
األمم المتحدة 
بيان مشترك بمناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني

19 آب / أغســطس 2021 - فـــي هـــذا الـــيوم، الـــيوم الـــعاملـــي لـــلعمل اإلنـــسانـــي، نـــقف مـــًعا لـــتكريـــم الـــعامـــلني فـــي املـــجال 
اإلنـسانـي فـي سـوريـا وفـي جـميع أنـحاء الـعالـم. فـفي كـل عـام، نـغتنم هـذه اللحـظة الـحاسـمة لـتقديـم أصـدق تـعازيـنا لـكل مـن 
دفـع أغـلى ثـمن. كـما نـعرب عـن امـتنانـنا الـكبير لجـميع الـعامـلني فـي املـجال اإلنـسانـي الـذيـن يـعملون بـال كـلل إلحـداث تـغيير 

في حياة السوريني - حيث يقومون بإنقاذ أرواح من يحتاجون إلى مد يد العون إليهم والحفاظ على كرامتهم.

مـــا زلـــنا نشهـــد تـــوالـــي األزمـــات فـــي ســـوريـــا، مـــع اســـتمرار األعـــمال الـــعدائـــية والـــتدهـــور االقـــتصادي وتـــزايـــد عـــدم املـــساواة، 
واالنــتشار الشــديــد لــلوبــاء. ونــرى أيــًضا الــتأثــيرات املــتزايــدة لــتغيّر املــناخ فــي ســوريــا، مــع وجــود أدلــة عــلى حــاالت الــجفاف 
املـتزايـدة واألكـثر شـدة، وحـرائـق الـغابـات والـفيضانـات والـعواقـب املـرتـبطة بـها. لـذلـك، وتـماشـيًا مـع فـكرة الحـملة الـعاملـية لـليوم 

العاملي للعمل اإلنساني هذا العام، نتوقف أيًضا لنتفكر في التغيّر املناخي باعتباره أزمة محلية وعاملية.

لــقد كــان وســيظل لــتغيّر املــناخ تــكلفة بشــريــة فــوريــة ومــأســاويــة. نــرى هــذه املــأســاة تحــدث واقــعاً فــي ســوريــا حــيث يــتعامــل 
الــناس، بــمن فــيهم املســتضعفون الــذيــن يــعيشون فــي ظــروف هــشة، وخــاصــة الــنساء، مــع اآلثــار املــباشــرة وغــير املــباشــرة 
لـــلتغيّر املـــناخـــي. ويـــمكن مـــالحـــظة ذلـــك فـــي نـــقص املـــياه والـــغذاء والكهـــربـــاء وفـــرص كســـب الـــعيش لـــلماليـــني وعـــودة ظـــهور 
األمـراض بسـبب الـجفاف املسـتمر. ويـجب عـلينا جـميًعا أن نـتضامـن مـع أولـئك الـذيـن هـم فـي أمـس الـحاجـة إلـى املـساعـدة. 
وبـصفتنا عـامـلني فـي املـجال اإلنـسانـي، نـواصـل الـدفـاع عـن الـفئات الـضعيفة واألكـثر تـضررًا. جـنبًا إلـى جـنب مـع بـذل كـل 
جــــهودنــــا لــــضمان مســــتقبل يــــتم فــــيه تــــلبية االحــــتياجــــات اإلنــــسانــــية والــــتعافــــي املــــبكر، وتــــعزيــــز الــــصمود، وضــــمان الــــصحة 
والـــرفـــاهـــية، وحـــمايـــة املـــدنـــيني وضـــمان أمـــنهم وســـالمـــتهم، مـــع الحـــرص عـــلى أن يســـتطيع أولـــئك الـــذيـــن يـــخاطـــرون بـــحياتـــهم 

ملساعدة اآلخرين بعملهم في أمن وسالم.

فــــي الــــيوم الــــعاملــــي لــــلعمل اإلنــــسانــــي هــــذا الــــعام، نــــرفــــع صــــوتــــنا ونــــنادي بــــالــــعمل املــــناخــــي. فــــنحن، الــــعامــــلون فــــي املــــجال 
اإلنـسانـي، نـدعـو قـادة الـعالـم لـلعمل مـًعا والـقيام بـما هـو مـطلوب إلبـطاء الـتغيّر املـناخـي وتـأمـني مسـتقبل الـكوكـب بـل وتـأمـني 
مسـتقبلنا جـميًعا. كـما نـدعـو جـميع أصـحاب املـصلحة فـي األزمـة الـسوريـة إلـى دعـم عـملنا لـضمان اسـتطاعـتنا عـلى اإليـفاء 

بأهدافنا ومهامنا– أي لدعم الفتيات والفتيان والنساء والرجال األكثر ضعفًا في سوريا، أينما كانوا.
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