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 منظمة أوكسفام في العمل اإلنسانيدور  
 
 
 

  
 منظمة أوكسفام في العمل اإلنسانيحول دور عامة  نظرة

 

 

  :بما يلي تلتزم منظمة أوكسفام
 والشركاء األخرى  لمنظماتقدرة ا وزيادةستجابة لألزمات، من خالل قدرات منظمة أوكسفام لية االعازيادة ف

 .والمجتمعات المحلية
  م من الخبرة والتعلُ ناًدا إلى ستاوبناء قدرة المجتمعات المحلية، ، من أجل الحد من مخاطر الكوارث العملزيادة

 .البرامج القائمة مع المجتمع المدني
  تغيير دفع البلدان المختارة لمن ال مجموعة معتعزيز القدرة المؤسسية للدول على االستجابة لألزمات، والعمل

 .على الصعيد العالمي التحويلي
 تتأثرتي خطر أو الللتعرض ت تيترام حقوق المجتمعات المحلية الحمالت من أجل احال تنظيمالتأثير على اآلخرين و 

 .ةوالعالمي ةواإلقليمي ةالوطنيو ةالشعبي ياتوالكوارث على المستو نزاعاتبال
 بناء تكثيف من خالل وذلك  ؛واالستجابة ،والحد من المخاطر ،في التأھب للطوارئ نماتھدعم النساء الفقيرات ومنظ

ومساءلة الجھات  عن شواغلھمبأمان التعبير على مساعدة النساء والرجال عن طريق والشراكات، قدرات ال
 .المسؤولة

 

وسبل  ،من الغذائي في حاالت الطوارئوالصرف الصحي، واأل ،الصالحة للشرب بما في ذلك المياه(م المساعدة قدت أوكسفام
وفي . المجتمع المدني والھيئات التابعة للدولة للقيام بذلكمكن، أحيثما وندعم، . لضمان حماية المدنيين من العنف ىسعنو ،)العيش

نسيق البرامج غير الحكومية لتالدولية المنظمات على جمع ساعد ون، وليةالدھيئات الموظفينا ونعمل مع حال تعذر ذلك، فإننا 
 .ت مًعاوالسياسا

  

 1،اإلنسانياسفير يثاق مھا ئ التوجيھية الدولية، بما فيالمباد وفقعملنا اإلنساني يسير . ةزيحغير متستقلة ونظمة مم أوكسفام
 2ث،اإلغاثة في حاالت الكوار في مجالغير الحكومية والمنظمات الھالل األحمر الصليب األحمر وقواعد السلوك لحركة ومدونة 

People in Aid.4نظمة ملقواعد الممارسة مدونة و 3المساءلة اإلنسانية،الشراكة في مبادئ و
 

 

  
اعات، في البلدان عالية المخاطر، من خالل بناء قدراتھا من نزالمجتمعات المحلية للكوارث وال قاومةز ميعزتعلى  أوكسفام تعمل

 حقوقمن أجل احترام  تحمالكما ننظم . اعنزجة األسباب الجذرية للوط، ومعالأجل التأھب للكوارث، وإدارة الصدمات والضغ
كجزء من نھج  – األسباب التي دفعت بھم نحو حالتھم الراھنة في المقام األول من أجل معالجة، وماحتياجاتھتلبية ، وضررينالمت

لمساعدة في عين اإلعتبار عند تقديم ا ءرجال والنسااحتياجات الونأخذ . قائم على الحقوق للتغلب على الفقر والمعاناة والظلم
 .أنفسھم من براثن الفقرإخراج و قابليتھم للتأثرلحد من من أجل ا مدىطويل ال مالفورية، والحماية، ونضالھ
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  لمعونةا ليةاعلف اإلنسانية المبادئ -  معلومات أساسية

 
 لتزمن حنن. االمساعدة والحماية التي تجعل ذلك ممكنً فضالً عن في الحياة واألمن،  كرامة واالحترام، والتمتع بحقوقهالكل شخص يستحق 

 :يجب أن تكونوھذه المساعدة . ھذا ھو واجبنا اإلنساني. نعمل فيھا ةزمحالة أوفير المساعدة والحماية في كل بالمساعدة في ت

  أو أي شيء آخر؛  ،مرالعُ ، الدين، وع االجتماعيالن ،العرققائم على ا الحتياجاته، دون تمييز لكل شخص، وفقً ُتقَدم : ةزحيتمغير
 و

 5.ما أو مجموعة سياسية ما مجموعة مصلحةدون التأثر بتعمل : مستقلة 
 

ومقاومة الضغوط الرافضة لتقديم المساعدة الھادفة  ،)يعالمعونة نفسھا للجمتقديم  عدم( متناسبة مع االحتياجاتمساعدة تقديم  يعني عدم التحيز
 :تأمين إلى
 

 ؛ أو)النسبية االحتياجاتدافع ب لكذإال إذا كان (البارزة  الرؤية في األزمات 
 

  السياسية أو التجارية تھادانجصالح أالجھات المانحة التي ستستغل ذلك لأموال. 
 

االحتياجات أو فرص على أساس األزمات في األولوية  مع تحديد، أيًضا خاللھاو زماتبين األ تحيزينمغير كون نسعى إلى أن أوكسفام ت
 تناخبرل نظًراآخر، أكثر من بلد على بلد لتركيز أسباب وجيھة لجد وقد ت. اإلعالميةعلى أساس الصورة  يسنسانية، وللحد من المعاناة اإلا
حد من قدرتنا على إلى ال ،أو االفتقار إلى األموال ،العوائق السياسية وأانعدام األمن،  قد يؤديو. التاريخية تنارفأو مع نا،قدراتأو  ،متميزةال

 .ةمطلوبتكون  ماالمساعدة حيثونقدم  ،العقباتتلك إلى التغلب على  ايجب أن نسعى دائمً  نالكن. نااريختحسب االتصرف 
 

 قدا أيضً  لكجيد بما يكفي، ألن ذالق يتنسالداء أو في األاإلنسانية  ھيئاتالخفق عندما تعدم التحيز قد يتعرض للتھديد ا أن درك أيضً أوكسفام ت
 .يؤدي إلى توزيع المعونة بصورة متحيزة

 
  :نااإلنسانية أن ةالضرورتعني ال 
  

  ت ھيئاالبما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحلية و –دعم اآلخرين أن نا أيضً علينا . دائًما أنفسنابمساعدة نقدم اليجب أن
 .للقيام بذلك، وبناء قدراتھا من أجل المستقبل – حكوميةال
 

  طويلة العواقب الفورية وم على أن نحكُ علينا . افوق فوائدھييمكن أن  ھاضرراعدة دون النظر في ما إذا كان م المسنقديجب أن
  6.إذا كنا سنقدمھاوما  تقديم المعونةية قرر كيفنمختلفة قبل أن األعمال ال التي تترتب على المحتملة األجل

 
 7.مثل الملكية المحلية، والتأثير بعيد المدى – نھمل مبادئ المعونة الفعالة 

 
الالجئين، وقانون حقوق قانون ، واإلنساني واردة في القانون الدوليلمبادئ الاعتمدناھا وفًقا ل التيننا نفسر المبادئ التوجيھية فإ، كله ھذاوفي 

في اإلغاثة  أعمالفي غير الحكومية والمنظمات  الدولية للصليب األحمر والھالل األحمرللحركة السلوك قواعد  بما في ذلك مدونة 8اإلنسان،
 :ه عملناال تزال مبادئھا توجو، 1994عام  فيلقد ُوضعت ھذه المدونة . الكوارث حاالت

 

 

  
 الكوارث مناإلغاثة حاالت في حكومية الغير قواعد السلوك للمنظمات مدونة 

 
 .أتي في المقام األولتاإلنسانية  ةرورالض .1
 .أو الجنسية ،أو العقيدة ،بغض النظر عن العرق –منح المعونة على أساس الحاجة وحدھا ن .2
 .لدعم موقف سياسي أو دينيم المعونة ستخدلن ن .3
 .الخارجية للحكومات ةعمل كأدوات للسياسعدم النسعى ل .4
 .فاعرحترم الثقافة واألن .5
 .القدرات المحليةاستناًدا إلى للكوارث بناء االستجابة اول نح .6
 .معونات اإلغاثةراك المستفيدين في إدارة إشعلينا  .7
 .تلبية االحتياجات األساسيةإلى جانب الكوارث، زاء إ يةالمستقبلالھشاشة نسعى إلى الحد من  .8
 .ھممواردمن نقبل تلقي و تھممساعدأمام من نحاول  نأنفسنا مسؤوليعتبر ن .9

.إلى ضحايا الكوارث كبشر متمتعين بالكرامةالدعائية،  تناوأنشط امطبوعاتنفي نظر، ن .10
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 أوكسفامظمة نلدى م اإلنسانيالنھج . 2
 

 :بما يليتجاوز ھذه المبادئ األساسية، يسترشد عملنا اإلنساني، في ما ي

 
 اتباع نھج قائم على الحقوق

 
كريم، اللعيش الحق في ا –مجموعة كاملة من الحقوق عزز ن ذلك، بينمابنسعى إلى التمسك نحن . جميع الناس بالحق في الحياة واألمنيتمتع 

، بما في ناعمل طريقةمن خالل ذلك  فعلنونحن . صنع القرار، والتحرر من التمييز فيوالمشاركة والتعليم، ، الغذاء، والمأوى، والصحةفي و
 .ملمطالبة بحقوقھ، ومساعدتھم على اھمنعمل معأمام من ذلك الخضوع للمساءلة قدر اإلمكان 

 
 :ا علىقويًّ  اتركيزً النھج القائم على الحقوق يشمل 

 

 عن الرجال  لالحتياجات التي أعربت عنھا النساء والفتيات، فضالً  بينستجإننا . احترام حقوق المرأة والعدل بين الجنسين
 9؛ھاونواجھية التي ساعد في تحدي عدم المساوايمكن أن ت منصفةاإلنسانية ال ونةعأن المرى والفتيان، ون

 

 اعاتنزالالحساسية تجاه و ،ن جميع البرامج اإلنسانيةانلتزم بضمان أمنحن . والحرمان ،واإلكراه ،من العنف حماية المدنيين، 
حماية أنفسھم، لتھم السلمية انسعى إلى الحد من تعرض السكان المدنيين للعنف، وتعزيز قدرو. وتجنب الضرر غير المقصود

 .ة عن حمايتھمات المسؤوليئھللحكومات وغيرھا من ال تحمالتنظيم الو

 
نا، بما في ذلك تدريب الشرطة في من برنامج يةمھشديد األ احماية جزءً ُتعتبر ال، في بعض البلدان، مثل جمھورية الكونغو الديمقراطية

 قيقضغط من أجل تحمحلية على الالت اتمعجالمأفضل، ومساعدة بصورة  الدعوة إلى إصالح القطاع األمنيومجال حقوق اإلنسان، 
 .أفضل منالھيئات الحكومية المحلية أل

 
لسلطات المحلية، امخاطبة  اأحيانً وھو ما يعني . االتعبير عن مطالبھجھود التي نبذلھا لمساعدة المجتمعات المحلية في المن  اجزءً  لكذُيعد 

 ،المانحة لھيئات الدوليةالحكومات الوطنية، أو امخاطبة خرى، أحيان أفي ويعني مثل تلك الموجودة في جمھورية الكونغو الديمقراطية؛ 
على نطاق دولي العام الأو الرأي  ،)ممَثلة المنظمات األفغانية كانتأفغانستان، حيث  حول 2012عام لمثل مؤتمر طوكيو (والمؤتمرات 

 .من خالل عملنا اإلعالمي أوسع
 

  الحياد
 
منظمة أوكسفام تعني أن ال كما . العنفمن أطراف كل طرف  قاء اللوم على قدم المساواة دائًما علىإل ةزحيتمغير ال مناصرةالتعني  ال
قترح تغييرات ناج اإلنساني، وتيحأسباب االبناء على موقف أي ذ تخإننا ن 10.يسياسكخالف  هريستفايدة من حيث تجنب أي شيء يمكن مح

11.إلنسانيلدولي اوالقانون ا ، وقيمنا،تناا إلى خبراستنادً  – في السياسة لحله
 

 
  الحديث عالنية

 
الالجئين قانون القانون الدولي اإلنساني، و ناس المقرة بموجبحقوق اللمعاناة الشديدة وانتھاكات باأوكسفام بشكل روتيني منظمة ھد تستش

ونحن نفعل . تخاذ إجراءالالمختصة  السلطات ةدعووتنبيه العالم، و ،رفع صوت المتضررينلھذا جزء من مسؤوليتنا و. وحقوق اإلنسان
آخرين، أو لقدرتنا على تقديم موظفين مخاطر غير مقبولة لسالمة موظفينا و اأحيانً ذلك قد يخلق لكن عادة في األماكن العامة، ذلك 

 .المساعدة
 

. انية وصول المعونة إلى من يحتاجونھاإمكلضمان ت باألھمية مالالحويتسم تنظيم . يمكن الحديث عالنيةمتى وكيف بشأن الحكم ال يسھل أبًدا 
ساعدة التي المالمتضررين من الوصول إلى والنساء واألطفال  الرجالحتى يتمكن ، ما إلى التفاوض مع أطراف نزاعا أيضً قد نضطر  نالكن

نحن و 12.كمنظمة أوكسفامفسنا بأن "نيةالحديث عال"بدالً من أخرى منظمات عم دأن نأو  نا،حمالتن مأن حد ذلك تطلب يوقد . يحتاجون إليھا
التمسك بالحق في الحياة من حيث  ر إنسانييأثتأقصى تحقيق إلى  - عالنية  ثيحدالللشركاء، و نادعموجميع أعمالنا، في  -  نسعى جاھدين

وتنظيم  لمساعدةبين امثل الجمع األ حول تخاذ قراراتابشأن تحليل التأثير المحتمل للمناھج المختلفة بصرامة  انمالتزاسبب ھو ھذا و. واألمن
 .الحمالت
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 الضررص تقلي

 
 اع، أو عندنزالحاالت في وخاصة  ،دةحالقضية بالھذه تتسم . نفعله دونما خطر  صوتقلي "رضرعدم إلحاق ال"نحن نسعى جاھدين إلى 

  :نوالمدني ات التي يتعرض لھاديتھداللمعونة التي نقدمھا قد تزيد أن امن خطر وجود 
 
 

 المعونة؛ أو ىتلقتي تالمسلحة مجموعات الناس العندما تستھدف الجماعات  على سبيل المثالو، قصيرلا ىدلى المع 
 

  ،األسلحةمعھم عات التي تشتري اللجم "ضرائب"دفع من خالل  على سبيل المثالوعلى المدى الطويل. 
 

العمل  تطلب اتخاذ قرارات صعبة حول مايفاألمر . ادائمً  ةواضح تكون ال االتمسك بھضمان أفضل طريقة لفإن حقوق مطلقة، في حين أن ال
 .لمختلف الخيارات طويلة األجل المحتملةقصيرة و عواقبللممكن تحليل أفضل إلى  ااستنادً  13اإلنساني األخالقي،

 
كيف يمكن تحليل  بشكل جيد علىترتكز ال ا الحاجة إلى اليقظة في مواجھة خطر التسبب في ضرر من خالل تدخالت عاجلة ننا ندرك أيضً إ

تخطيط وتنفيذ وتقييم عملنا على إلى ھذا نحن نسعى جاھدين لو. مدىأو تقويض الحلول طويلة الإلى استمرار  مدىالعمل قصير الأن يؤدي 
ذات  وغيرھا من األدوات ،عنزاالقتصادية والثقافية، وتحليل الاستخدام الخبرات السياسية واب، في السياق ممكنأفضل تحليل أفضل أساس 
 .الصلة

 
كيفية التعامل مع األفراد والجماعات والمنظمات األخرى؛ وفي أماكن  من حيثالتسبب في ضرر من خالل سلوكنا، ا خطر نحن ندرك أيضً 

 .ناعملو حياتنا غيرھا من العالمات حول طريقةو ،اإلقامة والمركبات
 

  عملناتكامل  – المرونة بناء
 

 :ضع نھج أكثر منھجية لدعم المجتمعات المحلية التي تواجهفي و المرونةقيمة مفھوم درك نحن ن

  ؛ )مثل الزالزل، واندالع النزاع، وتقلب األسعار(الصدمات 
 

 ؛ و)، واستمرار العنفالُمھينة البيئاتو ،مثل تغير المناخ( الضغوط 
 

  مع األحداث غير المتوقعةأقلم بناء المرونة والقدرة على الت(عدم اليقين.( 

 
 :موظفي التنميةعلى جميع لكن والمساعدة اإلنسانية في ھذا الجھد، ھم يمكن أن تس

 

 ؛ وامرونة التكيف معھمع ، المبكر من الكوارثنذار تنبه لعالمات اإلال 
 

  وتصميم برامج للقيام بذلكعلى الحد من التعرض للكوارثالتركيز ،. 

 
ض برامجنا اإلنسانية عتضم بالفعل ب 14.ىالحمالت أكثر من أي وقت مضتنظيم و اإلنساني واإلنمائينحقق التكامل بين عملنا يجب أن كما 
بعض تضم بالفعل و. إعادة بناء سبل كسب العيش، وتمكين الناس من الدفاع عن حقوقھمو، مدىتركز على تحقيق نتائج طويلة ال الً اعمأ

 :العمل علىبرامجنا اإلنمائية 
 

 لية على التكيف مع تغير المناخ، مثل غرس األشجار للحد من الفيضانات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة المجتمعات المح
 انھيار التربة؛و
 

 ؛ريصاعلمواجھة األ دريب على االستجابة، وبناء مالجئاالستعداد للكوارث، مثل الت 
  

  ؛دائمةالاألزمات شبه  ةواجھعلى مدعم برامج الحماية االجتماعية لمساعدة المجتمعات المحلية 
 

  السالم، مثل الوساطة في النزاعات على األراضيدعم بناء. 

 
 يةاالنتقال في المراحلأفضل تحقيق إدارة مثال، ، على سبيل المن خالل يةائنماإلو ةاإلنسانيبين البرامج لتكامل زيادة تحقيق انسعى ل نالكن

 .داخل وخارج فترات األزمات الحادة
 

 المساءلة

 
لكن . االستئمانية والمؤسسات األخرى عن الحكومات والصناديق أمام الجھات الداعمة لنا، فضالً اءلة مسعرضة للكون ننحن نسعى جاھدين ل

تقديم آليات والقرارات،  حولأمامھم من خالل التشاور اءلة مسعرضة للكون ننحن نحاول أن . تھمساعدمعلينا تجاه من مسؤوليتنا األولى 
 .نابرامجييم في تصميم وتنفيذ وتق مالشكاوى، ومن خالل مشاركتھ
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مليون دوالر  118بمبلغ ة تعلقنا من خالل التقييمات والتقارير العامة، مثل تلك المءأداوتحسين  15م من كل أزمة،نحن نسعى إلى التعلُ 
ُ لتي اأمريكي  practice.oxfam.org.uk/publications/food-http://policy-: 12- 2011خالل عام القرن األفريقي  علىقت نفِ أ

231613-2012-july -2011-july-report-progress-africa-of-horn-the-in-crisis 11- 2010، أو على ھايتي خالل عام: 
report-progress-http://www.oxfam.org/en/policy/haiti.  

 
عن  فضالً  16تنظيم ذاتي،إنسانية دولية ذات  التي ُتعد أول ھيئة، Humanitarian Accountability Partnershipرك في تنشحن ون

غيرھا، و، SPHERE ،ALNAP، مع تلك المبادراتونحن نناقش  17.إدارة الموارد البشريةحول  People in Aidمشاركتنا في مبادرة 
 .المساءلةجديدة لتحسين األداء والطرق ال

 
  العمل مع اآلخرين

 
بناء عن طريق ھم على تحقيق إمكاناتھم ساعدون 18،المجتمعات المحلية المتضررةمع وطنيين وشركاء محليين ومع ، نحن نعمل، حيثما أمكن

  .ناع عن حقوق األشخاص المتضرريحكوماتھم وغيرھا للدفستجابة للكوارث في المستقبل، ودعوة على التأھب واال مقدرتھ
 

سيق االستجابة الدولية لألزمات، تناألمم المتحدة وبناء على طلبھا، يجب أن تتولى  .نحن نحترم سلطة الحكومات لتنسيق العمل اإلنساني
 أنويجب . افي غرب أفريقيا، حيثما كان ذلك مناسبً  ECOWASفي جنوب شرق آسيا أو  ASEANالعمل مع المنظمات اإلقليمية مثل ب

 19.في جھد مشترك، دون غرض سياسي مشتركالھيئات قوة مواطن على التنسيق  يركز ھذا
 

نؤيد  نحنھذا ول. ةمختلفالھيئات البين أولويات  الحيويةاجات تيحاالمن المحتمل إھمال ، هتنسيق؛ وبدونيتطلب العمل غير المتحيز وجود 
 ،إلنسانيةااألفرقة القطرية و، IASC" مجموعات"و، إلنسانيةلالستجابة ا دائمة، مثل اللجنة الغير الحكومية المنظمات منتدى التنسيق بين

 .لية البرامج والسياساتعاوغيرھا من الوسائل لزيادة ف
 

 ختلفةاإلنسانية الم لدى الھيئاتية الجوانب اإليجابية والسلب
  

 ةدازيب جب الترحيبھي نفسھا، وي يجب أال تكون اھفإنوحدة أكبر حول المواقف المبدئية، ھيئات من أجل أن تسعى جميع ال بجفي حين ي
مھمة على اإلنساني  عمله يركز في فبعضھا، غير الحكومية اك قيمة حقيقية في تنوع المنظماتھن 20.على االختالف بين الھيئاتاالنفتاح 

بالمعونة وحدھا؛  ةنسانياإلمعاناة ال يمكن حل ال. يفعل ذلك ، وبعضھا الالحمالتتنظيم ستند إلى الحقوق، مع تركيز قوي على تأوسع 
إنھا جميًعا . في الحد من تلك المعاناة ادورً جميعھا تلعب  من المجتمع المدني،والنشطاء لشركاء االحمالت، ودعم تنظيم المساعدة والحماية، وف

التي تركز على مجال  تھيئاال منظمة أوكسفامتحترم . دور إنسانيكل ب يس عليھا القيامإنسانية ل ھيئةإنسانية، على الرغم من أن كل ھيئات 
  .الحمالت متنظياإلنساني واإلنمائي والعمل الجمع بين  طريق عن انتائجھأكبر لتقديم  ةھا الخاصتطريقبينما تجد واحد، 

 
 :ما يلي منظمة أوكسفامتتولى 

 
  ق ايثنفذ مالقيام بذلك، وتُ دعم المجتمع المدني والھيئات التابعة للدولة وتة ومستقلة، زحيتم غيرجودة عالية ومساعدات ذات تقديم

تعلم من كل تو في مقابل ذلك،يم عملھا قوتُ  – اإلغاثة في حاالت الكوارثمجال أعمال اإلنساني ومدونة قواعد السلوك في  اسفير
 ؛مھذا التعلُ تتقاسم و ،أزمة

 
  اعات، بما في ذلك عن طريق نزلكوارث والعلى مواجھة اعلى الحد من المخاطر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية  ناتركيززيادة

 ؛تعزيز قدرة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة
 

  لرجال ل ضمان قدر أكبر من االحترام للحقوق األساسيةعلى ت والمؤسسات اإلقليمية والدولية لتشجيع الحكوما تحمالتنظيم
مع  –ملكية المحلية بما في ذلك ال –لة عاتعزيز المبادئ اإلنسانية ومبادئ المساعدة الف؛ والمتضررين من األزمات والنساء

 ؛األمم المتحدة، والمنظمات المحلية والدوليةو 21الحكومات،
 

  تشجيع قدر أكبر من العدالة بين الجنسين واحترام بغية ، نساءل والاعلى الرجالمختلف اعات والكوارث نزلاالتعرف على آثار
 حقوق المرأة؛ و

 
 من و ،في تخطيط وتقييم عملنا ممن خالل مشاركتھ – دةمساعاليتلقون من لسكان المحليين وللمساءلة أمام ا عوضخالإلى  يسعال

 .عن أن الجھات المانحة العامة والمؤسسية فضالً  –نظم شفافة لتقديم الشكاوى خالل 
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