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 بيان المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان
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، فإنين أحيي هؤالء الذين يستجيبون لألزمات ويعملون دومنا كلل من باليوم العاملي للعمل اإلنساينإننا إذ حنتفل اليوم 
وهو  ،‘‘العامل يريد املزيد من أبطال العمل اإلنساين’’أجل إنقاذ األرواح يف أوقات الشدة واخلطر. وموضوع هذا اليوم هو 

موضوع يلفت االنتباه إىل شجاعة والتزام العاملني يف جمال العمل اإلنساين الذين يستجيبون للكوارث املتزايدة والنزاعات 
 املستمرة حول العامل. إهنم يعرضون حياهتم للخطر فداء ألرواح اآلخرين. 

إنين اليوم أحيي هؤالء العاملني يف جمال العمل اإلنساين الذين يساعدون احلوامل على أن تضعن مواليدهن يف أمان، 
ويقومون حبماية النساء والفتيات من العنف اجلنساين. إن هؤالء األبطال يف جمال العمل اإلنساين إمنا ينشرون األمل بينما 

 وق اإلنسان والكرامة اإلنسانية يف أوضاع بالغة اخلطورة. هم يسعون إىل إنقاذ األرواح ومحاية حق

مراكز الرعاية كاثرين جنريي ماكوما هي واحدة من هؤالء األبطال، وهي تعمل قابلة يف جوبا، جنوب السودان، يف أحد 
. وهي تساعد النساء الاليت تواجهن صعوبات يف احلمل، وتوفر هلن املتحدة للسكانالصحية اليت يدعمها صندوق األمم 

الرعاية يف فرتة ما قبل الوضع، والرعاية التوليدية، والرعاية الالحقة للوالدة. إن متكني النساء من التواصل مع القابالت 
زمة للصحة اإلجنابية الطارةة من شنن  أن ينقذ املواد والسلع األساسية الال املاهرات واألطباء املتخصصني واحلصول على 

 أرواحهن وأرواح مواليدهن. 

فايزة شرمي هي بطلة أخرى، وهي تعمل قابلة يف غزة، وظلت توفر خدمات الرعاية الصحية للحوامل هناك إىل أن 
مستشفى إىل  11تعرضت عيادهتا وبيتها للدمار يف غارة جوية ضربتهما مؤخراً. ويف قطاع غزة، هناك ما ال يقل عن 

ا األضرار جراء األعمال العداةية، مما حد من فرص جانب العديد من املستوصفات وسيارات اإلسعاف اليت حلقت هب
 حصول السكان على خدمات الرعاية األساسية. 

إن العمل الذي تقوم ب  بطالت مثل كاثرين وفايزة هو يف غاية األمهية. وحسب تقديرات صندوق األمم املتحدة 
 000 000هن خطر املوت أثناء الوالدة، وهناك حنو امرأة يف جـــــنوب السودان تواج 00 000للســــــكان، هناك حنــــــــو 

حالة وضع كل يوم، وهناك  160من احلوامل ستحتجن إىل رعاية صحية طارةة قبل حلول هناية العام. ويف غزة، هناك 
ممن شردهن النزاع. وقد أعلن مستشفى الشفاء، أكرب املستشفيات يف غزة،  10 000حامل، مبن فيهن  66 000حنو 

يف املاةة يف حاالت الوالدة املبتسرة املرتبطة باإلجهاد الناجم عن عمليات  00و  11ك زيادة ترتاوح بني عن أن هنا
 القصف. 

ويف مجيع املناطق، تواصل النساء احلمل واإلجناب أثناء األزمات وحاالت الطوارئ. وغالبًا ما تزداد معدالت العنف يف 
ا من اخلدمات االجتماعية. ومن جنوب السودان إىل سورية وغزة الوقت الذي تتعطل في  اخلدمات الصحية وغريه

http://worldhumanitarianday.org/
http://worldhumanitarianday.org/en/about
http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/17469
http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/17469
http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/17469


  

19 August 2014 

 

ومناطق األزمات األخرى، يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحاية النساء 
 والفتيات من العنف اجلنساين. 

مم املتحدة للسكان بتشغيلها لصا ح النساء ويف ميامنار، تتوىل هكونغ غان إدارة اثنني من املراكز اليت يقوم صندوق األ
والفتيات يف كاشني. وتقوم غان بتنظيم جلسات للتزويد باملعلومات عن العنف اجلنساين، وتقدم الدعم للناجيات من 

امرأة وفتاة يف صحبة  0 000 العنف اجلنسي، وتعمل مع املتطوعني يف خميمات املشردين داخلياً. ووجدت أكثر من 
 يف حاجة ماسة إلي  من الدعم واحلماية.  غان ما كن

 010 000، ومع تدهور احلالة األمنية، يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان بتنمني اخلدمات الصحية لنحو العراقويف 
 000املستشفيات ومراكز الوالدة وأكثر من  من  81ملساعدة إىل من احملافظات املتضررة، كما قدم ا 8من احلوامل يف 

 من عيادات الرعاية الصحية األولية. 

ويؤوي العراق أيضًا الالجئني الفارين من النزاع املستمر يف سورية منذ ثالث سنوات. وتقوم يسرا، وهي نفسها الجئة 
باحة يامسني املخصصة للنساء يف من النساء والفتيات يف  سورية، بتوفري الدعم النفسي والتدريب على املهارات لالجئات

امرأة مهارات االعتماد على  0 000. وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، اكتسبت أكثر من خميم دوميز
 نفسي وإحاالت إىل خدمات متخصصة. امرأة على إرشاد  1 100الذات، وحصلت أكثر من 

مستوصف احللبوين أيضًا رىب أنغا، وهي استشارية قانونية يف  ومن البطالت األخريات يف جمال العمل اإلنساين، هناك 
امرأة  16 000ساء الالةي يتعرضن للعنف اجلنساين. وهناك قرابة . وتقدم رىب الدعم واخلدمات للنالصحي يف سورية

 أصبحن عرضة خلطر العنف اجلنساين جراء النزاع احلايل يف سورية. 

ومع تزايد األزمات حول العامل، تتزايد احلاجة امللحة إىل املزيد من املوارد املالية والبشرية لدعم العمل اإلنساين ومحاية 
 مة اإلنسانية. حقوق اإلنسان والكرا

إنين أدعو اليوم إىل زيادة التمويل من أجل النداءات اخلاصة بالعمل اإلنساين، وال سيما من أجل اجلهود املبذولة لدعم 
 الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحاية النساء والفتيات من العنف اجلنساين. 

تدعو إىل العمل من جانب كل واحد منا لكي حيدث الفرق ويصبح  0016ليوم العاملي للعمل اإلنساين لعام محلة اإن 
رسواًل لإلنسانية. وإن صندوق األمم املتحدة للسكان لفخور باملشاركة يف هذه احلملة وبدعم العمل من أجل # أبطال 

 . ( على أوسع وأبعد نطاقhumanitarianheroes#العمل اإلنساين )
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