
 
 

 بيان صحفي 
 

 سماء دبي   يءيض خليفةرج ب ،يوم العالمي للعمل اإلنسانيلل إحياء  
 

بشعار الحملة التي   دبي سماءبرج خليفة يضيء حياًء لليوم العالمي للعمل اإلنساني، إ  -٢٠٢١آب/أغسطس  ١٩ أبو ظبي
وهو تحٍد عالمي   بعنوان "سباق من أجل اإلنسانية".ها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مطلع هذا الشهر قأطل

حيث   .للعمل المناخي تضامنًا مع الناس في أكثر دول العالم عرضة للكوارث وأولئك الذين تضرروا بشدة من تغير المناخ
عالم  يحطم الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات المستعرة والفيضانات المروعة حياة ماليين البشر. وتمتلئ وسائل اإل

اإلخبارية بقصص من فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وحياتهم. وهذه مجرد لمحة عما ينتظرنا إذا فشلنا في التصرف بشأن تغير  
 .المناخ، فالوقت ينفد

 
تعاون  ال في إطار إلى جانب شعار اليوم العالمي للعمل اإلنساني سباق من أجل اإلنسانية" حملة " بشعار إضاءة برج خليفة تأتي و

دولة اإلمارات  طالما لعبتفل .ألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب او ولة اإلمارات العربية المتحدةالمثمر بين حكومة د

زمات الرئيسية حول العالم، مع استجابة كبيرة العربية المتحدة دوراً رئيسيًا في دعم المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة في األ

   .من الحكومة متمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهالل األحمر اإلماراتي

 

الدول المانحة للصندوق المركزي   الرابع بيناحتلت اإلمارات العربية المتحدة المركز فبحلول النصف األول من هذا العام، 

الطوارئ وهو الصندوق الذي يمد حبل النجاة ألولئك الواقعين ضحيةً للكوارث الطبيعية والنزاعات، وقد وصل إجمالي  لحاالت

مليون دوالر أمريكي. كما دعمت اإلمارات   20.1عند إنشاء الصندوق حتى يومنا هذا أكثر من  2006مساهمتها منذ عام 

مانحين لألزمة اليمنية حيث تبلغ مساهمتها لهذا العام أكثر من   10اإلقليمية، فهي تحتل المركز الثالث بين أكبر األزمات 

مليار دوالر أمريكي منذ بداية األزمة، وذلك من أجل تمكين الجهات اإلنسانية من   4مليون دوالر بإجمالي يزيد على  231.64

االستجابة  اإلمارات كما دعمت  ت الصحة والغذاء وخدمات الحماية والتعليم وغيرها.تقديم المساعدة المنقذة للحياة في مجاال

 .والعراق ولبنان وفلسطين ةمثل سورياإلنسانية في بلدان أخرى 
 

ويحرص مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على إحياء اليوم العالمي للعمل اإلنساني كل عام بالشراكة مع  
بهدف مساعدة المتضررين من األزمات على إنقاذ أرواحهم   ية واإلقليمية والمحلية الناشطة في العمل اإلنسانيالمنظمات الدول

تركز  هذا العام، وفي  وحفظ كرامتهم، باإلضافة إلى التأكيد على ضرورة ضمان أمن وسالمة العاملين في المجال اإلنساني.
وهم بالفعل في موقع ضعف وال يمكنهم التعامل بسهولة مع الصدمات  الحملة على أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع 

المناخية التي تؤثر عليهم على نطاق ال يستطيع األفراد والمنظمات اإلنسانية على الخطوط األمامية إدارته. وقد أصبح  
ي السعي إلحراز التعافي  التضامن أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل خلق عالم أكثر أمناً واستدامة. وخير مثال يتجسد ف

 (. 19من خالل تكاتف العالم أجمع في التصدي لوباء كورونا )كوفيد 
 

آب/أغسطس   19يوم على فندق القناة في بغداد بالعراق بدأ إحياء هذا اليوم تكريماً لذكرى زمالئنا ممن قضوا في هجوم 
من العاملين في اإلغاثة اإلنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص لألمين العام لألمم   22عن مقتل هجوم هذا الأسفر  . وقد2003

آب/أغسطس   19بعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة قراًرا بتعيين يوم والمتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو. 
 .يوًما عالميًا للعمل اإلنساني



#( بدعم من بعض أكبر األسماء في الرياضة،  TheHumanRaceأجل اإلنسانية )تنطلق حملة سباق من وهذا العام، 
 وبالشراكة مع وكاالت األمم المتحدة المختلفة والمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر والناشطين في مجال المناخ. 

 
 ----------نهاية البيان الصحفي  ----------

 
 االتصال بـ: لمزيد من المعلومات، يمكن 

 غالية سيفو
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