السياسة الطبية الحيايدة والموضوعية لمنظمة سوريا لإلغاثة والتنمية
سوريا لإلغاثة والتنمية ( )SRDهي ( 501ج) ( )3منظمة غير ربحية تقدم المساعدات اإلنسانية للسوريين المتضررين
من العنف ،الجوع ،الفقر ،اإلصابات والتشريد.
تعمل  SRDلتلبية الحاجة الماسة للغذاء ،المأوى ،الرعاية الطبية والصحية من خالل البرامج الموضوعة لدينا داخل
سوريا وفي المناطق المحيطة بها .وتوفر المساعدة بغض النظر عن العرق ،الدين ،العقيدة أو المعتقدات السياسية.
تعمل  SRDعلى مبدأ الحيادية وعدم التحيز في العمل بإسم األخالق الطبية العالمية والحق في المساعدات اإلنسانية،
وتطلب الحرية الكاملة وعدم إعاقتها في ممارسة وظائفها.
يلتزم موظفين  SRDبأعلى معايير األخالق المهنية والطبية ،باإلضافة إلى استقالليتهم التامة من جميع القوى السياسية،
اإلقتصادية والدينية.
مبادئ المهنة
تسترشد  SRDإجراءاتها وسلوكها من خالل أخالقيات مهنة الطب ،اإلستقاللية والحيادية في العمل.
آداب مهنة الطب
تلتزم  SRDباحترام المبادئ الجوهرية ألخالقيات العمل الطبي في توفير الرعاية دون التسبب في أي ضرر لألفراد أو
الجماعات .ونحن نفعل ذلك من خالل االلتزام بواجبات المدونة الدولية آلداب مهنة الطب التي تحدد أنه يجب التمسك
باألطباء بشكل عام والمرضى والزمالء بشكل خاص.
اإلستقاللية
منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية تتمتع باستقاللية تامة من أية أهداف سياسية ،اقتصادية ،عسكرية أو غيرها من الجهات
الفاعلة التي لها مصلحة في المنطقة حيث يتم تنفيذ عملنا .ونحن نسعى جاهدين لتحقيق أقصى قدر من استقاللية صنع
القرار لدينا مع الحفاظ على التزامنا بالقانون الدولي اإلنساني .أيضاً نسعى جاهدين لضمان أن لدينا القدرة على تقييم
االحتياجات الطبية ،واألمكانية للوصول إلى السكان بحرية و دون قيود ،والسيطرة مباشرة على المساعدات التي
نقدمها.
الموضوعية
تقدم  SRDالمساعدة لألشخاص على أساس الحاجة بغض النظر عن العرق ،الدين ،الجنس أو االنتماء السياسي .ال
تستند قراراتنا على المصالح السياسية ،االقتصادية أوالدينية .تنظر المنظمة للموضوع بشكل حيادي وموضوعي
باعتبار ذلك شرطا أساسيا لدعم المساعدات اإلنسانية وتقديمها على النحو المبين في المادة  70من البروتوكول
اإلضافي األول التفاقيات جنيف والمادة  59من اتفاقية جنيف الرابعة.
الحيادية
ال تنحاز المنظمة ألي من األعمال العدائية أو التدخل وفقا لمطالب الحكومات أو األطراف المشاركة فب الحرب ،بما
في ذلك الخالفات ذات الطابع السياسي ،العرقي ،الديني أو األيدولوجي.

شاهد عيان
مبادئ النزاهة والحيادية ليست مرادفة للصمت .عندما يتم اإلدالء بالشهادة من قبل شهود  SRDعن أعمال العنف ضد
األفراد أو الجماعات ،ستتكلم المنظمة علناً .ونحن نسعى إلى لفت االنتباه إلى الحاجة الشديدة والمعاناة غير المقبولة
عندما يصبح إنقاذ حياة المرضى صعبة او ممنوعة ،عندما تصبح المرافق الطبية تحت التهديد ،عندما تهمل األزمات،
أو عندما يصبح توفير المساعدات غير مالئم أو سيء المعاملة.
تؤيد منظمة سوريا لإلغاثة والتنمية الوثائق التالية المعترف بها دولياً من حيث صلتها بالمسؤولية الطبية األخالقية،
النزاهة ،والحياية وعدم التمييز.
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