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في مدینة شانتیي الفرنس�ة، حضره عاملون في منظمة أط�اء بال حدود عقب اجتماٍع  1995في عام ص�غت م�ادئ شانتیي 
مة لمیثاق منظمة أط�اء بال ون متمتكجموعة م�ادئ مناقشة هو�ة منظمتنا ووضع ما، بهدف وأشخاص منتسبون إلى جمع�اته

 د.حدو 
 

لقاء عملهم مع هم یتقاضون أجرًا على الرغم من أنّ المتطوعین، � لى العاملین مع أط�اء بال حدود أدناه إ النّص ي ف �شار
لذین نقدم شخاص ا حدود �العمل لصالح األمع أط�اء بالن لعاملی ل الطوعي�الحّس التطوعي هو االلتزام المقصود  لكنالمنظمة، 

 الشخص�ة.لهم خدماتنا دون توخي الر�ح أو المصالح 
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 من تكون منظمة أطباء بال حدود
 

 المبادئ  –أوالً 
 

  الحفاظ على ، سع�ًا وراء والتخف�ف من معاناتهمالناس تأسست منظمة أط�اء بال حدود بهدف المساهمة في إنقاذ ح�اة 
 الكرامة اإلنسان�ة.

 
وتعمل على مساعدتهم على   د�ة،متر  ُتقدم منظمة أط�اء بال حدود خدمات الرعا�ة للمجتمعات التي تع�ش في أوضاع

 .الطب�ع�ة النهوض مجددًا ومواصلة ح�اتهم
 
 

 العمل الطبي أوالً  .1

في المقام األول على العمل الطبي، والذي �شمل �األساس توفیر الرعا�ة العالج�ة  ز منظمة أط�اء بال حدود ر�ّ تُ 
ن مواصلة مجتمع ما لح�اته الطب�ع�ة لضما�ًا وحین ال �كون ذلك �اف. تن�ا، أینما المتضررةوالوقائ�ة للمجتمعات 

خدمات أخرى مثل توفیر م�اه الشرب تقد�م جدًا)، تلجأ المنظمة إلى  (كما هو الحال في �عض الحاالت الطارئة
 وخدمات الصرف الصحي وتوز�ع األغذ�ة وتوفیر المالجئ، الخ. 

 
على  السكان �قاء ص�ح �الرعا�ة المحلي و ظام طل نوال تقوم المنظمة بهذا النشاط إال خالل فترات األزمات حین یتع

 . اً مهددقید الح�اة 
 

 یتجّزأ من عملناجزء ال  – ةالشھاد .2
تهددها المخاطر.  تالواقع المیداني بهدف تحسین أوضاع المجتمعات التي   التحدث عالن�ًة حولتعمد المنظمة إلى  

 من: المنظمة شهادات تن�ع
 

، ما �عني قر�هم لهم طر، أثناء تقد�م خدمات الرعا�ة الطب�ةللخ عرضةالم تواجد المتطوعین مع المجتمعات •
 من السكان وقدرتهم على االستماع إلى مشاكلهم؛

 هؤالء السكان؛ واقع واجب توع�ة الرأي العام �شأن   •
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لجأ عتبر هذه الطر�قة آخر ما توتُ التندید �الخروق التي تطال االتفاق�ات الدول�ة. العلني أو  االنتقادإمكان�ة  •
الكبرى لحقوق اإلنسان، والتي تشمل الترحیل المنظمة حین �قف متطوعوها شاهدین على االنتهاكات  إل�ه

اإل�ادة الجماع�ة، الجرائم ضد اإلنسان�ة، وجرائم لالجئین،   ةالقسر� اإلعادةالقسري للمجتمعات السكان�ة، 
 الحرب.

 
نظمة أط�اء بال حدود المساعدة من دون  عو ممتطو �كون من مصلحة الضحا�ا أن ُ�قدم وفي حاالت استثنائ�ة، 

، مثًال حین تتعرض خالل ظروف معینة ما �جري دون تقد�م المساعداتالتندید � ، أيالعكسأو  ،التحدث عالن�ة
 المساعدات اإلنسان�ة لالستغالل الس�اسي أو العسكري.

 

 احترام أخالقیات مھنة الطب .3
  �أي أذىة الطب، خصوصًا واجب تقد�م الرعا�ة من دون التسبب مهن ق�اتتحترم �عثات منظمة أط�اء بال حدود أخال

احترام تام للسر�ة  ظل نز�هة، وفي النسان�ة و اإلخطر �المساعدة  في �ل شخص س�حظى  و ألفراد أو الجماعات. ل
 الطب�ة.

 
ة  مدونًا لطب�ة وفق أنشطةً ینفذ أي شخص  معاق�ة أنه ال �مكنعلى  من جهة أخرى، تنص أخالق�ات الطب �ذلك

 قواعد السلوك المهني، �صرف النظر عن الظروف المح�طة بهذا النشاط أو الطرف المستفید منه.
 

أي شخص �قوم �أنشطة طب�ة على إجراء أعمال أو عمل�ات تتعارض مع مدونة قواعد السلوك  ال �مكن إج�ار وأخیرًا، 
 المهني أو القواعد المنصوص علیها في القانون الدولي. 

 

 اإلنسان حقوقعن  الدفاع .4
 تلتزم منظمة أط�اء بال حدود �م�ادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. وهذا �شمل االعتراف:

 
السالمة الجسد�ة والعقل�ة وحر�ة  بواجب احترام الحر�ات والحقوق األساس�ة لكل فرد، �ما في ذلك حق  •

 ؛ 1949عام  اإلنسان الذي صدر  قوق ي لح، �ما هو منصوص عل�ه في اإلعالن العالموالتنّقلالتفكیر 
حق المنظمات اإلنسان�ة في تقد�م المساعدات إلى   �حق الضحا�ا في الحصول على المساعدة، إضافة إلى •

القدرة على ، في المیدان تقی�م االحت�اجاتالقدرة على �ما �جب ضمان الشروط التال�ة:  من �حتاجها. 
 نسان�ة، واحترام حصانة العمل اإلنساني.اإل عداتالوصول إلى الضحا�ا، مراق�ة توز�ع المسا
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 االستقاللیة الحرص على .5
والشخص�ة، وهو شرط ضروري في   االستقالل�ة المعنو�ةما �میز استقالل�ة منظمة أط�اء بال حدود �الخصوص هو  

�ات التي عملال دالتي تمارسها في تحدی خت�اراالاستقالل�ة التحلیل والعمل اإلنساني، خصوصًا في ما یتعلق �حر�ة 
 .اوالوسائل الكفیلة �إنجاحه االستجا�ةفترة و  تنفذها،

 
 وتظهر هذه االستقالل�ة على صعید المنظمة �صفة عامة �ما على صعید �ل متطوع �عمل فیها.

 
تسعى منظمة أط�اء بال حدود إلى الحفاظ على استقاللیتها من جم�ع المؤسسات أو السلطات، سواء �انت  -

 اتها�وسیلة لتحقیق س�اسلها الحكومات تصاد�ة أم غیرها. �ما ترفض استغالل م اق�ة أة أم دین�س�اس
 الخارج�ة. 

 
، حیث تسعى منظمة أط�اء بال حدود إلى ضمان  �ذلكاالستقالل�ة یهم الجانب المالي الحرص على كما أن 

فض مصادر  لى ر جأ إأقصى حد ممكن من الموارد الخاصة، و�لى تنو�ع مانحیها من المؤسسات، وأح�انًا تل
 التمو�ل التي �مكن أن تؤثر على استقاللیتها.

 
وتجنب تور�ط  الكتمان �جب علیهم التحلي �القدرة على التزام، و�النس�ة إلى متطوعي منظمة أط�اء بال حدود -

التعبیر عن آراء من خالل منظمتهم س�اس�ًا أو مؤسسات�ًا أو من خالل أي تصرف قد �ضر �سمعتها أو 
 صورتها أمام الرأي العام. إلى  سيء ت شخص�ة

 

 عدم التحیّزمبدأ تأسیسي:  .6
  قوم �ه.الذي ت صلة وث�قة �استقالل�ة العمل  رسالة منظمة أط�اء بال حدود، ولهفي  اً أساس�عدم التحّیز مبدًأ عتبر �

 من خالل مبدأي عدم التمییز والتناسب�ة. و�مكن تعر�فه
 

العرق   على أساس  االنتماءات الس�اس�ة أو الدین�ة أو ساسلى أع أو المرضى بین المجتمعات عدم التمییز •
 أو أي معاییر أخرى مماثلة. سالجنأو 

مواجهة حاالت خطیرة  التناسب�ة في تقد�م المساعدات لكي تتواءم مع مستوى االحت�اجات: �ل من هم في •
 �حصلون على األولو�ة.وطارئة س

 

 روح الحیادیة .7
، وهي �التالي ملتزمة طرف على حساب طرف آخر في النزاعات المسلحة لى جانب ال تقف منظمة أط�اء بال حدود إ

 �الكامل �مبدأ الح�اد�ة.
 



 ) 1995( دم�ادئ شانتیي، منظمة أط�اء بال حدو 

المتطوعون على انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان، �مكن لمنظمة  �شهدولكن، أح�انًا في الحاالت القصوى، حین 
وفي  . تقدم له خدماتهادة المجتمع المحلي الذي آخر وسیلة ممكنة لمساع�أط�اء بال حدود أن تلجأ إلى التندید العلني 

تعمد منظمة استمرار االنتهاكات. ولهذا السبب، في ظّل  مثل هذه الحاالت، ل�س هناك معنى للمساعدات ال�س�طة 
�حدث من أجل تحر�ك  ولن تتردد في التندید علنًا �ما ،أط�اء بال حدود إلى التخلي عن التزامها الصارم �مبدأ الح�اد�ة

 .المتضررةرأي العام في محاولة لوقف االنتهاكات وتحسین أوضاع هذه المجتمعات ال
 

 والشفافیة المساءلة .8
 .المتضررةفي سبیل مساعدة المجتمعات  مواردها وتطو�رها على الدوام �حشد تلتزم منظمة أط�اء بال حدود 

 
فإن المنظمة تلتزم �ذلك بتحسین ة الخدمات وفعالیتها، و�ما أنها تسعى إلى ضمان أقصى مستوى ممكن من جود

الم�اشر على توز�ع مساعداتها والتقی�م المنتظم لنتائج برامجها  هاقدراتها ووسائل عملها، وذلك من خالل إشراف
 اإلغاث�ة.

 
،  طراف المانحة لهاأو أمام األاألطراف المستفیدة منها  سواء أمام وهكذا، فإن المنظمة تتحمل مسؤول�ة تبر�ر أعمالها

 ك �طر�قة واضحة وشفافة. وذل
 

 منظمة تعتمد على المتطوعین .9
 : �شكل أساسيهذه الفكرة تعني منظمة أط�اء بال حدود هي منظمة تعتمد على العمل التطوعي. و 

 
و�التالي، فإن المسؤول�ة التي تتحملها التزامًا شخص�ًا نحو المجتمعات التي تعاني من ظروف مترد�ة.  •

 التي یتحملها �ل متطوع؛ ة تعتمد على المسؤول�ةالمنظم

 . توّخي الر�حالتزام المتطوعین بدون �جسد تغ�اب المصالح، وهو ما ی •
 

وُ�عتبر العمل التطوعي عامًال حاسمًا في الحفاظ على روح المقاومة ضد التنازالت والعمل الروتیني ومأسسة نشاط 
 المنظمة.

 

 كجمعیةالعمل  .10
؛ إنه التزام �شمل �ذلك ضمن عمله �اء بال حدود مجرد إتمام مهمة ماوع تجاه حر�ة منظمة أطیتجاوز التزام �ل متط

 المشار�ة النشطة في الح�اة الجمعو�ة للمنظمة، وهو أ�ضًا التزام �میثاق منظمة أط�اء بال حدود وم�ادئها.
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أصوات   ة للمتطوعین على تساوي الممثلة لمنظمة أط�اء بال حدود، تعتمد المشار�ة الفعالالمكاتب وداخل مختلف 
 جم�ع األعضاء، ما �ضمن الحفاظ على الطا�ع الجمعوي للمنظمة.

 
المز�د من المتطوعین �استمرار من أجل الحفاظ على روح العفو�ة   الستقطابكما تسعى منظمة أط�اء بال حدود 

 واالبتكار لدیهم.
 

معات التي ت�انفتاحنا على المجمح رة التطوع، فإن ذلك �سو�ما أن الطا�ع الجمعوي لمنظمة أط�اء بال حدود یرت�ط �فك
 ننتمي إلیها و�ضمن قدرتنا على مساءلة أنفسنا وأفعالنا.

 



 ) 1995( دم�ادئ شانتیي، منظمة أط�اء بال حدو 

 
 

 ً  لنشاط المنظمةالقواعد العملیة   – ثانیا
 

 التنظیم واتخاذ القرارات .1
 ما بینها.، �ضمن المجلس الدولي التنسیق الكلي ف�محل�اً فرعًا  19تتكون منظمة أط�اء بال حدود من 

 
وهم �شكلون الجمع�ة العامة  المنظمة هم إما متطوعون �عملون حال�ًا فیها أو سبق لهم العمل معها.  معظم أعضاء

. معظم هؤالء ال يّ مجال الطبالفي مختصین من أط�اء أو لكل فرع، حیث ینتخبون مجلس اإلدارة الذي یتكون 
 عملهم لدى المنظمة.لقاء یتقاضون أجرًا 

 
. و�ضمن المجلس احترام م�ادئ منظمة أط�اء بال حدود، إلى جانب للفرع التنفیذي الفر�ق هذا لس اإلدارةمج�عّین 

 ضمان تنفیذ القرارات التي تتخذها الجمع�ة العامة ومراق�ة إدارة وتسییر المنظمة.
 

 الالربحیة .2
 . عدم توخي الر�حمبدأ  على جم�ع فروع المنظمة تأس�س یتم 

 
  معمله أثناءمن التزام جم�ع أفراد طاقم منظمة أط�اء بال حدود. و  المصلحة الشخص�ة جزءاً كما �شكل مبدأ غ�اب 

المؤسسات التا�عة لها أو  من لدى المنظمة، ال �حصل أفراد الطاقم على تعو�ضات ماد�ة إضاف�ة من المنظمة أو 
لتي تصرفها لهم  ا بدالتدا الرواتب والصلة ما �المنظمة، ماع اقانون�ة أخرى لههیئات الموردین أو أي أفراد آخر�ن أو 

وعن قناعة، ت�قى نس�ة المناصب المدفوعة األجر محدودة، بینما ت�قى مستو�ات الرواتب الخاصة �طاقم   .هذه األخیرة
�ما أن الرواتب ت�قى علن�ة و�تم اإلدارة أقل من المعدل المتعارف عل�ه في قطاعات مماثلة في سوق العمل. 

 اإلفصاح عنها.
 
ضمان سالسة تشغیل المنظمة وتمكینها من في  حت�اطات المال�ة لمنظمة أط�اء بال حدود من الهدف من وراء االكو�

وفترات العجز الدور�ة التي تطرأ. وال �مكن �أي حال من األحوال استغالل هذه  االستجا�ة الفور�ة للحاالت الطارئة 
ذلك الممتلكات العین�ة، ال تتجاوز أبدًا  هذه المدخرات، �ما في الستمرار�ة وجودها. ولهذا السبب، فإن الموارد �وسیلة 

 نفقات التشغیل السنو�ة للمنظمة.
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 إدارة الموارد .3
 . الخاصة تبرعات ال�جب أن �كون مصدر نصف الموارد اإلجمال�ة لمنظمة أط�اء بال حدود على األقل نا�عًا من 

 
% من مواردها  80لذا فتخّصص  ر، ت التي تتهددها األخطاالمجتمعالمساعدة منظمة أط�اء بال حدود عمل�اتها تنفذ 

 حصر�ًا للعمل�ات.
 

 حق المراق�ة المستمرة والم�اشرة في إدارة برامج اإلغاثة الخاصة بها وعمل�ات توز�عها.تحتفظ منظمة أط�اء بال حدود �
 

فق مع  تواالًا وأصلح، وذلك �التمو�الت التي تصل إلى منظمة أط�اء بال حدود �ما تراه هذه األخیرة مناس�تستخدم 
، فسوف تحترم �شكل خاص إحدى �عثات المنّظمةتبرعه في  یوظَّفم�ادئها. ولكن، إذا رغب طرف مانح في أن 

 منظمة أط�اء بال حدود هذه الرغ�ة. 
 

 المراقبة المالیة والشفافیة .4
ة  المال� هظمة تقار�ر ینشر �ل فرع تا�ع للمنتتم مراق�ة الموارد المال�ة لمنظمة أط�اء بال حدود �انتظام. إضافة إلى ذلك، 

 . للتدقیق �عد خضوعها
 

بوضوح في تقار�ر المحاس�ة، مع توض�ح ��ف�ة إنفاق تلك الموارد المال�ة. وعل�ه،   مختلفة للنفقاتالفئات یتم تحدید ال
 وجمع التبرعاـت.فمن السهل التمییز بین نفقات التشغیل واإلدارة والتواصل 

 
ُتوّزع على المانحین من خالل نشرات إخ�ار�ة ووسائل التواصل التي ُتصدرها  م�ع تقار�ر المحاس�ة و �عدها، ُتنشر ج

�مجرد إرسال طلب في   منظمة أط�اء بال حدود. �ما �مكن ألي شخص أو طرف الحصول على هذه التقار�ر
 الموضوع إلى المنظمة.
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