
 

بیان صحفي 

برج القاھرة یضيء في الیوم العالمي للعمل اإلنساني 

القاھرة، ١٩ آب/أغسطس ٢٠٢١- یضيء المكتب اإلقلیمي لألمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة برج القاھرة الیوم مساًء 
بعبارة "الیوم العالمي للعمل اإلنساني" إحیاًء لھذا الیوم، وفیھ یكرم المجتمع اإلنساني حول العالم كل عام ذكرى 22 من العاملین 

في مجال العمل اإلنساني الذین قضوا في ھجوم على فندق القناة في بغداد بالعراق یوم 19 آب/أغسطس 2003 بمن فیھم 
الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق، سیرجیو فییرا دي میلو. 

وفي كل عام، یعمل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على إحیاء الیوم العالمي للعمل اإلنساني بالشراكة مع الدول 
والمنظمات الدولیة والمحلیة الناشطة في العمل اإلنساني وغیره بھدف مساعدة المتضررین من األزمات لحفظ حیاتھم 

وكرامتھم، باإلضافة إلى التأكید على ضرورة ضمان أمن وسالمة اإلغاثة والعاملین في مجالھا. ومثل كل عام، یركز مكتب 
األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على فكرة محددة للحملة، وفي عام 2021، ننتھز الفرصة لنذكر العالم بأننا عالقون في 

حالة طوارئ مناخیة ونسابق الزمن للتكیف مع تأثیراتھا التي أصبحت في بعض األحیان مدمرة. 

وفي بدایة شھر آب/أغسطس، أطلق مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة حملة بعنوان "سباق من أجل اإلنسانیة". وھو 
تحٍد عالمي للعمل المناخي تضامًنا مع الناس في أكثر دول العالم عرضة للكوارث وأولئك الذین تضرروا بشدة من تغیر 

المناخ. حیث یحطم الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات المستعرة والفیضانات المروعة حیاة مالیین البشر. وتمتلئ وسائل 
اإلعالم بقصص من فقدوا منازلھم وسبل عیشھم وحیاتھم بسبب التغیر المناخي. 

بحسب تقدیرات االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، سیعقب الكوارث المتعلقة بالمناخ تضاعٌف في عدد 
المحتاجین للمساعدة اإلنسانیة لیبلغ أكثر من 200 ملیون بحلول عام 2050، كما أن أولئك الذین یعیشون في مناطق النزاع 

وھم بالفعل في موقع ضعف وال یمكنھم التعامل بسھولة مع الصدمات المناخیة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مقارعة الوباء وآثار 
تغیر المناخ یؤثر بشدة على النظم الغذائیة في جمیع أنحاء العالم ویتسبب بالجوع الشدید وحتى بتفشي المجاعة. 

ویقول السید محمد زید خاطر مدیر مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیة: 
"باإلضافة إلى األزمات اإلنسانیة الناتجة عن الصراعات الطاحنة في البلدان العربیة المختلفة، تبرز مشاكل حقیقیة في 

الحصول على المیاه في عدد من البلدان العربیة كالعراق وسوریة ومصر وغیرھا مما یھدد المستویات الحالیة النعدام األمن 
الغذائي كما یمكن أن یحمل مخاطر حقیقیة للصحة العامة على المستوى المحلي من بین أمور أخرى. كما تنتشر الحرائق في 
غابات بلدان عربیة عدیدة كسوریة ولبنان وتونس والجزائر والمغرب. وبالتالي فإن مخاطر تغیر المناخ مع الزیادة المطردة 
في االحتباس الحراري العالمي حقیقیة واقعة مع تسارع التصحر وأشكال أخرى من التدھور البیئي. وھذا بالضبط ما یعیدنا 

إلى الحدیث عن حملتنا ھذا العام إلحیاء الیوم العالمي للعمل اإلنساني." 



یبدأ التضامن بتقدیم البلدان المتقدمة مئة ملیار دوالر سنویاً للبلدان النامیة األكثر عرضة للتأثر بأزمة المناخ. وتھدف الحملة إلى 
حث زعماء العالم لیوفوا بوعدھم. فعلى الرغم من أن أزمة المناخ ھي أزمة عالمیة، إال أن آثارھا لیست متساویة بالنسبة 
للجمیع. وبالتالي یجب على زعماء العالم أن یفوا بتعھدھم بتقدیم المبلغ المطلوب سنویاً من أجل العمل المناخي في البلدان 

النامیة. 
یدعم حملة سباق من أجل اإلنسانیة (TheHumanRace#) ھذا العام بعض أكبر األسماء في الریاضة، وبالشراكة مع 

وكاالت األمم المتحدة المختلفة والمنظمات غیر الحكومیة وحركة الصلیب األحمر والناشطین في مجال المناخ. ویستطیع كل 
الناس المشاركة فیھا إما عن طریق وسائل االجتماعي أو بتسجیل 100 دقیقة من النشاط البدني على تطبیق strava أو حتى 

 .www.worldhumanitarianday.org بتسجیل رسائل صوتیة على موقع
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غالیة سیفو 

مسؤولة التواصل واإلعالم في مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیة 
البرید اإللكتروني: seifo@un.org  | ھاتف: +855-9000(437)1 

http://www.worldhumanitarianday.org
mailto:seifo@un.org

