أوتشا في رسالة:
املبادئ اإلنسانية

ما هي المبادئ اإلنسانية؟

توفر املبادئ اإلنسانية القواعد األساسية للعمل اإلنساني.
تعتبر املبادئ اإلنسانية أمرا ً أساسيا ً لتحقيق الوصول إلى السكان املتضررين واستمراره سواء أثناء الكوارث
الطبيعية أو النزاعات املسلحة أو في حاالت الطوارئ املعقدة .ويعتبر تعزيز االمتثال للمبادئ اإلنسانية في
االستجابة اإلنسانية عنصرا ً أساسيا ً من عناصر التنسيق اإلنساني الفعال ،كما أنه ضروري لدور مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية (أوتشا).

المبادئ اإلنسانية
اإلنسانية

احلياد

عدم التحيز

االستقاللية

يجب التعامل مع معاناة
اإلنسان أينما وجدت،
والغرض من العمل اإلنساني
هو حماية احلياة والصحة
وضمان احترام البشر.

يجب أال تنحاز اجلهات
اإلنسانية الفاعلة ألي جانب
أثناء األعمال العدائية ،أو
الدخول في خالفات ذات
طابع سياسي أو ديني أو
عنصري أو أيديولوجي.

يجب تنفيذ العمل
اإلنساني على أساس
احلاجة وحدها ،مع إعطاء
األولوية ألكثر األزمات
إحلاحا ً ،وجتنب أي متييز على
أساس اجلنسية أو العرق أو
اجلنس أو املعتقد الديني أو
الطبقة أو اآلراء السياسية.

يجب أن يكون العمل
اإلنساني مستقالً عن
العمل السياسي أو
االقتصادي أو العسكري،
أو غيرها من األهداف التي
تلتزم بها أية جهة فيما
يتعلق باملناطق التي يجري
تنفيذ العمل اإلنساني بها.

مت تكريس الدور احملوري لهذه املبادئ في العمل اإلنساني لألمم املتحدة رسميا ً في قرارين من قرارات اجلمعية
العامة .وقد مت إقرار أول ثالثة مبادئ في قرار اجلمعية العامة  ،182/46الذي صدر في عام  .1991وهذا أيضا ً هو
القرار نفسه الذي حدد دور منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ .وقد أضيف املبدأ الرابع في عام  2004مبوجب القرار
.114/58
إن االلتزام باملبادئ اإلنسانية واضح أيضا ً على املستوى املؤسسي
بالنسبة للغالبية العظمى من املنظمات اإلنسانية .باإلضافة إلى
ذلك ،وقعت  481منظمة على الصعيد العاملي على مدونة السلوك
لعمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث حلركة الصليب األحمر والهالل
األحمر واملنظمات غير احلكومية ،والتي تتضمن التزاما ً بالتمسك
بهذه املبادئ اإلنسانية)1( .
للمبادئ اإلنسانية أهمية تنفيذية عملية ،فالكثير من العمل
اإلنساني يحدث في سياقات الصراع أو في ظروف تتسم بعدم
االستقرار .ويسمح التمسك باملبادئ بتمييز العمل اإلنساني عن
أنشطة اجلهات الفاعلة األخرى وأهدافها ،وبالتالي ال يعتبر تدخالً
غير الئق في الشؤون الداخلية للدول.

«تعتمد السلطة األخالقية
لألمم املتحدة على قدرتها على
مساعدة الناس الذين هم في
أشد احلاجة إليها ،وعليها
أن تفعل ذلك بأعلى املعايير
األخالقية واملهنية».
األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون،
مجلس العالقات اخلارجية،
نيويورك ،مايو 2006

كما أن التواصل بوضوح حول املبادئ اإلنسانية ،وضمان العمل وفقا ً
لها ،أمر أساسي للحصول على قبول جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة على األرض لتنفيذ العمل اإلنساني.
ويساعد ذلك على ضمان الوصول إلى السكان املتضررين وسالمة العاملني في اجملال اإلنساني واملستفيدين.
ويعزز الوصول املستمر للمتضررين بدوره املبادئ اإلنسانية في املمارسة العملية ،إذ يسمح لهم ،على سبيل
املثال ،بالعمل املباشر ومراقبة توزيع مواد اإلغاثة على السكان املتضررين ،وبالتالي ضمان نزاهة توزيع املساعدات
وإيصالها ملن هم في أمس احلاجة إليها.
( -- www.ifrc.org 2006 )1قائمة املوقعني .تتضمن مدونة السلوك اخلاصة بالصليب األحمر والهالل األحمر واملنظمات غير احلكومية
العاملة في مجال اإلغاثة مبادئ أكثر من املبادئ األربعة األساسية التي أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وقد جتد املنظمات اإلنسانية
أن بعض هذه املبادئ اإلضافية ذات معنى خاص في سياقات معينة (مثال على ذلك «املشاركة» التي كثيرا ً ما يستشهد بها كمبدأ
إنساني مهم) .مع ذلك ،تعتبر هذه املبادئ هي األساسية بالنسبة ملنظمات األمم املتحدة اإلنسانية .ومن الناحية النظرية ،ميكن ربط
العديد من املبادئ اإلضافية باملبادئ األربعة التي أقرتها اجلمعية العامة.
أوتشا في رسالة :إحدى املنتجات املرجعية لتمكني املوظفني من توصيل موقف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بشأن
القضايا الرئيسية .للحصول على املزيد من املعلومات ،اتصل بوحدة التقارير على العنوان التالي ochareporting@un.org

لتحقيق مسؤوليات منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،كما حددها قرار
الجمعية العامة  ،182/46تعد المبادئ اإلنسانية متأصلة في عمل
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) وذات صلة بكل وظائفه
األساسية.
كما جاء في بيان مهمة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية («تعبئة
وتنسيق العمل اإلنساني المبدئي») ،يعمل مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) على تعزيز امتثال المجتمع اإلنساني بأسره للمبادئ
اإلنسانية خالل االستجابة اإلنسانية .ويتم ذلك عن طريق تعزيز تدابير
االمتثال العملي داخل الفريق اإلنساني القطري ،من خالل مشاركته مع
الدولة والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة على جميع المستويات،
ومن خالل المشاركة في وضع السياسات في األمانة العامة لألمم
المتحدة.

دراسة حالة

ما هو دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)؟

ماذا يقول مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)؟
•

املبادئ اإلنسانية حتكم سلوكنا كعاملني في اجملال اإلنساني.

•

يؤثر امتثالنا للمبادئ اإلنسانية على مصداقيتنا ،وبالتالي
على قدرتنا على الدخول في مفاوضات مع اجلهات الفاعلة
ذات الصلة وحتقيق الوصول اآلمن إلى السكان املتضررين.
مع ذلك ،ال يكفي أن نردد املبادئ اإلنسانية فقط ،بل يجب أن
يكون القول مطابقا ً للقيادة واملمارسة .وبعبارة أخرى ،يجب
على العاملني في اجملال اإلنساني أن يفعلوا ما يقولون.

•

هناك ضغوط متعددة على العاملني في اجملال اإلنساني
من مصادر مختلفة للتنازل عن املبادئ اإلنسانية ،كتقدمي
املساعدات اإلنسانية كجزء من اجلهود املبذولة لتحقيق
غايات سياسية ،على سبيل املثال .ويعتبر احلفاظ على مبادئ
العمل اإلنساني في مواجهة هذه الضغوط مهمة أساسية،
ولكنها ليست سهلة .فتقدمي التنازالت يضر بالعمل اإلنساني
الفعال.

•

تعتبر املفاوضات اخلاصة بالعمل اإلنسانية مع جميع أطراف
الصراع ،من أجل أغراض إنسانية فقط ،أمرا ً ضروريا ً .ويشمل
ذلك االتصال املستمر والتفاوض مع اجلماعات املسلحة غير
احلكومية .وتدعم املبادئ اإلنسانية وتفيد هذه املفاوضات،

جمهورية الكونغو الدميقراطية :في ديسمبر
 ،1999شرد الصراع بني مجموعتي الليندو
والهيما العرقيتني في جمهورية الكونغو
الدميقراطية ما يزيد عن  140,000شخص.
وقد حترك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
(أوتشا) ومجموعة من املنظمات غير احلكومية
لالستجابة اإلنسانية هناك .ولكن كلتا اجلماعتني
العرقيتني سارعتا باتهام اجملتمع اإلنساني
بالتحيز للمجموعة اإلثنية األخرى .وقد اتهمت
جماعة الهيما على وجه اخلصوص منظمة أطباء
بال حدود بعالج جماعة الليندو فقط ،مما أدى إلى
الهجوم على فريق املنظمة هناك .وإلقناع الناس
بحياد اجملتمع اإلنساني ،اجتمع مفاوض مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) مع زعماء من
كلتا الطائفتني وزار املناطق املتضررة من العنف.
وقال كبير مستشاري الشؤون اإلنسانية لدى
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ذلك الوقت:
“لقد أظهرنا أن هناك تساو في االحتياجات كما
أن هناك مساواة في املعاملة...وأعطيناهم
أسبابا ً للعودة إلى مجتمعاتهم وتفسير سبب
مساعدتنا لكال اجلانبني ”.وقام مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بعد ذلك بتكوين جلان
اتصال إنساني تضم قادة الهيما والليندو ،مما أدى
إلى متكني القادة احملليني ،واستعادة مواقعهم في
مجتمعاتهم احمللية ،وقدم توجيهات حقيقية
للعاملني في اجملال اإلنساني.
كتيب عن عمليات حفظ السالم املتعددة األبعاد
التابعة لألمم املتحدة ،إدارة عمليات حفظ السالم
عام  ،2003ص 165

لالتصال
جيني ماكافوي،
قسم حماية املدنيني ،فرع
تطوير السياسات والدراسات
mcavoy@un.org

لمعرفة المزيد
•

قرار األمم املتحدة رقم  182/46متوفر هنا:
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm

•

لالطالع على مدونة سلوك احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظمات غير احلكومية لإلغاثة في حاالت الطوارئ أنظر
www.ifrc.org

•

التقرير السنوي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2008

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/SHIG-7S6E3Y?OpenDocument

اإلصدار األول
إبريل 2010

