اليوم العالمي للعمل اإلنساني
هناك العديد من األزمات المتشابكة والمعقدة التي تؤثر عىل ر
البشية كافة في جميع أنحاء العال يم  -من
ت المناخية المتصاعدة إىل
التأثنا ي
الناعات إىل جائحة رفنوس كورونا التي ال نزال نعاني منهيا،يومن
ر
ر
البش أحباءهم ومنازلهم ووظائفه يم.
ي
ماليي من
ري
الزيادات الحادة في أسعار السلع األساسية .لقد فقد
ن إىل الوصول إىل الخدمات األساسية.
ن ي،يكل يوم،يمن الجوع وانعدام األمن ويفتقرو ي
الكثنو ي
ويعاني
ر
غن متكافي،يالعبء األكني لهذه األزمات وعواقبها.
غنهن وعىل نحو ر ي
وتتحمل النساء والفتيات،يأكني من ر
فكثنا ما يتم اقتصار أهمية حقوقهن وخياراتهن عىل اعتبارها من األمور المستحسن وجودها – في ر ي
حي
ر ري
ى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والحماية كونها مجرد ضوريات،يفهي خدمات منقذة
تتعد ي
للحياة.
يتعي علينا االضطالع به،يوبأننا ال نستطيع
دورا ر ي
جميعا لدينا ري
ري
ل اإلنساني بأننا
العالم للعم ي
ي
ويذكرنا اليوم
ر
المحليي ووكاالت األمم
ري
معا .ففي كل يوم،ينجد النسا يء والشباب والقادة
مواجهة هذه التحديات إال ي
ف األمامية في أوقات
ن الصفو ي
ن الطريق،ييتصدرو ي
يننو ي
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في الطليعة ر
ر
ر
ف بالغة
وإنصافا عىل كوكبنيا،يوذلك في ظل ظرو ي
ي
أمنا
ئ من أجل إرساء حياة أوفر صحة وأكني ي
الطوار ي
بكثن من التحديات.
الصعوبة ومحفوفة ر ي
ر
ن
سياقا من السياقات اإلنسانية لضما ي
ي
ميدانيا في أكني من 60
ري
ن
يعمل صندوق األمم المتحدة للسكا ي
ن أو لتجنب تعرضهن لوحشية وضاوة العنف القائم عىل النوع
إمكانية جميع النساء من الوالدة بأما ي
ن امرأة ودعمت
االجتماعي .ففي عامي،2021يقدمت فرقنا خدمات الصح ية الجنسية واإلنجابية ليـ  29مليو ي
ن من الناجيات ومن
ن والدة آمنة .كما قمنا بتوسيع نطاق الرعاية والحماية ليشمل  2مليو ي
 1.5مليو ي
ر
ن
النساء والفتيات المعرضات للعنف .كما نشنا معلومات تتعلق بالصحة والحماية لتصل إىل  75مليو ي
لتأمي إمدادات الصحة اإلنجابية
ري
شخص .ودافعنا عن حقوق النساء والفتيات وفتحنا قنوات
والمساعدات الغذائية والنقدية.
ي من هذا بمفردنا .فعىل سبيل المثال،يكانت أنوارا ذات يوم قابلة في ميانما ير،ي
لكننا ال نستطيع القيام بأ ي
ن تلك االضطرابات التي شهدتها حياتهيا،يلم تمنعهيا
ن الجئةي في مخيم كوكس بازار ببنغالديش .إال أ ي
لكنها اآل ي
صح
ي
الالجئي اآلخرين .فقد تمكنت،ييبصفتها قابلة متطوعة في مركز
ري
من استغالل مهاراتها لمساعدة
ت
ن وكفلت ألمهاتهم الحصول عىل فحوصا ي
بالمخيم ،يمن المساعدة في والدة أكني من  300طفل بأما ي
ل
اإلنسان،يمثل أنواريا،ييجلب األم ي
ي
المحليي في مجال العمل
ري
ن عزيمة وصمود األبطال
منتظمة قبل الوالدة .إ ي
ئ.
للنساء والفتيات في حاالت الطوار ي
ف العديد من أنحاء العالم،يتنايد المتطلبات واالحتياجات وطلبات التمويل .وأصبح
ومع تصاعد األزمات ي
ىل
ي وقت مضي،يحتي مع استمرار الحاجة إىل مليارات الدوالرات للوصول إ ي
اإلنسان أكني أهمية من أ ي
ي
العمل
ت ومخاطر جسيمة ،يويتفاق يم
ن في المجال اإلنساني تهديدا ي
من هم في أمس الحاجة إليها .ويواجه العاملو ي
ن
ن يواجهو ي
ن بسبب العوائق التي تكتنف سبل الوصول؛يلذا يحتاج هؤال يء األبطال الذي ي
كثن من األحيا ي
ذلك في ر ي
ر
ر
ن وفعالية.
وأوضاعا استثنائية إىل دعمنا الكامل للعمل بأما ي
ي
ظروفا
ي
يوميا
ري
تمكيي
جنبا إىل جنب من أجل
العالم للعمل اإلنساني وفي كل يو يم ،ينتكاتف ونعمل ري
ي
دعونيا ،يفي هذا اليوم
ر
ن عالم أكني مرونة واستدامة،يقائم عىل
ودعم كل من هم في حاجة إىلي المساعدة اإلنسانية والحماية وضما ي
المزيد من الشمول للجميع.

