عاملة قادرة على مواجهة المستقبل، ونعمل مع الجهات 
المانحة والحكومات لدعم تطوير السياسات والتشريعات والتمويل الذي سيدفع 

النمو االقتصادي األخضر اآلن وفي المستقبل.
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دعم الشباب كقوى محركة للنمو
شباب اليوم هم سفراء السالم المستدام وقادة اقتصاد الغد. يجب أن تتاح أمام 

جميع الشباب الفرصة لتأمين رفاهيتهم وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة في التغيير 
الجذري في أسرهم ومجتمعاتهم. ندعم الشباب سواء في قطاعات التكنولوجيا أو 

الزراعة، أم في المناطق الريفية أو الحضرية، الكتساب مهارات جديدة والوصول 

إلى فرص الوظائف المربحة والكريمة واآلمنة. كما نقوم بتسهيل الوصول إلى 
المنتجات والخدمات المالية وغير المالية التي تستجيب الحتياجات الشباب. إلى 

جانب ذلك، ندعمهم في أن يكونوا المدافعين عن رفاهيتهم االقتصادية، بغض 
النظر عن المسارات االقتصادية التي يختارونها.
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Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

من الممكن أن ُنحقق عالماً أفضل، وهذه هي الطريقة التي نصل بها إلى هناك
mercycorps.org/pathway
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