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 2020اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

 تحية لعمال اإلغاثة على الخطوط األمامية

عمال اإلغاثة والمستجيبون للرعاية وسط جائحة عالمية واحتياجات غير مسبوقة وشعور متزايد بانعدام األمن، يبقى  •
 الصحية يقدمون خدماتهم إلى األشخاص األكثر ضعًفا في العالم. 

 
شخًصا للهجوم،   483كان العام الماضي هو األكثر عنًفا على اإلطالق للعاملين في المجال اإلنساني، حيث تعرض  •

المتحدة جميع الهجمات على العاملين في المجال    األمم تدين. و 124واختطف  ،آخرين  4وجرح  ،أشخاص  5وقتل 
 اإلنساني.

 
ن في المجال اإلنساني الذين  يلملهمة عن أبطال الحياة الحقيقييقدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاؤه القصص ا •

 يتقدمون لمواجهة التحديات.
 

اليوم، اليوم العالمي للعمل اإلنسططططططططططططططاني، يكر م العالم جميع العاملين في المجال  (:2020أغسططططططططططططططط /آ    19جنيف/نيويورك، )
جهوًدا غير عادية في أوقات غير عادية لمسطططططططططططاعدة النسطططططططططططا  الذين يبذلون   -العديد منهم يعملون في مجتمعاتهم   -اإلنسطططططططططططاني 

 العالمي. 19-والرجال واألطفال الذين انقلبت حياتهم بسبب األزمات ووبا  كوفيد

 19-يمثل تفاني هؤال ، أبطال الحياة الحقيقيون، ومثابرتهم وتضطحية أنفسطهم أفضطل ما في اإلنسطانية وهم يسطتجيبون ألزمة كوفيد
 في االحتياجات اإلنسانية التي أحدثتها. والزيادة الهائلة

الالجئون وأعضططططططا  منلمات المجتمع المدني والعاملين الصططططططحيين   -غالًبا ما يكون المسططططططتجيبون األوائل هم أنفسططططططهم محتاجون 
 والمرض. الطعام والمأوى والرعاية الصحية والحماية واألمل لآلخرين في خضم الصراع والنزوح والكوارث  وفرون إنهم ي المحليين.

لكن العاملين في المجال اإلنساني يخضعون لالختبار بشكل لم يسبق له مثيل، حيث يعانون من قيود غير مسبوقة على الحركة 
 وعدم كفاية الموارد ألن االحتياجات تفوق األموال.

 وفي كثير من األحيان، يخاطرون بحياتهم إلنقاذ حياة اآلخرين.
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ات المقيتة عمال اإلغاثة في النيجر والكاميرون، ومنذ ظهور الوبا ، تعرض العشطططططططططططططرات من في األسطططططططططططططابيع األخيرة قتلت الهجم
 العاملين الصحيين للهجوم في جميع أنحا  العالم.

الصططططططططادرة عن منلمة النتائي اإلنسططططططططانية، قد تجاوزت الهجمات الكبرى ضططططططططد العاملين في المجال ، لقاعدة بيانات أمن عمال اإلغاثة  وفًقاو 
وجرح   ،25وقتل   للهجوم،من عمال اإلغاثة    483وتعرض ما مجموعه   اإلنسططططاني العام الماضططططي جميع السططططنوات السططططابقة المسططططجلة.

 .2018في المائة في عدد الضحايا مقارنة بعام  18ويمثل هذا زيادة بنسبة  حادثة منفصلة. 277في  124، واختطف 234

دته الجمعية العامة ل مم المتحدة. العالمي للعملهذا هو اليوم  ويصطططططططططادا هذا التاري  يوم  اإلنسطططططططططاني الحادي عشطططططططططر الذي حد 
ا من بينهم الممثل  22، والذي أودى بحياة 2003أغسططططططططط /آ    19الهجوم على مجمع األمم المتحدة في بغداد في   شططططططططخصططططططططً

عامل   5000ُقتل أو ُجرح أو اخُتطف ما يقر  من  ومنذ ذلك الحين،   الخاص ل مين العام في العراق، سططططيرجيو فييرا دي ميلو.
 .2009-2000في المائة في الهجمات مقارنة بالعقد  117زيادة بنسبة  2019-2010إنساني، وشهد العقد 

، بما في ذلك اإلضططططرابات ضططططد األطبا  في سططططوريا 2019تم تسططططجيل زيادة في الهجمات ضططططد العاملين الصططططحيين في عام  كما 
 عمال اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وإطالق النار على 

 وقعت معلم الهجمات في سطططوريا، تليها جنو  السطططودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانسطططتان وجمهورية إفريقيا الوسططططى.
الهجمات، وتدعو هذه تدين األمم المتحدة   إن شططططهدت كل من مالي واليمن مضططططاعفة الهجمات الرئيسططططية عن العام السططططابق.كما 

  يمكن أن يكون عمال اإلغاثة هدًفا.فال إلى محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للناجين.

"إلى العاملين في المجال اإلنسطاني  قال مارك لوكوك، وكيل األمين العام للشطؤون اإلنسطانية ومنسطق اإلغاثة في حاالت الطوار :
أنتم تنقذون األرواح كل يوم، وبينما  خطوط األمامية، نقول شطططططططططكًرا لكم.في كل مكان والذين يقومون بعمل مهم وشطططططططططجاع على ال

ا أمًرا بال   تتراكم التحطديات واألزمات الجطديدة على التحطديات القطائمطة، فان مثطابرتكم هي مصططططططططططططططدر إلهطام. وتعتبر حمطايتكم أيضططططططططططططططً
ل طريقة لتكريم العاملين في المجال اإلنسطاني إن أفضط  األهمية للتأكد من قدرتنا على تقديم المسطاعدة ل شطخاص األكثر احتياًجا.

  هي تمويل عملهم وضمان سالمتهم."

ولإلشطططادة بجهود العاملين في  .19-يأتي اليوم العالمي للعمل اإلنسطططاني لهذا العام في الوقت الذي يكافي فيه العالم جائحة كوفيد
ن الذين يص الشطططططخصطططططية لبعح أبطال الحياة الحقيقيالمجال اإلنسطططططاني، يقدم مكتب تنسطططططيق الشطططططؤون اإلنسطططططانية وشطططططركاؤه القصططططط 
 يتقدمون لمواجهة التحديات، وال سيما العاملين في المجال اإلنساني المحلي.
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ن في مجال ين الصحييوهم يشملون الالجئين الذين بصفتهم عاملين صحيين، يلعبون أدواًرا أساسية في االستجابة للوبا ؛ والعامل
واألطبا  والممرضطططططططططططات الذين يواصطططططططططططلون تقديم الرعاية الصطططططططططططحية الحرجة للنسطططططططططططا    ؛19-كافحة كوفيداإليبوال الذين يتدخلون لم

 واألطفال.
  

 www.worldhumanitarianday.org:  هنااقرأ قصصهم الملهمة 

 

 الصور ومقاطع الفيديو وأصول الوسائط االجتماعية لوسائل اإلعالم:

 حول اليوم العالمي للعمل اإلنساني
صططططططططططططت الجمعية العامة ل مم المتحدة يوم 2008في عام   أغسططططططططططططط  يومًا عالميًا للعمل اإلنسططططططططططططاني لزيادة الوعي   19، خصطططططططططططط 

تم االحتفال باليوم العالمي  لمسطاعدات اإلنسطانية في جميع أنحا  العالم ولإلشطادة باألشطخاص الذين يخاطرون بحياتهم لتقديمها.با
 .2009أغسط /آ   19للعمل اإلنساني ألول مرة في 
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