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Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej to 
1____________________  święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku.

Dzień ten upamiętnia 2____________________  
bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w 
Bagdadzie, podczas którego zginął Wysoki 

Komisarz ONZ ds. 3____________________  
Człowieka - Sérgio Vieira de Mello.

W obchodach biorą udział m.in. Biuro ONZ do 
spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej i Polska 

Akcja 4____________________  (PAH).

Obchody Dnia mają na celu zwiększenie 

świadomości 5____________________  na temat 
działań związanych z niesieniem pomocy 
humanitarnej na świecie i przybliżenie znaczenia 
6____________________  współpracy w tej 
dziedzinie. Dzień ten jest również okazją, aby 

wyrazić 7____________________  w stosunku do 
wszystkich pracowników humanitarnych ONZ i 
innych organizacji. 

W różnych częściach świata obserwujemy 

nasilające się 8____________________  i kryzysy, które 
zagrażają życiu i zdrowiu ludności cywilnej. Pomoc 

humanitarna przekazywana 9____________________  
jest wciąż niewystarczająca.

Według szacunków ONZ, na świecie ponad 100 
milionów ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej. 

Na 10____________________  tych potrzeb 
należałoby przeznaczyć około 17 miliardów 
dolarów. Te statystyki są o 60 proc. gorsze, niż 
jeszcze pięć lat temu.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej ma 
przypominać nie tylko o potrzebujących, ale 

również o 11____________________  ludzi, którzy 
niosą pomoc ryzykując życiem i zdrowiem. W 2013 
roku zginęło ponad 150 pracowników organizacji 
zajmujących się pomocą humanitarną, 170 

zostało 12____________________ , a 130 porwanych.

Powodów, dla których cywile potrzebują 
pomocy humanitarnej jest bardzo wiele. Z 

przyczyn politycznych, 13____________________ , 
klimatycznych coraz więcej ludzi musi opuścić 
swoje domy lub zmaga się z głodem. Pojawiają 

się także nowe 14____________________, na 
które nie ma lekarstwa. Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej organizuje programy 
15____________________  i humanitarne.

Niesienie pomocy ludności cywilnej 
poszkodowanej w wyniku konfliktów to 
obowiązek cywilizowanego świata. Afryka czy 
Bliski Wschód to tylko nieliczne z miejsc, w których 

organizacje pomocowe 16____________________  
swoje akcje.
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