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  األمـــــم          املتحـدة
   

    األمني العام
  رسالة مبناسبة اليوم الدويل للتضامن اإلنساين 

  ٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون ٢٠
  

يــربز اليــوم الــدويل للتــضامن اإلنــساين أمهيــة العمــل اجلمــاعي يف التــصدي للتحــديات     
  .لوغ األهداف اإلمنائية العامليةالعاملية وب
 يعــانون مــن ويــالت الفقــر والقهــر أحــد املبــادئ   نالنــاس الــذيويــشكل التــضامن مــع   

والتــضامن القــائم علــى املــساواة وعــدم االســتبعاد  . األساســية الــيت تقــوم عليهــا األمــم املتحــدة 
والعدالــة االجتماعيــة إمنــا يــشكل التزامــاً متبــادالً بــني مجيــع أعــضاء اجملتمــع احمللــي وعــرب أرجــاء 

ــاملي  ــذا ا . اجملتمــع الع ــاون     وينبغــي هل ــشراكات والتع ــام ال ــسبيل أم ــتح ال ــدوره، أن يف ــزام، ب اللت
 أي احلكومـات، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،          -مجيـع العناصـر الفاعلـة يف جمـال التنميـة             بني

  .واجملتمع الدويل، والقطاع اخلاصواملنظمات غري احلكومية، 
 األمـم املتحـدة     وهذا اليوم الـدويل ينبثـق أيـضا عـن اإلعـالن الـذي اعتمـده مـؤمتر قمـة                     

لأللفية الذي أدرجت فيه احلكومات مبدأ التضامن باعتباره قيمة أساسية يف العالقـات الدوليـة               
مواجهـة التحـديات العامليـة    ”وأعلنت هذه احلكومـات أنـه ينبغـي         . يف القرن احلادي والعشرين   

بطريقة يتم فيها توزيـع التكـاليف واألعبـاء توزيعـا منـصفا وفقـا للمبـادئ األساسـية لإلنـصاف                     
ــة االجتماعيــة ــذين هــم أقــل املــستفيدين، أن حيــصلوا     . والعدال ــذين يعــانون، أو ال ومــن حــق ال

  .“العون من أكرب املستفيدين على
فالتقـديرات تـشري إىل أنـه نتيجـة        .  هـذا العـام    وهذا اليوم الدويل يكتسب داللة إضـافية        

 مليون نسمة سـوف يقعـون     ١٠٠لألزمة املالية واالقتصادية العاملية، هناك ما يصل عددهم إىل          
ويف الوقت نفسه، فإن تغري املنـاخ يطـرح هتديـدا عامليـا عـاجال               . ٢٠٠٩يف براثن الفقر يف عام      

 احلــصول علــى امليــاه، ويــضاعف    ومتعــدد األبعــاد، يعــرض للخطــر األمــن الغــذائي وفــرص      
وهذه األزمـات ال ميكـن أن تتـصدى هلـا الـدول منفـردة،               . تواتر حدوث الكوارث املناخية    من

كما أهنا تؤثر بدرجات غري متناسبة على الفئات الفقـرية وأشـد الفئـات ضـعفا الـذين هـم أقـل                      
م الـصفوف،   وإذا كان هناك من أي وقـت يقتـضي التكـاتف وضـ            . الفئات استعدادا ملواجهتها  

  .فإنه اآلن
فلنجدِّد التزامنا، يف هذا اليوم الدويل، بالتضامن اإلنـساين والعمـل اجلمـاعي مـن أجـل                   

  .ء عامل أفضل وأكثر أمناً للجميعبنا
  


