
اليوم العاملي للعمل اإلنساني
  السباق من أجل اإلنسانية 

الكویت 19 أغسطس 2021: في 19 أغسطس من كل عام ، تود األمم المتحدة تذكیر العالم بالوضع اإلنساني الذي یواجھھ مالیین 
األشخاص حول العالم نتیجة للكوارث الطبیعیة والصراعات المسلحة والتأكید على دور العاملین في المجال اإلنساني الذین یخاطرون 

بحیاتھم لتقدیم المساعدات اإلنسانیة والخدمات اإلنسانیة للمتضررین والمحتاجین. العدید من موظفي األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة 
المحلیة والدولیة كانوا وال یزالون یحاولون معالجة الصعوبات والعقبات أثناء أداء واجبھم. وقد ازدادت حدة ھذه الظروف وشراستھا 

مؤخًرا ، مما جعل من الصعب على المؤسسات اإلنسانیة تأمین دخول موظفیھا بأمان وتقدیم المساعدة في العدید من البلدان.  

في عام 2003 ، تعرض مقر األمم المتحدة في بغداد للھجوم ، مما أسفر عن مقتل 22 من موظفي األمم المتحدة والمنظمات غیر 
الحكومیة ، بما في ذلك الممثل الخاص لألمم المتحدة في العراق ، سیرجیو فییرا دي میلو ، وإصابة أكثر من 100 شخص ، منذ ذلك 

الحین ، خصصت الجمعیة العامة 19 أغسطس لیكون الیوم العالمي للعمل اإلنساني. 

في كل عام ، یركز الیوم العالمي للعمل اإلنساني على موضوع یجمع الشركاء من جمیع أنحاء النظام اإلنساني للدفاع عن بقاء ورفاھیة 
وكرامة األشخاص المتضررین من األزمات ، وسالمة وأمن عمال اإلغاثة. ھذا العام ، دعا ممثل األمین العام لألمم المتحدة والمنسق 

المقیم في الكویت وفریق األمم المتحدة القطري المجتمعات المحلیة لالنضمام إلى الحدث العالمي الذي یسلط الضوء على التكلفة البشریة 
المباشرة ألزمة المناخ ، تحت شعار " السباق من أجل اإلنسانیة  " وكیف إنھ یؤثر على العاملین في المجال اإلنساني وعاملي اإلغاثة في 

إیصال المساعدة الالزمة إلى المتضررین. 

صرح األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس أن "حالة الطوارئ المناخیة ھي سباق نخسره ، لكنھ سباق یمكننا الفوز بھ" 

صرح الممثل العام لألمین العام لألمم المتحدة والمنسق المقیم في الكویت الدكتور طارق الشیخ أنھ "في الیوم العالمي للعمل اإلنساني ، 
تود األمم المتحدة تذكیر العالم بأننا عالقون في حالة طوارئ مناخیة لم تبطئھا جائحة COVID19. ، أزمة المناخ أمام أعیننا مباشرة - من 

حرائق الغابات في تركیا والجزائر وأسترالیا وكالیفورنیا ، وموجات الحر في كنداومنطقتنا ، والفیضانات في إفریقیا وأوروبا ، إلى 
العواصف الشدیدة في المحیطین األطلسي والھادئ. في العام الماضي ، تسبب إعصار أمفان في جنوب آسیا في نزوح ما یقرب من 5 

مالیین شخص - 2.5 ملیون منھم في بنغالدیش وسط أسوأ فیضانات منذ عقد كامل . تسبب ھطول األمطار الغزیرة في حدوث فیضانات 
وانھیارات أرضیة كبیرة عبر شرق إفریقیا. العالقة بین ارتفاع درجات الحرارة العالمیة والظواھر الجویة المتطرفة ذات الصلة واضحة: 

كان العام الماضي من أكثر األعوام حرارة على اإلطالق ؛ كان العقد الماضي ھو األكثر دفًئا على اإلطالق. نحن نعیش في عالم حیث 
یبلغ متوسط درجة الحرارة العالمیة بالفعل 1.2 درجة مئویة أكثر دفًئا من مستوى ما قبل العقد الصناعي (1850-1900). نحن نتجھ 

نحو ارتفاع كارثي في درجة الحرارة من 3 إلى 5 درجات مئویة ھذا القرن. وفي العام الماضي وحده ، كان لدى 12 دولة من أصل 20 
دولة األكثر عرضة لتأثیرات تغیر المناخ عالقات مشتركة بین الوكاالت وانشاء نداء إنساني موحد وھم یعانون من الصراعات 

والنزاعات المسلحة. ھذا لھ تأثیر متسلسل على المجاعة والصراع ، وأكثر ھذه التغییرات تأثراً ھي النساء والفتیات. 
ومن األھمیة االستثمار في بناء االستدامة ومقاومة التغیرات لتلك البیئات من األلف إلى الیاء ، وتوفیر الوصول إلى اللقاحات للجمیع في 

أقرب وقت ممكن.  
لطالما كانت الكویت في طلیعة الدول المقدمة للمساعدات اإلنسانیة والتنمویة، فقد ظھر على المستوى الدولي الدعم الذي قدمتھ حكومة 

دولة الكویت لرفع معاناة األزمات اإلنسانیة حول العالم ، مع الدعم األخیر الذي قدمتھ الكویت إلى العدید من البلدان مباشرة (مثل تركیا 
ولبنان والیمن والیونان وتونس والھند) أو بالشراكة مع األمم المتحدة ، مما یثبت التزام حكومة دولة الكویت عمیق الجذور باإلنسانیة 

والتعددیة الدولیة خالل األوقات الصعبة أمس ، الیوم وفي المستقبل ". 



وصرح السید مروان الغانم - مدیر عام الصندوق الكویتي باإلنابة قائالً: "على مدار تاریخھ ، كان الصندوق الكویتي (KFAED) یعتبر 
مثاالً للتعاون بین دول الجنوب والجنوب النامیة. لقد تم االعتراف باستمرار KFEAD كـ "فاعل" نشط في اإلغاثة اإلنسانیة والمساعدة 

اإلنمائیة للبلدان النامیة مع التركیز على األشخاص الذین ال یعتمدون على الدین أو العرق أو المعتقد االقتصادي أو السیاسي ، ولكن بدالً 
من ذلك یعتمد بشكل صارم على عمق الحاجة. 

تنعكس مساھمة الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة على الجھود اإلنسانیة الرائدة في الكویت وھي التزام حقیقي لخلق مستقبل أكثر 
إشراًقا للمحتاجین. لقد عملنا عن كثب مع البلدان والمؤسسات في جمیع أنحاء العالم لدعم االستجابات الفوریة لمساعدة األشخاص األكثر 

احتیاًجا ولضمان التعافي السریع. " 

وأشار ممثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في دولة الكویت الدكتور سامر حدادین إلى أن "آثار تغیر المناخ عدیدة 
وقد تؤدي إلى النزوح وتؤدي إلى تدھور الظروف المعیشیة أو إعاقة عودة أولئك الذین نزحوا إلى دیارھم. أصبحت الموارد الطبیعیة 
المحدودة أكثر ندرة في أجزاء كثیرة من العالم التي تستضیف الالجئین مما أدى إلى زیادة المخاطر. كما یتسع تأثیره لیخاطر بسالمة 

وأمن العاملین في المجال اإلنساني لدینا الذین یخاطرون بحیاتھم وسط أصعب الظروف للوصول إلى المحتاجین ". 

وصرحت السیدة مھا البرجس – األمین العام للھالل األحمر الكویتي "بأن تغییر المناخ یمثل حالة طوارئ إنسانیة، إذ تحدث في الوقت 
الراھن كارثة متعلقة بالطقس أو المناخ كل یوم أو یومین، وتشیر التقدیرات إلى أن نحو 108 ملیون شخص احتاجوا إلى مساعدات 

إنسانیة للبقاء على قید الحیاة في عام 2018 ویمكن أن یتضاعف ھذا العدد بحلول 2050.  
وتعاني الفئات األكثر فقراً في العالم وستظل تعاني أكثر من غیرھا كالناس االفقر الذین ال یملكون من الموارد ما یلزم لحمایة أنفسھم من 
الكوارث والذین یعانون من اآلثار  المناخیة مثل الفیاضانات واألعاصیر ویعیشون في الكثیر من األحیان في المناطق األشد تضرر من 

موجات الجفاف و العواصف. ونحن نعاني من آثار ازمات المناخ المتكررة من حیث: تضاعف األزمات اإلنسانیة وتضاعف االحتیاجات 
الناتجة عن ازمات المناخ حین وقوعھا في دول تعاني من االضطرابات المطولة، وكذلك شح الموارد الطبیعیة من الغذاء والمیاه 

وصعوبات في الحصول على التغذیة المناسبة مع اضطراب مواسم الزراعة بسبب تغییر المناخي، باإلضافة إلى تأثر مصادر المیاه 
الصالحة للشرب، غیر نزوح العدید من منازلھم الواقعة في وسط الكوارث الطبیعیة وانتشار االمراض واألوبئة الناتجة عن ظروف 

معیشیة صعبة.  
وبھذا تصعب االستجابة للكوارث واالزمات من حیث الصعوبات الناتجة عن ازمة المناخ على المرور اآلمن الیصال المساعدات، وأكثر 
ما یؤثر على عملنا في الھالل األحمر الكویتي ھو تحدي استدامة ھذه الموارد المالیةالتي تمكننا من االستجابة الفعالة لالحتیاجات االنسانیة 

في ظل التضاعف الھائل لألزمات بسبب تغییر المناخ. كما في بركان الكونغو والحرائق في الجزائر والیونان وتركیا وحالیا في فرنسا، 
نفكر في االستمراربكیفیة الوصول للمجتمعات المتضررة والنازحة من جراء الكوارث الناتجة عن التغییرات المناخیة األخیرة."   

وذكر السید مازن أبو الحسن ، رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في الكویت ، “تكرم المنظمة الدولیة للھجرة اآلالف من الرجال 
والنساء على الخطوط األمامیة لتقدیم اإلغاثة اإلنسانیة وحمایة الفئات األكثر ضعفا وخدمة اآلخرین. یعمل العاملون في المجال اإلنساني 
في تطور المواقف الصعبة ، وسط األزمات والوباء بینما یظھرون أعماًال إنسانیة غیر عادیة. في كل عام ، تصل الفرق اإلنسانیة التابعة 

للمنظمة الدولیة للھجرة إلى مالیین األشخاص الذین یعیشون في حاالت األزمات في العدید من البلدان ، بما في ذلك المتضررین من تغیر 
المناخ. یحتاج العاملون في المجال اإلنساني إلى الحمایة والدعم واالعتراف بھم حتى یواصلوا أداء عملھم الملھم واالستثنائي " 

كما أعرب المدیر العام للھیئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة م. بدر سعود الصمیط عن تضامنھ مع ضحایا ظاھرة التغیر المناخي التي 
تجتاح العالم، وقال الصمیط بمناسبة الیوم العالمي للعمل اإلنساني "إن الھیئة الخیریة لم تختزل جھًدا في العمل مع شركائھا اإلنسانیین 

على دعم ھذه الفئات الضعیفة عبر مشاریعھا الصحیة والتعلیمیة والتنمویة التي شملت أكثر من 70 دولة حول العالم" 
وثمن م. بدر الصمیط جھود األمم المتحدة الرامیة إلى دعم ھذه الفئات الضعیفة تحت شعار " السباق من أجل اإلنسانیة "، بغرض لفت 

انتباه أنظار العالم وحث الدول المتقدمة إلى القیام باألدوار المنتظرة منھا تجاه حمایة سكان البلدان المتضررة من تداعیات التغیر المناخي 
ودعم احتیاجاتھم اإلنسانیة. 

وقال محمد زید خاطر ، رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: "إن حالة 
الطوارئ المناخیة تسبب الفوضى في جمیع أنحاء العالم على نطاق ال یستطیع المجتمع اإلنساني والناس في الخطوط األمامیة إدارتھ ، 



والعالم العربي لیس استثناء. باإلضافة إلى األزمات اإلنسانیة الناتجة عن الصراعات العدیدة في المنطقة ، فإن ندرة المیاه الخطیرة تواجھ 
دوًال مثل العراق وسوریا ومصر وغیرھا. یھدد نقص الوصول إلى المیاه المستویات الحالیة النعدام األمن الغذائي وقد یھدد الصحة 

العامة. حرائق الغابات في سوریا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب تتسبب في سقوط قتلى وجرحى. في الیمن ، تتضرر تربیة النحل 
بشكل خطیر من تغیر المناخ وبالتالي سبل العیش. ھذا ھو بالضبط ما یدفعنا إلى تنظیم حملة من أجل العمل المناخي ". 

 


