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للتحد�ات الداخل�ة والخارج�ة التي تواجه عمل منظمة أط�اء  إلى التصديعمل�ة اتفاق�ة المنشا من الحاجة  نشأت

جم�ع أقسام منظمة أط�اء بال حدود فهمًا مشتر�ًا ألسس لدى  بال حدود. ف�عد أكثر من عام من النقاش والجدل، بدا جل�ًا �أن  

تجار�نا ("الشهادة") إلى حد اختفى �التعبیر عن مواقفنا العامة ووصف  ومرت�طًا ارت�اطًا وث�قاً عملنا بوصفه طب�ًا و�نسان�ًا، 

  معه الخط الفاصل بین مفهوم "الشهادة" والعمل�ات.

میثاق أط�اء بال حدود وم�ادئ  أال وهي وت�قى م�ادئنا األساس�ة هي تلك التي عبرت عنها وثائقنا األساس�ة،

 ُمّتخذ راجعتها، مع العلم �أن �ل قرارو�ن�غي الرجوع إلى هذه الم�ادئ عندما یتعلق األمر �اتخاذ القرارات أو م شانتیي.

 �عتبر فعًال مستقًال وال یتم اتخاذه عبر تطبیق آلي للم�ادئ.

المیثاق وشانتیي، وصفًا شامًال لعمل منظمة أط�اء بال حدود. فهي  التي تكّمل م�ادئ وال تعتبر اتفاق�ة المنشا،

من المتعذر االستغناء عنها، مع األخذ �الحس�ان  تضع الخطوط العر�ضة لجوانب عملنا التي نتفق علیها ونشعر �أن

. و�ذلك، تعد اتفاق�ة المنشا وث�قة مرجع�ة، تجار�نا السا�قة، وتحدید التحد�ات الحال�ة والمستقبل�ة التي تواجه عملنا

 والقضا�ا التي تطرحها ستتم مراجعتها �انتظام.

لنقاشات المتعارضة ذات الصلة، أثًرا �بیًرا في تطور كان لخبراتنا السا�قة، �ما في ذلك اإلخفاقات والنجاحات وا 

مفهوم الدور الذي نؤد�ه. وسوف نقدم ف�ما �أتي لمحة عامة عن �عض تلك النجاحات واإلخفاقات والتحد�ات، إضافة إلى 

 �عض النتائج التي توصلنا إلیها في عملنا خالل النزاعات أو في االستجا�ة لقضا�ا طب�ة معینة. 

لتنامي االعتماد المت�ادل ضمن حر�ة منظمة أط�اء بال حدود واألهداف المشتر�ة التي تجمعنا، فإننا ندرك ونظرًا 

�أن االستمرار في تحسین عملنا یتطلب بن�ة تنظ�م�ة و�دار�ة أكثر وضوحًا وقوة ترتكز إلى أكثر الق�م أهم�ة �النس�ة لنا، أال 

واقفنا العامة) والطا�ع الجمعوي التي نتسم �ه. وُتلزم اتفاق�ة المنشا منظمة أط�اء وهي رسالتنا االجتماع�ة (عمل�اتنا الطب�ة وم

بال حدود �إ�ضاح وتعز�ز إدارتنا الجمعو�ة الدول�ة. �ما تقر �الحاجة الملحة إلى مواجهة جم�ع القضا�ا المتعلقة �التمییز 

درتنا على تحقیق إمكان�اتنا التشغیل�ة والجمعو�ة داخل منظمة أط�اء بال حدود دون استثناء، والتي من شأنها أن تقوض ق

 الكاملة. 
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ولشرح ��ف�ة وصول اتفاق�ة المنشا إلى هذه التفاهمات، ال بد أن نعترف �الدور الذي أداه تنوع اآلراء والنقاش 

حد�ات التي نواجهها في إخفاقاتنا ونجاحاتنا والت -الذي �عتبر واحدًا من نقاط القوة الرئ�س�ة لمنظمتنا  –الداخلي المستمر 

 في مختلف الس�اقات.

وقد دعت منظمة أط�اء بال حدود، خالل عملها سا�قًا في مناطق النزاع، إلى حلول س�اس�ة محددة، منها على 

). وقد شهدنا الفشل الذي أصاب "الحما�ة الدول�ة"، الضمن�ة أو الصر�حة، 1996سبیل المثال التدخل العسكري في زائیر (

). �ما واجهنا التغییر الهائل لوجهة المساعدات اإلنسان�ة، ومنها التي 1995) وسر�برنیتشا (1995واندا، في �یبیهو (ر 

، ولیبیر�ا بین عامي 1996و 1994قدمناها �أنفسنا، لصالح مجرمي الحرب (مخ�مات الالجئین في رواندا بین عامي 

�تنا في مهمة "العدالة الدول�ة" في شمال أوغندا ). ونتعرض اآلن للخطر، نظرًا لإلدراك الخاطئ لمشار 2003و 1991

). لقد تعلمنا أن نكون حذر�ن في أفعالنا في مثل هذه الظروف دون أن �عیق ذلك منظمة أط�اء بال حدود عن 2005(

ى اتخاذ التندید �الجرائم الخطیرة والمهَملة �قصف المدنیین أو مهاجمة المستشف�ات أو انحراف وجهة اإلغاثة اإلنسان�ة. و��ق

 مواقف علن�ة ردًا على مثل هذه الحاالت ومواجهة اآلخر�ن �مسؤول�اتهم، دورًا أساس�ًا لمنظمة أط�اء بال حدود.

شهدنا في السنوات األخیرة تضاعف التدخالت العسكر�ة التي تشمل أهدافها اإلسترات�ج�ة مكونًا "إنسان�ًا" (كوسوفو 

ور القوى الس�اس�ة والعسكر�ة التي ترفض حضورنا. وقد قادتنا هذه الحق�قة )، وظه2003، العراق  2011، أفغانستان  1999

إلى تحدید فهمنا للمخاطر، و�عادة تأكید استقاللیتنا عن النفوذ الس�اسي بوصفها عامًال أساس�ًا لضمان عدم تحیز المساعدات 

نها ل�ست نزاعات مسلحة، بل �مكن التي نقدمها. لقد تدخلت منظمة أط�اء بال حدود في أزمات خّلفت عواقب طب�ة لك

تصن�فها غال�ًا بوصفها �ارث�ة، و�انت أعداد األشخاص المتضرر�ن وطب�عة الرعا�ة االختصاص�ة المطلو�ة في مثل هذه 

الحاالت تفوق قدرات المرافق الصح�ة المحل�ة. في مثل هذه األوضاع، اسُت�عد الكثیرون من الحصول على الرعا�ة نت�جة 

عة، منها االستخدام المحدود لتقن�ات الطب الوقائي المعروفة �فاعلیتها، وعدم توافر العالجات ل�عض األمراض، لعوامل متنو 

 واستخدام عالجات غیر فعالة في حاالت أخرى، إضافًة إلى وجود العدید من العوائق أمام العالج.
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لمعارف والتقن�ات من ممارسات البلدان  في هذه المجاالت �أننا ال نستط�ع االعتماد فقط على نقل ا بینت خبرتنا

الغن�ة للتغلب على مثل هذه العق�ات التي تقف في وجه تقد�م الرعا�ة. وحتى عندما نواجه أمراضًا مشابهة �المفهوم البیولوجي 

تكون  لتلك التي نجدها في البلدان الغن�ة، فإن خصائصها الو�ائ�ة والظروف الح�ات�ة للمر�ض ومقدمي الرعا�ة غال�ًا ما

مختلفة �شكل جذري �حیث تتطلب ابتكارات و�روتو�والت وممارسات طب�ة معدلة. إضافة إلى ذلك، تقتصر �عض األمراض 

على مجموعات سكان�ة نادرًا ما تشكل محورًا لل�حث والتطو�ر. ولذلك فقد تعلمنا ��ف نتأقلم، وننظم حمالت، ونجد حلوًال 

 سواء �انوا ضمن برامجنا أم خارجها.مبتكرة لتحسین الرعا�ة الطب�ة للمرضى 

وال شك �أننا تجاهلنا أو فشلنا في العدید من القضا�ا الطب�ة مع مرور الزمن، �ما في ذلك عدم االنت�اه للمعلومات 

المقدمة إلى المرضى، والهتماماتهم وخ�اراتهم، ومعالجة األلم، ووصف األدو�ة األكثر فعال�ة. و�جب أن نضع قبولنا لهذا  

 ر الواقع موضع المساءلة وأن نحاول مواجهة ما نهمله الیوم.األم

كانت إجراءاتنا الفعل�ة، سواء عبر تدخلنا الطبي المیداني أو الحمالت الهادفة إلى توفیر األدو�ة األساس�ة، ملموسة 

ألن تقدم حلوًال عالم�ة أو   وأدت إلى نتائج مهمة �النس�ة ألولئك الذین تشملهم برامجنا، والذین ال تشملهم. إال أنها ال ترقى

شاملة. تعلمنا أ�ضًا �أن دعمنا ل�عض الحلول العالم�ة في الماضي، و�ن �ان نا�عًا من حسن ن�ة، قد ناقض م�ادئنا األساس�ة 

مثال على ذلك، دعم منظمة أط�اء بال حدود ألنظمة استعادة التكال�ف التي أدت إلى است�عاد عدد �بیر الكما تبین لنا. و 

 من المرضى وحرمانهم من تلقي العالج سواء ضمن برامجنا أو خارجها.جدًا 

نحن نواجه تحد�ًا یتمثل في و�اء فیروس نقص المناعة ال�شر�ة/اإلیدز �اعت�اره مرضًا �ستمر مدى الح�اة، وقد 

القهقر�ة في برامجنا   أجبرنا على مراجعة أنماط استجابتنا له. لقد حققنا �عض النجاح: عبر إدخال العالج المضاد للفیروسات

والمقار�ة الشاملة للعالج والرعا�ة والوقا�ة. صح�ح أن إجراءاتنا الطب�ة لم تقدم حًال للو�اء الذي �جتاح العالم، إال أنها ساعدت 

 عددًا من المرضى وأظهرت ضرورة تحقیق استجا�ة طب�ة وس�اس�ة واجتماع�ة محسنة لهذا المرض. 
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 العمل .1
المساعدة الطب�ة لألشخاص األكثر حاجة في األزمات الناتجة عن النزاعات، و�شف العق�ات التي تعترضنا ی�قى توفیر   .1.1

 عند الضرورة، في صلب عمل منظمة أط�اء بال حدود.

الس�ما في غ�اب الجهات   – في األوضاع الكارث�ة التي تكتسح مؤقتًا األفراد والجماعات والمرافق الصح�ة المحل�ة  .1.2

نسعى إلى توفیر رعا�ة طب�ة عال�ة الجودة إضافة إلى غیرها من أنواع الرعا�ة، �غ�ة المساهمة في   - رى الفاعلة األخ

 إنقاذ و�غاثة أكبر عدد ممكن من الناس.

اإلنساني الفردي، الذي یؤد�ه جم�ع العاملین في منظمة أط�اء بال حدود، ومعظمهم �ع�شون في -إن العمل الطبي .1.3

 منظمة، �عتبر جزءًا أساس�ًا من عمل المنظمة.البلدان التي تعمل فیها ال

نظرًا لضعف االستجا�ة الحال�ة لإلغاثة اإلنسان�ة في تلب�ة احت�اجات الناس خالل األزمات، فإن المسؤول�ة الرئ�س�ة  .1.4

 لمنظمة أط�اء بال حدود هي تحسین جودة المساعدات التي نقدمها ومداها وفائدتها.

الحفاظ على احترام المر�ض، �جب أن �مثل المع�ار الرئ�سي المستخدم لتقی�م تطور  إّن تحقیق نتائج سر�ر�ة جیدة مع .1.5

 ممارساتنا الطب�ة وتقدمها.

تؤ�د منظمة أط�اء بال حدود رغبتها في السعي وراء االبتكارات الجوهر�ة، واالستمرار في اتخاذ الم�ادرات خالل �حثها  .1.6

 على ذلك، �مكن لمقار�ات و�سترات�ج�ات تشغیل�ة مختلفة أن تترافق الدائم عن إجراءاٍت عمل�ة مناس�ة وفاعلة. و�ناءً 

وتتعا�ش معًا �شكل طب�عي ضمن حر�ة منظمة أط�اء بال حدود. تتنوع الطرق التي تصّب في إطار األهداف  

�جب،  والطموحات العامة لمنظمة أط�اء بال حدود، و�عتبر ذلك أمرًا حاسم األهم�ة لتحسین عمل�اتنا، لذا ف�مكن، بل

 تطبیق إسترات�ج�ات تشغیل�ة مختلفة على المستو�ات المحل�ة والدول�ة.

في الوقت الذي نبني ف�ه تجار�نا الم�اشرة مع اإلسترات�ج�ات المبتكرة، ین�غي على منظمة أط�اء بال حدود ق�اس األثر  .1.7

فًة إلى االستخدام األمثل الذي تحدثه والتخلي عن اإلسترات�ج�ات العالج�ة وأسالیب التدخل غیر الفعالة، إضا

 لإلسترات�ج�ات واألسالیب التي أثبتت فاعلیتها.



 2006یونیو/حز�ران  25أثینا في  –النسخة النهائ�ة   ،اتفاق�ة المنشا

�جب علینا تحلیل وتوثیق أفعالنا وجم�ع العق�ات  علینا أن نعلن عن النتائج التي حققناها واالنتقادات التي تلقیناها، �ما .1.8

نا على الرعا�ة الجیدة، مؤ�دین (الطب�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة وغیرها) التي حالت دون حصول المرضى في برامج

على ضرورة التغییر. وهذا أمر �مكن، وأح�انًا �جب، أن �ساهم في عناصر االستجا�ة التي �مكن أن تعود �الفائدة  

 على األشخاص الذین ال تشملهم برامجنا.

على روا�ات شهود  في حال تعرض أفراٍد أو مجموعاٍت ألعمال عنف قاس�ة ومهملة، فإن علینا التحدث عالن�ة، بناء  .1.9

الع�ان، إضافًة إلى الب�انات الطب�ة والخبرات التي نملكها. لكن عبر الق�ام بهذه اإلجراءات ال نصرح علنًا �أننا نضمن 

 الحما�ة الجسد�ة لألشخاص الذین نساعدهم. 

أال   وقد نقرر –ال إج�اري وال إلزامي  –تستجیب منظمة أط�اء بال حدود لمختلف األزمات �شكل اخت�اري  .1.10

 نتواجد في جم�ع األزمات، خاصًة في حال وجود تهدیدات تستهدف العاملین في تقد�م اإلغاثة. 

من   -سواء الرمز�ة (مثل عالمتنا المسجلة وصورتنا وسمعتنا) أو الماد�ة-نسعى إلى حما�ة عملنا وأصولنا  .1.11

 �ة.أن ینحرف مسارها أو تستخدم لمصلحة أطراف في النزاعات أو لصالح أجندات س�اس

�الرغم من أن العدالة أمر أساسي، إال أن منظمة أط�اء بال حدود تختلف عن منظمات العدل في عدم تحملها  .1.12

 مسؤول�ة تطو�ر العدالة الدول�ة وجمع األدلة لغرض معین تتطل�ه المحاكم الدول�ة. 

العمل الطبي  تتوافق أعمال منظمة أط�اء بال حدود مع أهداف منظمات حقوق اإلنسان، إال أن هدفنا هو  .1.13

 اإلنساني ول�س الترو�ج لهذه الحقوق.

إن تنوع البیئات والظروف والثقافات التي نعمل ضمنها تتطلب منا تحو�ل �ل خ�ار طبي نتخذه إلى عمل   .1.14

متفرد مستقل ول�س تطب�قًا آل�ًا للم�ادئ. وعلینا اتخاذ مثل هذه الخ�ارات �التعاون مع أولئك الذین نساعدهم، مع األخذ  

االعت�ار البدائل الممكنة واالنت�اه الشدید للعواقب المحتملة. وهذا �ستلزم منا أن نتمتع �الوضوح والشفاف�ة في  �عین 

 خ�اراتنا وفي المعضالت المتعلقة �األخالق الطب�ة، التي ت�قى �النس�ة لنا نقاطًا جوهر�ة ومرجع�ة.
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 اإلدارة  .2
بواسطة اسم أو شعار مشترك، وم�ادئ مشتر�ة موضحة في وثائق ترت�ط جم�ع أقسام منظمة أط�اء بال حدود معًا  .2.1

المیثاق وم�ادئ شانتیي. �ما �كمل هذه الروا�ط النظام األساسي للمكتب الدولي التا�ع ألط�اء بال حدود، واتفاق�ة 

 مت�ادل. "المنشا"، وقرارات المجلس الدولي للمنظمة، إضافًة إلى مستوى عاٍل من التواصل المت�ادل واالعتماد ال

تعتبر المساءلة المت�ادلة والشفاف�ة الفاعلة ضمن منظمة أط�اء بال حدود، سواء على مستوى أقسام المنظمة أو المستوى  .2.2

 الدولي، أساس�ة لتحسین استجابتنا وز�ادة فائدتها وفاعلیتها ونوعیتها.

تبرعین وأمام عامة الناس. قد تختلف  تتعامل منظمة أط�اء بال حدود �مسؤول�ة وشفاف�ة فاعلة مع من نساعدهم ومع الم .2.3

المسؤول�ة والمحاس�ة تجاه من نساعدهم في ظروف معینة �غ�ة تحقیق أهدافنا، إال أن الحد األدنى یتمثل في شفافیتنا 

الفاعلة حول الخ�ارات التي نتخذها وحدود قدراتنا على تقد�م المساعدة. �ما تعتبر المسؤول�ة الخارج�ة مهمة جدًا  

 دة تدخالتنا.لتحسین جو 

تؤدي جمع�ات منظمة أط�اء بال حدود الفاعلة والممثلین عنها دورًا حاسمًا في ضمان فائدة عملنا والحفاظ على قوة   .2.4

الحر�ة الدول�ة لمنظمة أط�اء بال حدود. �ما أن المشار�ة الفاعلة في الح�اة الجمعو�ة في جم�ع مستو�ات المنظمة 

 ة دول�ة موثوقة ومؤهلة والحفاظ علیها.�عتبر عامًال جوهر�ًا في بناء إدار 

یتحمل العاملون في منظمة أط�اء بال حدود مسؤول�ة شخص�ة و�حاسبون على أفعالهم وسلو�هم، الس�ما ف�ما یتعلق  .2.5

�إساءة استخدام السلطة. �ما تتحمل منظمة أط�اء بال حدود مسؤول�ة بناء أطر عمل و�رشادات توجیه�ة لمساءلة 

 هم وسلو�هم.العاملین على أفعال

تتحمل مجالس اإلدارة المحل�ة مسؤول�ة األفعال التي تقوم بها واستخدام الموارد المتوافرة في قسمها أمام األقسام األخرى  .2.6

 التا�عة لمنظمة أط�اء بال حدود.

في جم�ع   �جب أن تكون المسؤول�ة التي تمنحها األقسام المحل�ة لرؤسائها ف�ما یتعلق �اتخاذ القرارات الدول�ة موحدة .2.7

 أجزاء الحر�ة، وذلك ألس�اب عمل�ة تتعلق بتحقیق التناسق على المستوى الدولي. 

 یتحمل المجلس الدولي للمنظمة عددًا من المسؤول�ات، منها على سبیل المثال:   .2.8
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o   ،اإلشراف على تطبیق و�رشاد الوجهة اإلسترات�ج�ة للرسالة االجتماع�ة التي تؤدیها منظمة أط�اء بال حدود

 یتعلق �العمل�ات والموقف العلني العام، خاصة من خالل المراجعة النقد�ة لفائدتها وفاعلیتها وجودتها.  ف�ما

o منظمة أط�اء بال حدود وتقاسم مواردها �اعت�ارها منظمة دول�ة.في  توفیر إطار عمل إلدارة النمو 

o .دعم المساءلة المت�ادلة بین األقسام 

من هذه المسؤول�ة إلى المدیر�ن العامین لألقسام، و�طبق بواسطتهم �اعت�ارهم أعضاء في   على الصعید العملي، ینقل جزء �بیر

 مجلس المدیر�ن العامین التسعة عشر.  

أما في تنفیذ المسؤول�ات الملقاة على عاتقه، ُ�عد المجلس الدولي مسؤوًال أمام جمع�ات منظمة أط�اء بال حدود. �ما  .2.9

واعید المناس�ة أمرًا في غا�ة األهم�ة. المجلس الدولي مسؤول عن وضع اآلل�ات �عتبر تقد�م تقار�ر شفافة في الم

 موضع التنفیذ لضمان جودة األعمال التي �قوم بها وقدرة أعضائه على تنفیذ �امل مسؤول�اتهم.

ال و�غ�ة التشج�ع على التنوع واالبتكار في العمل، �جب الحفاظ على المیزة الالمر�ز�ة لحر�ة منظمة أط�اء ب .2.10

حدود. لكن من أجل تحقیق التماسك وخدمة المصالح األساس�ة لحر�ة المنظمة، �جب على المجلس الدولي إصدار  

 قرارات دول�ة ملزمة تخضع لها جم�ع األقسام، في �عض القضا�ا الدول�ة الجوهر�ة. وهذه تشمل:  

o  تطو�ر وتوج�ه ونمو منظمة أط�اء بال حدود �منظمة دول�ة. وهذا یتضمن افتتاح و�غالق األقسام ومراكز

 العمل�ات. 

o  القضا�ا التي تؤثر في المیثاق، وم�ادئ شانتیي، والعالمات المسجلة الخاصة �منظمة أط�اء بال حدود، واتفاق�ة

 المنشا.

o حدود �صاحب عمل، �ما في ذلك إساءة استخدام السلطة.   القضا�ا المرت�طة �مسؤول�ات منظمة أط�اء بال 

o   .الفاعل�ة في الشفاف�ة والمساءلة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وذلك في مختلف األقسام 

المشار�ة في مشار�ع الدعم التشغیلي الدول�ة �عتبر خ�ارًا �النس�ة لألقسام ووسیلة للتشج�ع على االبتكار بهدف  .2.11

عمل�ات. لكن ال بد من وجود المساءلة والرقا�ة على فاعل�ة وفائدة مثل هذه المشار�ع، إضافًة إلى االستخدام  تحسین ال

 المناسب لموارد منظمة أط�اء بال حدود. 
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عند ص�اغة موقف عام دولي في منظمة أط�اء بال حدود، ال بد من بذل جهود جد�ة لتوحید الصوت بین  .2.12

اسك أكبر، سواء في میدان العمل أو خارج�ًا. لكن �اعت�ار أن تنوع اآلراء ضمن األقسام المختلفة بهدف ضمان تم

منظمة أط�اء بال حدود حاسم األهم�ة لحیو�ة الحر�ة، إذا استحال التوصل إلى موقف مشترك، فال مانع من تعا�ش 

تأخذ �االعت�ار أثر عملها موقف األغلب�ة (الموقف الدولي) وموقف األقل�ة معًا. لكن في حال قررت األقل�ة، �عد أن 

في الحر�ة، أن تعبر عن رأیها علنًا، فإن من واجبها أن تصرح �أنها ال تعبر عن "موقف منظمة أط�اء بال حدود"، بل 

 موقفها الخاص. لكن �جب على األقل�ة أال تقف عائقًا في وجه تطبیق القرار وأن تشارك في المتا�عة.

الماسة إلى توفیر فرص توظ�ف عادلة لجم�ع العاملین اعتمادًا على  نعترف �حاجة منظمة أط�اء بال حدود  .2.13

الكفاءة الفرد�ة وااللتزام أكثر من مجرد ات�اع نمط االنضمام إلى المنظمة (سواء أكان ذلك عن طر�ق عقد محلي أو  

ظمة أط�اء بال حدود.  دولي). وهذا �عني التصدي لقلة استخدام الموارد ال�شر�ة و�شراك الجم�ع في اتخاذ القرارات في من

�جب التعامل مع هذه القض�ة �طر�قة عاجلة وملموسة إلشراك العاملین معًا �صورة �املة، ما �عزز العمل�ات التي  

 نقوم بها.

علینا اتخاذ خطوات مس�قة لضمان فرص عادلة تت�ح عضو�ة هادفة في الجمع�ات، بینما نحافظ على الروح  .2.14

نقبل �الحاجة إلى استكشاف سبل جدیدة للمشار�ة الجمعو�ة، مع إعطاء األولو�ة  التطوع�ة. ومن خالل الق�ام بذلك،

للمناطق التي یتدنى فیها تمثیل منظمة أط�اء بال حدود، �ما في ذلك على سبیل المثال، إنشاء مكاتب وهیئات جدیدة 

 تا�عة للمنظمة.
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