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 مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة
 

 خياروا الوحيد: الدفاع عه اإلوساوية
 

العالمية للعمل اإلوساوي  بيان مشترك مه المىسقيه اإلوساوييه لمىطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول القمة  

 

 
لقد أدى (: ٌتحمل مالٌٌن األشخاص فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا معاناة إنسانٌة ال تطاق. 6102ماٌو  5)القاهرة،  

احتٌاجات إنسانٌة هائلة وصل  التسبب فًالعنف والنزاع والتطرف فً العراق ولٌبٌا وفلسطٌن وسورٌا والٌمن إلى تفشً 
بحاجة إلى المساعدة  هم ملٌون شخص فً المنطقة 55 إلى دمالصاالٌوم، وصل العدد وإلى ماوراء حدود هذه الدول.  تأثٌرها

من أٌن المالٌٌن من الفتٌات والفتٌان والنساء والرجال ال ٌعرفون هناك وبعبارة أخرى،  اإلنسانٌة لضمان بقائهم على قٌد الحٌاة.
تلقً العالج من أمراض  أو اآلمنةللوالدة الحصول على الرعاٌة الصحٌة األساسٌة، سواء  ال ٌستطٌعونو وجبتهم المقبلة ستأتً

وضمان أ نظٌفةنهم غٌر قادرٌن على الحصول على مٌاه إمزمنة أو حماٌة األطفال من األمراض التً ٌمكن الوقاٌة منها. 
إلى النوم فً  أحٌانا   ٌضطرونالمأوى المالئم، و من منازلهم ٌفتقرون نزحواأولئك الذٌن  كما أن النظافة الصحٌة األساسٌة.

 العراء.
 

كان وإذا أالمقبلة،  لعدم معرفتهم بمكان سقوط القذٌفة هلعا  ال تهنأ بالنوم لٌال  التً وفً سٌاق أبشع، هناك المالٌٌن من األسر 
 . هابسٌكونون عرضة لإلرفً تبادل إلطالق النار بٌن األطراف المتحاربة أو  سٌعلقون أحبائهم

 
 .ال ٌمكن أن نقدم لإلنسانٌة أقل من ذلكو األساسٌةالناس الحفاظ على كرامة لدٌنا مسؤولٌة مشتركة إلنهاء هذه المأساة وإن 

 
القمة العالمٌة للعمل اإلنسانً حٌن تلتئم  6102ماٌو   62 – 62فً اسطنبول  ٌومً وستتاح لنا فرصة فرٌدة من نوعها للعمل 

مطالبهم من األصوات فً المنطقة وكانت  الف خالل التحضٌرات للقمة، إستشرنا وإستمعنا آل ففًاألولى من نوعها. 
 من وإنعدام الثقة النابع المشهودة والمحسوسة بشكل ٌومً،من الخسائر البشرٌة والمعاناة  الشدٌدالغضب وأحاسٌسهم واضحة: 

فً دعم  بة أمل فً النظام اإلنسانً لفشلهخٌو ،حقوق اإلنسانواضحة للقوانٌن اإلنسانٌة الدولٌة والنتهاكات لالعدم المساءلة 
عن العمل السٌاسً الذي  اإلنسانٌة ال ٌمكن أن تكون بدٌال   واالقتناع بأن المساعدات ،ٌز القدرة على االستجابة المحلٌةوتعز

  ٌعالج األسباب الجذرٌة للمعاناة.
 

 لصوتعماء العالم لحضور القمة وإنجاحها. وهذا ٌعنً االستماع الشؤون اإلنسانٌة فً المنطقة، ندعو ز ًنحن، منسقها و
المسؤولٌة إلٌجاد حلول سٌاسٌة النهاء  القادة والزعماء تحملٌأن  ٌنبغًة من شأنها إحداث تغٌٌر. المنطقة واتخاذ قرارات جرٌئ

قواعد الحرب ومحاسبة أولئك الذٌن ال  تحتاج الدول والجهات الفاعلة األخرى إلى احترامو الدماء ومنع المزٌد من المعاناةسفك 
 ٌفعلون ذلك.

 
تمكٌن وحماٌة ، وبعبارة أخرى، أبأن ال ٌتخلف أحد عن الركب التزمنا  حٌن وكمجتمع إنسانً، تقع المسؤولٌة على عاتقنا أٌضا  

إلنهاء الحاجة إلى المساعدات نقبل التحدي المتمثل فً العمل بطرٌقة مختلفة  إننابكرامة.  الجمٌعومعاملة  الفئات األكثر ضعفا  
 والصدقات، وبناء القدرة على التكٌف وتعزٌز دور وقدرات االستجابة المحلٌة.

 
لٌس  هم ومع اقتراب موعد القمة، ٌجب أن نتذكر أن الوقت ٌنفذ بشكل ٌومً لمالٌٌن من األشخاص المتضررٌن فً المنطقة.

 أما نحن فلدٌنا: إنه خٌار اإلنسانٌة.لدٌهم خٌار. 
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 ب:ٌرجى اإلتصال لالستفسارات اإلعالمٌة، 
 

 8662 9555 10 20+، هاتف: nasri@un.org، مدٌر العالقات الخارجٌة واإلعالمٌة والمتحدث اإلقلٌمً الرسمً، إياد نصر
 

 5 345 917 1+238، هاتف: verhoosel@un.org، المتحدث الرسمً للقمة العالمٌة للعمل اإلنسانً، هيرفي فان هوسل
 

 .www.reliefweb.intأو  www.unocha.orgبٌانات أوتشا الصحفٌة متاحة على: 

 

            

 المنسق اإلنسانً للعراق -لٌز جراندي 

 المنسق اإلنسانً لألردن -إدوارد كالون 

 المنسق اإلنسانً للبنان -فٌلٌب الزارٌنً 

 المنسق اإلنسانً للٌبٌا –علً الزعتري 

 المنسق اإلنسانً لألرض الفلسطٌنٌة المحتلة -روبرت باٌبر 

  لسورٌا المنسق اإلنسانً -ٌعقوب الحلو 

   لألزمة السورٌةالمنسق اإلنسانً اإلقلٌمً  -كٌفن كٌنٌدي 

 المنسق اإلنسانً للٌمن  -جٌمً ماكجولدرٌك 

 
ا( بهدف التأكد من أوغٌرهعن قٌادة وتنسٌق جهود المنظمات اإلنسانٌة )سواء األمم المتحدة مسؤولون منسقً الشؤون اإلنسانٌة 

 على المدى الطوٌل. التعافًفً  وتساهمفعالٌة وكفاءة، وب وأنها تعمل بشكل مناسب قٌامها على مبادئ
 
 

 

 

  
 

 www.worldhumanitariansummit.org، ٌرجى زٌارة موقع القمة: لمزيد من المعلومات
 

: 6132مايو  31حتً تارٌخ  للقمة مفتوح  إعتماد وسائل اإلعالمباب 

www.worldhumanitariansummit.org/media 

 
 الخاصة بالقمة:  التواصل اإلجتماعيمواقع 

                                                               facebook.com/WHSummit  |   facebook.com/WHSummit/AR 
                                                                         twitter.com/WHSummit  |    twitter.com/WHSummitAR 
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