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مساعدات المفوضية األوروبية اإلنسانية
الرسائل الرئيسية:



المفوضية األوروبية – المساعدات
اإلنسانية والحماية المدنية
ب ١٠٤٩-بروكسل ،بلجيكا
هاتف)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٤ ٠٠ :
فاكس)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٥ ۷٢ :
البرٌد االلكترونً:

وقعت الدول السبع والعشرون األعضاء فً اإلتحاد األوروبً بٌانا ً مشتركا ً ،والمسمى باإلجماع األوروبً حول
المساعدات اإلنسانٌة ،فً شهر كانون األول (دٌسمبر) ٌ ٢٠٠۲ستهدف تعزٌز فعالٌة المساعدات اإلنسانٌة المقدمة
فً جمٌع أنحاء العالم.
وقد حدد البٌان رؤٌة مشتركة ومبادئ وممارسات بخصوص أفضل الطرق لتقدٌم اإلغاثة والحٌلولة دون المعاناة.
الخلفية:

تشكل الدول السبع والعشرون األعضاء فً اإلتحاد األوروبً بالعمل مع المفوضٌة األوروبٌة أكبر جهة مانحة فً العالم
لعملٌات اإلغاثة .ففً ظل بٌئة العمل اإلنسانً ،التً ٌتزاٌد تعقٌدها وتغٌرها بسرعة ،أراد اإلتحاد األوروبً أن ٌحدد
رؤٌته على أساس مبادئ مشتركة فً وثٌقة سٌاسٌة تستهدف تحسٌن إستجابته اإلنسانٌة من حٌث التماسك والفعالٌة
والنوعٌة.

echo-info@ec.europa.eu

العنوان االلكترونً:

http://ec.europa.eu/echo

العنوان االلكترونً باللغة العربٌة:

http://echo-arabic.eu

صفحة  ١من ٢

ٌؤكد هذا اإلجماع من جدٌد المبادئ األساسٌة للمساعدات اإلنسانٌة :الحٌادٌة واإلنسانٌة واالستقاللٌة وعدم التحٌّز .وقد
شهدت السنوات األخٌرة تغٌرات هامة فً طبٌعة الحروب والنزاعات وفً القوى المحركة لها ،مما أسفر عن تراجع فً
احترام القانون اإلنسانً الدولً وتزاٌد فً عدد العاملٌن المستهدفٌن أثناء قٌامهم بواجبهم فً تقدٌم المعونة .وهذا ما ٌؤكد
أهمٌة ضمان أن روابط وأدوار الجهات اإلنسانٌة الفعالة وغٌرها من الجهات التً غالبا ً ما تكون ماثلة فً حاالت
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األزمات -مثل الجهات الفاعلة فً الحماٌة المدنٌة والجهات العسكرٌة -قد تم تعرٌفها بوضوح وأن المبادئ اإلنسانٌة مفهومة بشكل جٌد ومطبقة.
ترافق هذا اإلجماع خطة عمل للفترة من عام  ٢٠٠۲وحتى عام  ٢٠١٣والتً تحدد أجندة للتعاون بخصوص نهج المعونة النوعٌة.

التزامات اإلجماع األوروبي حول المساعدات اإلنسانية









احترام المبادئ اإلنسانٌة والقانون اإلنسانً الدولً.
تحسٌن ممارسات الجهات المانحة من حٌث قدرتها على إٌصال المساعدات لمستحقٌها ،أي :النوعٌة ،وتبنً آلٌة تقدٌم المنح اإلنسانٌة السلٌمة ،والمساءلة.
وٌشمل ذلك رصد األموال حسب اإلحتٌاجات وعلى أساس دراسات موضوعٌة وفعلٌة لتقٌٌم اإلحتٌاجات.
الدخول فً حوارات أكثر جدوى مع الجهات الفاعلة األخرى فً االستجابة لألزمات :تقدٌم توضٌحات بخصوص استخدام موجودات أجهزة الحماٌة المدنٌة
والجهات العسكرٌة .تقدم موجودات أجهزة الحماٌة المدنٌة مساهمة هامة فً اإلستجابة للكوارث الطبٌعٌة ،لكنها ٌجب أن تستخدم إستثنائٌا ً فً حاالت
الطوارئ المعقدة .أما الموجودات العسكرٌة ،فٌجب إستخدامها فقط كمرجع أخٌر وتحت ظروف محدودة للغاٌة دون المساس بطبٌعة العملٌة اإلنسانٌة،
وبالرغم من وجود الموجودات العسكرٌة ،إال أنه ٌجب على العملٌة اإلنسانٌة ككل أن تبقى خاضعة كلٌا ً للسلطة اإلنسانٌة.
تعزٌز "إمتداد المعونة" :تعزٌز تخفٌض مخاطر الكوارث من أجل الحد من إستضعاف األشخاص المعرضٌن للتأذي من الكوارث؛ ربط اإلغاثة بالمعونة
اإلنمائٌة بعٌدة المدى من أجل ضمان اإلنتقاا بطرٌقة سلسة فٌما بٌن أدوات الدعم المختلفة لمساعدة الضحاٌا على التعافً بعد الكارثة.
تقدٌم دعم متزاٌد من قبل اإلتحاد األوروبً للنظام اإلنسانً الدولً ،الرامً إلى ضمان إستجابة أفضل للمحتاجٌن :إستخدام آلٌات تنسٌق مثل النهج
الجماعً وتسمٌ ة منسق للشؤون اإلنسانٌة فً المناطق المتأزمة؛ إقامة تعاون فٌما بٌن المنظمات غٌر الحكومٌة والحركة الدولٌة للصلٌب/الهالل األحمر
ووكاالت اإلغاثة المنبثقة عن األمم المتحدة ،على أن ٌقوم مكتب تنسٌق المساعدات اإلنسانٌة (األمم المتحدة) بالتنسٌق الشامل ،بحٌث ٌوجد المجال لكل جهة
إستخدام خبرتها فً العملٌات ومهاراتها فً القطاعات المعٌنة.
تعزٌز التنسٌق فٌما بٌن أجهزة ومؤسسات اإلتحاد األوروبً – سواء أكان ذلك فً مجال العملٌات أو فً مجال إجراء الحوارات االستراتٌجٌة حول
السٌاسات.

المبادئ اإلنسانية:

الحياد:

ال يجوز لممعونة اإلنسانية أن تفضل طرفا عمى آخر في نزاع مسمح أو في أي صراع آخر.

اإلنسانية:

ينبغي تخفيف المعاناة اإلنسانية حيثما وجدت ،مع االهتمام عمى وحه الخصوص بالفئات األكثر استضعافا .كما ينبغي احترام

االستقاللية:

وحماية كرامة جميع الضحايا.
ينبغي احترام استقاللية األهداف اإلنسانية عن األهداف السياسية أواالقتصادية أوالعسكرية أو غيرها .إن الغرض الوحيد لممساعدات
اإلنسانية هو إغاثة ضحايا األزمات اإلنسانية ومنع معاناتهم.

التحيز:
عدم
ّ

ينبغي تقديم المساعدات اإلنسانية عمى أساس االحتياجات حص ار ،دون أي تمييز فيما بين المجموعات السكانية المتأثرة أو داخمها.

حقوق الصور :إٌكو
صفحة  ٢من ٢
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