
ي اليوم ي للعمل العالم   
 اإلنسان 

ي والمعقدة المتشابكة األزمات من العديد هناك  
ية عىل تؤثر الت  ي كافة البشر  

 من - العالمي أنحاء جميع ف 

اعات وس جائحة إىل الن   ي كورونا فنر  
ي نزال ال الت   

اتي ومن،يمنهاي نعان   إىل المتصاعدة المناخية التأثنر

ي الحادة الزيادات  
ي من ماليير ي فقد لقد. األساسية السلع أسعار ف  . ووظائفهمي ومنازلهم أحباءهم البشر

ي  
وني ويعان  . األساسية الخدمات إىل الوصول إىل ويفتقروني األمن وانعدام الجوع من،ييوم كل،ييالكثنر

ي،يوالفتيات النساء وتتحمل هن من أكن  ي نحو وعىل غنر ي العبء،يمتكاف  ي غنر . وعواقبها األزمات لهذه األكن 

ري ي – وجودها المستحسن األمور من اعتبارها عىل وخياراتهن حقوقهن أهمية اقتصار يتم ما افكثنر  
 حير ي ف 

وريات مجرد كونها والحماية واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات تتعدىي ي،يض   منقذة خدمات فه 

 .للحياة

ي اليوم ويذكرنا ي للعملي العالم   
 نستطيع ال وبأننا،ييبه االضطالع علينا يتعير ي ادورري لدينا اجميعري بأننا اإلنسان 

ي. امعري إال التحديات هذه مواجهة  
 األمم ووكاالت المحليير ي والقادة والشباب النساءي نجد،ييوم كل فف 

ي المجتمع ومنظمات المتحدة  
ي المدن   

وني الطليعة ف  ي األمامية الصفوفي يتصدروني،ييالطريق يننر  
 أوقات ف 

ي صحة أوفر حياة إرساء أجل من الطوارئي ي وأكن 
ر
ي اأمن

ر
ي وذلك،يكوكبناي عىل اوإنصاف  

 بالغة ظروفي ظل ف 

ي ومحفوفة الصعوبة  .التحديات من بكثنر

ي اميدانيري للسكاني المتحدة األمم صندوق يعمل  
ي ف  ي 60 من أكن 

ر
 لضماني اإلنسانية السياقات من اسياق

اوة لوحشية تعرضهن لتجنب أو بأماني الوالدة من النساء جميع إمكانية  النوع عىل القائم العنف وض 

ي ي. االجتماع   
 ودعمت امرأة مليوني 29 لـي واإلنجابية الجنسية الصحةي خدمات فرقنا قدمت،ي2021يعام فف 

 ومن الناجيات من مليوني 2 ليشمل والحماية الرعاية نطاق بتوسيع قمنا كما. آمنة والدة مليوني 1.5

نا كما. للعنف المعرضات والفتيات النساء  مليوني 75 إىل لتصل والحماية بالصحة تتعلق معلومات نشر

 اإلنجابية الصحة إمدادات لتأمير ي قنوات وفتحنا والفتيات النساء حقوق عن ودافعنا. شخص

 .والنقدية الغذائية والمساعدات

ي قابلة يوم ذات أنوارا كانت،ييالمثال سبيل فعىل. بمفردنا هذا من بأيي القيام نستطيع ال لكننا  
،ييميانماري ف 

ي الجئةي اآلني لكنها  
ي االضطرابات تلك أني إال. ببنغالديش بازار كوكس مخيم ف   

 تمنعهاي لم،ييحياتهاي شهدتها الت 

ي متطوعة قابلة بصفتها،ييتمكنت فقد. اآلخرين الالجئير ي لمساعدة مهاراتها استغالل من  
ي مركز ف   صح 

ي المساعدة من،ييبالمخيم  
ي والدة ف   فحوصاتي عىل الحصول ألمهاتهم وكفلت بأماني طفل 300 من أكن 

ي المحليير ي األبطال وصمود عزيمة إني. الوالدة قبل منتظمة  
ي العمل مجال ف   

 األملي يجلب،ييأنواراي مثل،يياإلنسان 

ي والفتيات للنساء  
 .الطوارئي حاالت ف 

ي األزمات تصاعد ومع  
ايد،ييالعالم أنحاء من العديد ف   وأصبح. التمويل وطلبات واالحتياجات المتطلبات تن  

ي العمل  
ي اإلنسان  ي وقت أيي من أهمية أكن  ي،ييمض   إىلي للوصول الدوالرات مليارات إىل الحاجة استمرار مع حت 

ي هم من  
ي العاملوني ويواجه. إليها الحاجة أمس ف   

ي المجال ف   
 ويتفاقمي،ييجسيمة ومخاطر تهديداتي اإلنسان 

ي ذلك  
ي ف  ي العوائق بسبب األحياني من كثنر  

 يواجهوني الذيني األبطال هؤالءي يحتاج لذا؛ييالوصول سبل تكتنف الت 

ي ايوميري
ر
 .وفعالية بأماني للعمل الكامل دعمنا إىل استثنائية اوأوضاعري اظروف

ي،ييدعوناي  
ي اليوم هذا ف  ي للعمل العالم   

ي اإلنسان   
 تمكير ي أجل من جنب إىل اجنبري ونعمل نتكاتف،يييومي كل وف 

ي هم من كل ودعم  
ي عالم وضماني والحماية اإلنسانية المساعدة إىلي حاجة ف   عىل قائم،يواستدامة مرونة أكن 

 .للجميع الشمول من المزيد


