
 ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني

Unofficial translation of the Charter in English 

 

،نحن الموقعين على هذا الميثاق  .1.1
1
شخاص ذوي اإلعاقة، ألل شامال العمل اإلنساني جعلتصميمنا على  مجددا علىنؤكد  

في حاالت الخطر، بما تهم واحترام كرام عزيز حماية وسالمةاتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتلبية احتياجاتهم األساسية وتعلى و

 .حاالت النزاع المسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية يشمل

لحماية والمساعدة، دون تمييز، والسماح في مجالي ا إنسانيةاستجابة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على  نسعى لضمان .2.1

 صلبإرادتنا الجماعية لوضع األشخاص ذوي اإلعاقة في  مجددا علىن خالل هذا الميثاق، نؤكد التمتع الكامل بحقوقهم. مبلهم 

 .االستجابة اإلنسانية

 ةنفسية أو ذهنية أو حسي   أومن مشاكل جسدية من يعاني  كلاإلعاقة  ياألشخاص ذو لغرض هذا الميثاق، يشمل مفهوم .3.1

 .إنسانيةلى برامج ع وحصولهمفعالة الكاملة وال كتهممشار تعيقل والتي قد تتفاعل مع حواجز مختلفة ،طويلعلى مدى 

جميع مراحل الت الخطر والطوارئ اإلنسانية وينطبق على جميع حاوهذا الميثاق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة،  مليش  .4.1

 .منهافالخروج األزمة بداية إلى االستجابة اإلنسانية، من التأهب 

التأهب واالستجابة شمل تحقق إال إذا يالعمل اإلنساني المبدئي والفعال لن باتجاه مزيد من التقدم الوصول لندرك أن  .5.1

الكرامة المتأصلة  فيشيا مع المبادئ اإلنسانية وعدم التحيز، ومبادئ حقوق اإلنسان اشخاص ذوي اإلعاقة، وذل  تماألاإلنسانية 

ما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال سي  ذكر بن .التمييز عدموالمساواة و

د على ،اإلعاقة، والقانون الدولي لالجئين القانون اإلنساني موجب ب تزامات الدول وجميع أطراف النزاعات المسلحةال ونشد 

بموجب البروتوكولين اإلضافيين  المترتبة عنهاوااللتزامات  ،1949جنيف لعام  بموجب اتفاقيات التزاماتهم يشملالدولي، بما 

 .الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الحتياجاتهماحترام وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة، وإيالء االهتمام ب، 1977لعام 

 2030 خطة التنمية المستدامة لسنة، نؤكد من جديد التزامنا بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ دون مساعدة دترك أحي  ال  حتى .6.1

نداي للحد من س  إطار " ةترجمعزمنا على  كما نؤكدعنصرا أساسيا في ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.  اباعتباره

اة أساسية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز التأكيد على ضرورة دعم تنفيذه باعتباره أدمع  ،أفعال" إلى مخاطر الكوارث

 .لتكون في متناول الجميع البناءوإعادة التأهيل وإعادة والتعافي ستجابة اال

، ويواجهون عقبات بشكل غير متناسب حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانيةيتأثرون بأن األشخاص ذوي اإلعاقة نذكر ب .7.1

العنف وستهداف البشكل خاص لأيضا اإلغاثة والدعم. يتعرضون  يشمللحصول على الحماية والمساعدة اإلنسانية، بما ل عديدة

 .القائم على نوع الجنسالعنف العنف الجنسي و ذل  فيواالستغالل واإليذاء، بما 

ذوي اإلعاقة في حاالت الخطر والطوارئ استبعاد جميع األشخاص فاقم تي التلتمييز لمتشابكة المتعددة وال األشكالندرك . 8.1

، مؤسسات في يعيشون عزلة أووال فقرال يواجهونأو ريفية أو نائية، أو  حضريةكانوا يعيشون في مناطق سواء ، اإلنسانية

ؤدي إلى مزيد من تغالبا ما  األزماتأن ندرك أيضا مهاجرين أو الجئين أو مشردين، وإن كانوا ن وضعهم، عبغض النظر و

 .اإلعاقات

القضايا ذات الصلة  فينؤكد على أهمية تحسين بناء قدرات السلطات الوطنية والمحلية والمجتمع اإلنساني األوسع . 9.1

. ندرك أن السياسات واإلجراءات والممارسات القائمة على إشراك زيادة الوعي والموارد يشملباألشخاص ذوي اإلعاقة، بما 

مج اإلنسانية تحتاج إلى تعزيز ومنهجية. نؤكد كذل  على أهمية جمع وتحليل البيانات المتعلقة األشخاص ذوي اإلعاقة في البرا

                                                           
1
 ؤثرت وال األخرى الفاعلة والجهات للدول قانونا لزمةم   تعهدات تعتبر ال افإنه ذلك، ومع ،طريقة عملناو مشتركةال سياسيةال تنانيّ  عن الوثيقة اهذ عّبرت    

 .به المعمول والمحلي الدولي القانون بموجب الموقعين التزامات على



والسياسيات امج عنصرا هاما في تصميم ومراقبة التزامات الدول والبر احسب السن والجنس، باعتبارهوتصنيفها باإلعاقة 

 .اإلنسانية ككل

 بفعالية ونشاركيأو  ونستشاريوال  ،لةقدرة غير مستغ   ملديهالتي تمثلهم  أن األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات ن ذك ر . 10.1

 .آليات االستعداد لمواجهة األزمات وتنسيق االستجابة هافي عمليات صنع القرار بشأن حياتهم، بما في

 :نلتزم بما يلي

 عدم التمييز .1.2

 يشمل، بما يهاعلوالقضاء انية اإلنسوالسياسات في البرامج  ،جميع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وإزالة دانةإ أ.

 .ضمان الحماية والمساواة في الحصول على المساعدة لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة

متشابكة مثل المتعددة والعوامل الب. تيسير حماية وسالمة جميع األطفال والبالغين الذين يعانون من اإلعاقة، مع االعتراف بأن 

تتطلب استجابات  ،محددة لقة بأوضاععالمترق، ووضع األقليات، فضال عن التنوع وغيرها من العوامل والعمر والع  الجنس 

 .خاصةتدابير و

 ،في سياق حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانيةمن جميع األعمار اإلعاقة  اتذوالنساء والفتيات  ألوضاعج. إيالء اهتمام خاص 

 جسديةالتحرش اللعنف واإلساءة واالستغالل وامن أشكال حمايتهن لو هنالالزمة لتمكين ومواصلة اتخاذ جميع اإلجراءات

 .والجنسية وغيرها

 . المشاركة2.2

وتصميم وتنفيذ وتنسيق ورصد  ،االحتياجات. تعزيز المشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تقييم أ

لضمان  ،واالستفادة من قدراتهم القيادية والمهارات والخبرات والقدرات األخرى ،وتقييم برامج التأهب واالستجابة اإلنسانية

 .آليات التنسيق المالئمة يشملبما  ،والتخطيطات القراراتخاذ مشاركتهم الفاعلة في 

وتعزيز صمود األشخاص  ومناسبة بشكل أفضل،ستجابة محددة اتوفير لعلى تعزيز آليات الحماية المجتمعية الشاملة  عملالب. 

 .ذوي اإلعاقة ومجتمعاتهم وأسرهم والقائمين على رعايتهم

 مستوعبة للجميعسياسة . 3.2

ينص ماية األشخاص ذوي اإلعاقة كما من أصحاب المصلحة والشركاء لضمان ح وغيرها. التعامل مع جميع الدول المعنية، أ

 .القانون الدوليعلى ذل  

في المجال على أساس األطر والمعايير القائمة، ودعم الجهات الفاعلة  مبادئ إرشاديةوسياسات ب. تطوير وإقرار وتنفيذ 

 لها. لتحسين إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في االستعداد للطوارئ واالستجابة اإلنساني

 ةمقارن أدلةر ينوعية متعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة من شأنها توفومية كلتحسين جمع بيانات  وآلياتج. اعتماد سياسات 

األشخاص ذوي  ت عنمع  ج  د أن البيانات التي تأك  الة والخصوصية. الناحية األخالقية واحترام السري  ع بمراعاة جم  ت   ةوموثوق

الخدمات والمساعدات  إلىالوصول تطوير بشكل مستمر لتقييم وتستخدم و ت حل ل وأناإلعاقة مصنفة حسب السن والجنس، 

 .المشاركة في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمهاباإلضافة إلى اإلنسانية، 

 استجابة وخدمات شاملة .4.2

 .االعتبار االحتياجات المتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بعينلتأهب الطوارئ ولتخطيط اليأخذ أن . ضمان أ

الخدمات  جميع األشخاص ذوي اإلعاقة، وضمان توافرللخدمات والمساعدات اإلنسانية بالتساوي إتاحة الضمان  السعي بجدب. 

ير والمتوسط المدى القص علىالتكنولوجيا المساعدة  يشملبما  ها،ل تكاليفتحم  القدرة على الوصول إليها ووالمتخصصة 

 .والطويل



 توفير معلومات يشمل المتعلقة بحاالت محددة، بما حواجز التواصلو الحواجز المادية والمعنوية لقضاء علىعلى اج. العمل 

ذل  إعداد  بما في ،خدماتالحصول على  سهولة ، والسعي لضمانالتخطيط واالستعداد واالستجابة أثناءومتاحة للجميع  منتظمة

 .الطوارئ بناء بعدإعادة عمليات و برامج وسياسات عالمية

 التعاون والتنسيق .5.2

الدولي  المدني المجتمع هاالتعاون التقني والتنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية وجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية، بما فيتبن ي . أ

، والمنظمات الممثلة لألشخاص ذوي "الهالل األحمر"و "الدولية للصليب األحمر و"اللجنة، ووكاالت األمم المتحدة والوطني

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةمستوعبة لالالمعلومات والممارسات واألدوات والموارد و تبادل الخبراتتسهيل ل اإلعاقة،

ألشخاص ذوي التي تشمل اوطنية الوحلية م الخدمة المظ  اإلنسانية بهدف تعزيز ن  الفاعلة التنموية والتنسيق بين الجهات تبن ي ب. 

 .عات أكثر شموالوتجماإلعاقة واالستفادة من الفرص المتاحة إلعادة بناء مجتمعات 

حقوق وحماية وسالمة األشخاص ب ة،والوطني ةالمحليوالسلطات  ،الوطنيالدولي وج. توعية جميع العاملين في المجال اإلنساني 

 .لتحديد وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في آليات التأهب واالستجابة اإلنسانية ومهاراتهم قدراتهمذوي اإلعاقة وتعزيز 

 

 

This is an unofficial translation of the Charter on inclusion of persons with disabilities in 

humanitarian action and represents a courtesy from NGO members of the Stakeholder group on 

persons with disabilities. The original English text is the official text that has to be consulted and 

referred to in case of conflict in the interpretation and understanding.  


