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األمم المتحدة تتصدر منابر التواصل االجتماعي
إللهام إنسانية العالم
حملة نشر القصص اإلنسانية في اليوم العالمي للعمل اإلنساني تدعو مختلف الشعوب
إلى التضامن كمواطنين في العالم التستخدام ووة شبكا التواصل االجتماعي
(نيويورك 12 ،أغسطس/آب  – )2015تسيظهر اختالف كبير على صفحا التواصل االجتماعي الخاصة بماليين
المستخدمين حول العالم خالل األيام القادمة ،وذلك بعد إطالق حملة #نشراإلنسانية  #ShareHumanityوهي حملة
عالمية تعتمد على وص الحكايا عبر القنوا الرومية والتي صممتها األمم المتحدة وشركاؤها لالحتفال باليوم
العالمي للعمل اإلنساني.
تستفيض صفحا التواصل االجتماعي الخاصة بالمشاهير والشخصيا المؤثرة وعامة الناس بقصص عن أشخاص
تضرروا من األزما اإلنسانية في بلدان مثل تسوريا وجنوب السودان وأفغانستان ،وذلك في محاولة لجذب انتباه
العالم إلى المعاناة اإلنسانية في مختلف أنحاء األرض.
ولقد أطلق بالفعل مشاهير مثل المغني األتسترالي كودي تسمبسون وبطل الفنون القتالية جت لي واإلعالمي المعروف
ريتشارد برانسون والعب كرة القدم كاكا حملة  #ShareHumanityاليوم ونشر صفحاتهم وصصا عن الصمود
والبقاء واألمل.
ويقول المطرب وال مؤلف األتسترالي كودي تسمبسون والبالغ من العمر  18عاما "إني أدعم حملة
 #ShareHumanityألنها وتسيلة نظهر من خاللها أننا لم ننس ماليينا من الناس الذين يعيشون أزما إنسانية ،وآمل
أن ينضم آخرون إلى هذه الحملة الضخمة التي تظهر دعم الجميع والتي تدعو إلى أن يصبح العالم أكثر إنسانية"
تدعو حملة  #ShareHumanityمستخدمي مواوع التواصل االجتماعي إلى "التبرع" بجانب من صفحاتهم لكي
تتحول حساباتهم على الفيسبوك وتويتر إلى منابر لنشر الحكايا اإلنسانية .وتهدف الحملة إلى توظيف القوة الجمعية
التي يمتلكها الشباب لزيادة الشعور العام بالمسؤولية والتضامن وتشجيع النشاط االجتماعي باتستخدام ونوا التواصل
االجتماعي الواتسعة االنتشار.
ويقول السيد تستيفن أوبرايان مسؤول العمل اإلنساني باألمم المتحدة "إننا ندعو الشباب ومستخدمي القنوا الرومية إلى
مساعدتنا على نشر هذه القصص المؤثرة وإعطاء صو لمن ال صو لهم .يسألني الشباب كثيرا عما يمكنهم فعله
لمساعدتنا وإني أعتقد أن المسؤولية تقع علينا جميعا للتوعية بهذه القضايا العالمية وأن نلهم إنسانية العالم اتستجابة لها"
تعكس حملة االحتفال باليوم العالمي للع مل اإلنساني لهذا العام واوع العالم الذي تزيد فيه االحتياجا اإلنسانية بمراحل
عن ودرة مجتمع العمل اإلنساني على دعم ماليين السكان المتأثرين بالكوارث الطبيعية والنزاعا والمجاعا
واألمراض .وبينما تهدف األمم المتحدة وشركاؤها إلى الوصول هذا العام إلى ما يقرب من  80مليون شخص ممن هم
أكثر عرضة للخطر وتقديم مساعدا منقذة ألرواحهم في حاال الطوارئ ،ويعتبر هذا العدد ضعف عدد من
يحتاجون المساعدة منذ عشر تسنوا .
وهذه هي فقط البداية ،حيث تهدف حملة  #ShareHumanityإلى تكثيف الوعي لإلعداد ألول ومة عالمية إنسانية،
والتي تستع قد في مدينة اتسطنبول في شهر مايو/أيار القادم ،وتسيلتقي في هذه القمة رؤتساء العالم ،وكبار رجال األعمال،
مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هو حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال القائم على المبادئ بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساني المحليين
والدوليين.

وممثلين عن المجتمع المدني والعاملين اإلنسانيين وعامة الناس لتنفيذ أجندة تهدف للوصول واالتستجابة بشكل أفضل
لعشرا الماليين من الناس الذين يواجهون أزما تهدد أرواحهم.
لمزيد من المعلوما عن اليوم العالمي اإلنساني أو حملة  #ShareHumanityأو لنشر وصة ملهمة عن العمل
اإلنساني من خالل مجموعة مختارة من منابر التواصل االجتماعي ،رجاء زيارة المووع
.www.worldhumanitarianday.org

عن اليوم العالمي للعمل اإلنساني
يوم  19من أغسطس/آب هو ذكرى تفجير المكتب الرئيسي لألمم المتحدة في بغداد في عام  2003والذي أودى بحياة
 22شخصا .وتسعيا إلى رفع الوعي بالمساعدا اإلنسانية التي يتم تقديمها في جميع أنحاء العالم وباألشخاص الذين
يخاطرون بأرواحهم لتقديم هذه المساعدا  ،ورر الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  2008أن يكون يوم 19
أغسطس/آب هو اليوم العالمي للعمل اإلنساني.
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مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هو حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال القائم على المبادئ بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساني المحليين
والدوليين.

