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مبادئ التدخل

المهمة

تستند الحماية الشاملة إلى أربعة عناصر أساسية تضمن برنامجا إنسانياا عالي الجودة
ويجب إدراجها في جميع مراحل دورة المشروع وفي البرامج اإلنسانية كافة.

لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن
منتدى يجمع بين المنظمات غير الحكومية الدولية يضمن
التنسيق والدعم القائم بين المنظمات غير الحكومية الدولية
والسلطات في افريقيا الوسطى واألمم المتحدة والممولين
وغيرهم من األطراف الخارجية بغرض تعزيز تبادل
المعلومات والخبرات ووضع مبادئ توجيهية بغية
استخدام الموارد والوسائل المتاحة بصورة أكثر اتساقاا
وفعالية وكفاءة لتلبية احتياجات السكان في جمهورية
أفريقيا الوسطى.

تجنب االيذاء
تجنب أو التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية للتدخل والتي من شأنها ،عن غير قصد ،زيادة معاناة
األشخاص الضعفاء بدنيا ا ونفس اجتماعيا.

 1االنسانية

يجب الحد من المعاناة البشرية أينما كانت ،حيث يكمن الهدف من
ضمانCCO
ayeké
الحفاظso
a bongbi
ndo kwa
mbeniوكذلك
 kunduوالصحة
على األرواح
العملaاالنساني في
البشرso yeke na gbe ti nguru gbia pepe..
Koussala
 ti loاحترام

تسهيل الحصول على المساعدة
ضمان الوصل الفعال للمساعدات اإلنسانية بأبعادها الثالثة وهي
(الوصول -االستالم -االستعمال) .يجب أن يكون الوصول للمساعدة
عادالا (التعامل وفق االحتياجات) ونزيها ا (بدون تمييز سلبي) ودون
عوائق (يجب األخذ بعين االعتبار من لديهم إعاقات حركية
والمستفيدين الضعفاء على سبيل المثال)

المشاركة واالستقاللية
تمكين المجتمعات المتضررة من القيام بدور نشط في عملية
اتخاذ القرارات التي تخصهم (وذلك على كل المستويات :تحديد
االحتياجات ،التخطيط ،التنفيذ ،المتابعة ،التقييم) .على نطاق
أوسع ،مساعدة األشخاص على ممارسة حقوقهم.

المسؤولية
تحمل المسؤولية عن جودة البرامج اإلنسانية وسلوك القائمين عليها .التواصل
مع السكان وتزويدهم بالمعلومات الضرورية من أجل المشاركة على أساس
من المعرفة والوعي والرغبة .السماح للسكان بتقييم مزايا المساعدة االنسانية
وأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار (آليات الشكاوى على سبيل المثال).

المبادئ االنسانية ألساسية

ترد المبادئ االنسانية الرئيسية األربع
تعرف القانون
في النصوص التي ِّ
االنساني الدولي وفي مدونة قواعد
السلوك لمؤسسات الصليب األحمر
والمنظمات غير الحكومية المتعلقة
بعمليات االنقاذ في حالة الكوارث.

ayeke ti mou passa, na ti gbé léngo na popo ti lo
na a kota ndo kwa ti beafrica, a be ndo ti guigui,
a wa mossoro, nga na ambéni koundou ndé, ti
الحيادية yapou na vounga ngo sango,
na ti kangbi
ndara
2
إعطاء
مع
االحتياجات
 alingbiأساس
اإلنساني فقط على
بالعمل
يجب القيام
na
popo
ti
ala,
na
kamba
kodé
ti
salango
األولوية للحاالت الحرجة أكثر من غيرها دون التمييز على أساس
kwa
المكانةna
a mossoro
ndé
المنشأndé
légéoko
االجتماعية
العقيدة الدينية أو
العرقي أو
alingbi naالجنسية أو
أو الرأي السياسي.
kiri ngo téné na passi ti awa
beafrica.

 3الحياد
يجب على القائمين على العمل االنساني عم االنحياز ألي طرف
في األعمال العدائية أو االنخراط في خالفات ذات طبيعة سياسة
أو عرقية أو دينية أو إيديولوجية.

 4االستقاللية

يجب أال يخضع العمل االنساني للتأثير الخارجي وأن يبقى مستقالا عن
األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية وغيرها من االنتماءات التي
قد يتبناها القائم على العمل االنساني في المناطق التي يتم فيها القيام
بالعمل االنساني .وتنعكس هذه االستقاللية بشكل خاص في طريقة تمويل
المنظمات اإلنسانية.

