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2021من عمال اإلغاثة في عام  140تل أكثر من ق  ، أنحاء العالم العديد من مع تفاقم األزمات في  

لتكريم أولئك الذين كرسوا حياتهم لمساعدة  تصفق،_حملة #يد_واحدة_ال ل اليوم العالمي للعمل اإلنساني، يطلق مجتمع اإلغاثة العالمييقب

 اآلخرين

 

قبيل إحياء اليوم العالمي  أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( اليوم( 2022أغسطس آب/ 12)نيويورك / جنيف، 

.العام الماضي خالل عمال اإلغاثة كانوا ضحايا للهجمات من 460أن أكثر من  آب/أغسطس( 19)في للعمل اإلنساني   

وهو أكبرعدد وفيات منذ عام  -من عمال اإلغاثة في هذه الهجمات  140، قُتل أكثر من  Humanitarian Outcomeموقع بياناتوفقًا ل

اإلغاثة  مما يسلط الضوء على المخاطر التي غالبًا ما يواجهها عمالمن الموظفين المحليين،  -باستثناء اثنين منهم-. وكان جميعهم 2013

 .لإلختطاف 117 تعرضمن عمال اإلغاثة و 203أصيب  ،. وخالل نفس الفترةمحليونال

 . ذاتهموقع بيانات ال، وفقًا لشخًصا 44، مما أدى إلى مقتل هجماتمن عمال اإلغاثة ل 168عرض تحتى يومنا هذا، وخالل العام الحالي 

االحتياجات بلغت : "اإلغاثة في حاالت الطوارئشؤون وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق ، سقال مارتن غريفيث

بينما نحتفل "وأضاف أنه ". اإلنسانية أعلى مستوياتها على اإلطالق، ويعمل عمال اإلغاثة في بيئات أكثر خطورة من أي وقت مضى

يعملون في ظروف خطرة لمساعدة غالبًا ما جميع العاملين في المجال اإلنساني الذين ل نتوجه بالتحيةفإننا باليوم العالمي للعمل اإلنساني، 

 ".نحيي ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهمكما أننا  ،المحتاجين

أسبوع لتكريم العاملين في المجال تستمر لمدة طلق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اليوم حملة ي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني،

من االحتياجات خفيف لت، تركز الحملة على كيفية تكاتف عمال اإلغاثة في جهد جماعي ليد_واحدة_ال_تصفقاإلنساني. تحت شعار #

 الملحة.

من " قرىيتطلب األمر"  ،“كاملة تنشئة طفل أمٌر يحتاج إلى تضافر جهود قريةإن ”ر مأثوال ولقال: "تماًما مثل سوأضاف السيد غريفيث

كما العاملين في المجال اإلنساني الذين يعملون مع المجتمعات المتضررة لتقديم المساعدة واألمل لألشخاص المحاصرين في األزمات". 

قوم به العاملون في المجال الذي يجهد الجماعي تعبير عن الاليوم العالمي للعمل اإلنساني هذا التشبيه المجازي للهذا العام، اختار "أكد أن 

 الناس في كل مكان تقديرهم للعمل اإلنساني، بغض النظر عمن يقوم به". من أجل أن يُظهراإلنساني 

، اوالتعليق عليه ات المختلفةلمشاركة المنشور ،على وسائل التواصل االجتماعييد_واحدة_ال_تصفق #الهاشتاج الجمهور مدعو لمتابعة 

 التقدير ألولئك الذين يعملون على توصيلإظهار و ،إلظهار التضامن مع األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدةواستخدام كل مناسبة 

 المساعدة لمن يحتاجها. 

 حول اليوم العالمي للعمل اإلنساني

ة لألمم المتحدة في عام من قبل الجمعية العاماليوم هذا  أغسطس. تم تحديدآب/ 19اليوم العالمي للعمل اإلنساني كل عام في  تم إحياءي

من عمال اإلغاثة.  22والذي أسفر عن مقتل  ،لمقر األمم المتحدة في بغداد، العراق 2003لذكرى السنوية لتفجير عام ا حياءإل 2008

وحشد الناس من  ،على جوانب مختلفة من العمل اإلنسانير بشكل أكبالضوء يسلط لاليوم العالمي للعمل اإلنساني عبر السنوات  تطور

 .بنطاقها االوسعجميع أنحاء العالم للدفاع عن القضية اإلنسانية 

 www.worldhumanitarianday.org: للمزيد من المعلومات

 . الرابطيمكن اإلطالع على الصور في هذا 

  هنايمكن اإلطالع على التصميمات الخاصة بالحملة 

 للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:

  +laerke@un.org ،9750 472 79 41مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بجينيف: جينز الركى: 
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