
 

           UNITED NATIONS األمم المتحدة
 

  منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في الصومال
    

  

  تكريم العاملين في مجال تقديم المساعدات بالصومال في اليوم العالمي للعمل اإلنساني
  آب الماضي/اسع عشر من أغسطسمصرعهم في الصومال منذ التيلقون تسعة عشر عامًال في مجال تقديم المساعدات 

  
آب، /أغسطس 19ُيكّرم اليوم العالمي للعمل اإلنساني، الذي يتم االحتفال به في  -) 2012آب /أغسطس 17(مقديشو /نيروبي

  .العاملين في المجال اإلنساني لتفانيهم في عملهم

تعمل منظمات المجتمع المدني والوآاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة "قائًال  اإلنسانية مارك بودينمنسق الشؤون صّرح 
وبينما ال تزال الصومال تمّثل . كل يومي مع الشعب الصومالي للتغلب على آثار الجفاف والجوع والنزاع الواقعة على األبرياءبش

   ."وطأة المعاناة ثابت ال يتزعزع إحدى أآثر البيئات خطورًة بالنسبة للعاملين في مجال تقديم المساعدات، فإن التزامهم بتخفيف

مليون نسمة ال  3.8رغم أن الوضع اإلنساني في الصومال قد شهد تحسنًا منذ العام المنصرم، فإنه ال يزال حرجًا في ظل وجود و
وهناك ما . زالوا يعيشون في أزمة أو معرضين لخطر االنزالق مجددًا إلى مرحلة األزمة في حال عدم االستمرار في تقديم الدعم

في أجزاٍء "ويستطرد بودين قائًال . على مليون الجئ صومالي في البلدان المجاورة وأآثر من مليون نازح داخل الصوماليزيد 
من الصومال، تتواصل مجددًا عمليات نزوح األفراد حيث يترآون ديارهم بحثًا عن الطعام والمياه والمساعدات األخرى أو هربًا 

  .جيًال يحمل ندوب تجاربه المريرة، آما انتشر العنف القائم على أساس نوع الجنس فقد خلفت سنوات النزاع." من النزاع

آثير من . إن النزاع يمس مباشرًة حياة الكثيرين من األشخاص األبرياء في الصومال، السيما النساء واألطفال"ويضيف بودين 
تفعة من العنف، فإنهم قد يعانون من صدمات نفسية فعندما يتعرضون لمثل هذه المستويات المر. األطفال ال يعرفون حياة أخرى

  ."طوال حياتهم

لقد زاد النزاع بدرجة آبيرة من صعوبة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات، حيث ال زال يعّرض العاملين في مجال تقديم 
للعمل اإلنساني في العام  فمنذ اليوم العالمي. إن األخطار حقيقية بالفعل"ويقول بودين موضحًا . المساعدات لخطر مباشر

عامًال في مجال تقديم المساعدات مصرعهم وُخطف ثمانية آخرون في الصومال، من بينهم أربعة ال يزالون  19الماضي، لقي 
  ."لهذا، فإن الهجمات على العاملين في المجال اإلنساني هي أمر غير مقبول بالمرة. قيد األسر

ت، سواء آانوا موظفين دوليين يعيشون بعيدًا عن أسرهم وأوطانهم أو موظفين محليين إن العاملين في مجال تقديم المساعدا"
لذا، يجب على جميع أطراف . يعملون في المجتمع الذي نشأوا به، ليس لهم أجندة سوى مساعدة األشخاص األشد عرضة للخطر

  ."ل إلى المحتاجينالنزاع احترام العمل اإلنساني والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية بشكل آام
  

  نبذة عن اليوم العالمي للعمل اإلنساني هذا العام
بتنظيم حملة تشارك فيها النجمة ) OCHA(لالحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني هذا العام، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
  .  لى مساعدة إخوانهم من بني البشرالعالمية بيونسي التي قامت بتسجيل موسيقي مصّور لتشجيع الناس في آل مكان ع

فيمكن لعمل بسيط بتقديم العون .  وتوجه بيونسي، من خالل حرآاتها، نداًء إلى الجميع بالتواصل والعمل معًا إلحداث فرق
www.whd- وُيطلب من آل إنسان أن يتعهد بالقيام ببادرة ما، مهما صغرت، من خالل.  إلنسان أن يساعد في تغيير الحياة

iwashere.org.  

، قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتحديد التاسع عشر من أغسطس آيوٍم عالمي للعمل اإلنساني ألجل رفع 2008في عام 
م في سبيل مساعدة المحتاجين، وُيكّرم هذا اليوم األشخاص الذين يخاطرون بحياته. الوعي العام بالمساعدات اإلنسانية حول العالم

شخصًا مصرعهم في هجوم وقع على مكاتب األمم المتحدة في بغداد في عام  22أينما آانوا، آما يحي ذآرى اليوم الذي لقي فيه 
2003.  
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