
 

 ٕٛو انعبنًٙ نهعًم  اإلَغبَٙ: ان

 

القتل أواالختطاف أو أحذاث إرتفاع مستويات الخطر ضذ العاملين في المجال االنساني: أعذاد متزايذة من 

 اإلصابة 

 

يٕجبث يٍ انٓجًبث ٔعًهٛبث انمخم ضذ انعبيهٍٛ فٙ انًجبل اإلَغبَٙ بًب  4102شٓذ انُصف االٔل يٍ انعبو 

سلًب لٛبعٛب جذٚذا نهعُف ضذ انًجًٕعبث  4102غضة ٔجُٕة انغٕداٌ. ٔلذ عجم انعبو لطبع فٙ رنك فٙ 

 . 011يٍ عًبل االغبثت لُخم يُٓى  261اإلغبثٛت بعذد يٍ انٓجًبث اعخٓذفج 

 

]انًذُٚت، انبهذ[: نمذ عجم عذد  انمخهٙ ٔانًخخطفٍٛ ٔانجشحٗ يٍ يٕظفٙ االغبثت أعهٗ انًغخٕٚبث عهٗ االطالق، 

 بو جذٚذة َششث انٕٛو بًُبعبت انٕٛو انعبنًٙ نهشؤٌٔ اإلَغبَٛت. ٔفمب ألسل

 

ًب حُٛ 4112ٚصبدف انٕٛو انعبنًٙ نهعًم اإلَغبَٙ انزكشٖ انغُٕٚت نخفجٛش يمش األيى انًخحذة فٙ بغذاد فٙ عبو 

د٘ يٛهٕ. شخصب حٛبحٓى، بًٍ فٛٓى انًٕظف االَغبَٙ انًخضشو فٙ األيى انًخحذة اإلَغبَٙ عٛشجٕٛ فٛشٚب  44فمذ 

ْزا ْٕ ٕٚو حكشٚى يٕظفٙ اإلغبثت فٙ جًٛع أَحبء انعبنى، ٔحزكش أٔنئك انزٍٚ فمذٔا حٛبحٓى، ٔاحخفبء بشٔح انعًم 

 اإلَغبَٙ فٙ جًٛع أَحبء انعبنى. 

 

يٍ يٕظفٙ  011، حشٛش انٗ يمخم 4102عبو انفٙ   Humanitarian Outcomesانبحٕد انخٙ أجشحٓب يؤعغت 

فٙ  66يُٓى. ٔبشكم عبو حًثم ْزِ االسلبو صٚبدة بُغبت  022بجشٔح ببنغت ٔاخخطبف  070اإلغبثت، ٔاصببت 

، ال حضال أفغبَغخبٌ 4102يٍ يٕظفٙ االغبثت فٙ عبو  80انًبئت فٙ أعذاد انضحبٚب يمبسَت ببنعبو انغببك. ٔبًمخم 

 حخصذس أعهٗ انبهذاٌ فٙ عذد انٓجًبث. 

 

يٍ يٕظفٙ اإلغبثت ْزا انعبو فمظ. ٔشٓذ شٓشا  79، حى لخم 4102أغغطظ  01ٔحشٛش األسلبو األٔنٛت أَّ حخٗ 

ٕٚنٕٛ ٔأغغطظ اسحفبعب فٙ يغخٕٖ انٓجًبث ٔانحٕادد انخٙ اعخٓذفج يٕظفٙ اإلغبثت بًب فٙ رنك يٕظفٍٛ فٙ 

 غضة ٔجُٕة انغٕداٌ. لطبع 

 

م، ٕٚاجّ انًًشضبث "ٚعذ لخم ٔاحذاُ يٍ يٕظفٙ اإلغبثت أثُبء أداء ٔاجبّ عذداً كبٛشاً. ٔعهٗ عبٛم انًث

ٔانًُٓذعٍٛ ٔيمذيٕ انذعى انًغبَذ  ٔانغبئمٌٕ خطشاً كبٛشاً أثُبء عًهٓى فٙ ظشٔف خطٛشة ٔأحٛبَب صعبت نهغبٚت. 

نز٘ َخزكش فّٛ انخضحٛبث انخٙ لذيٓب انًٕظفٌٕ فٙ انًجبل اإلَغبَٙ."، ا انٕٛو انعبنًٙ نهعًم اإلَغبَٙ ْٕ انٕٛو

فٙ حبالث انطٕاسئ، أثُبء حضٕسْب حفم حأبٍٛ فٙ نُذٌ نمخهٗ يٍ يٕظفٙ  حمٕل فبنٛش٘ آيٕط، يُغمت اإلغبثت

اإلغبثت  "َحٍ أٚضب َشٛذ بجًٛع انعبيهٍٛ فٙ انًجبل اإلَغبَٙ انزٍٚ ٚعًهٌٕ يٍ اجم يغبعذة ٔدعى انفئبث األكثش 

 ضعفب". 
 

ٛع أَحبء انعبنى. ٔعخشًم حبجت نًضٚذ يٍ األبطبل فٙ انًجبل االَغبَٙ"، عخعى انفعبنٛبث جًبححج شعبس "انعبنى 

نألفالو ٔانُمبشبث فٙ انجبيعبث  بفعبنٛبث نخزكش حضحٛبث يٕظفٙ اإلغبثت انزٍٚ لخهٕا أثُبء انخذيت ٔعشٔض

 ٔانًعبسض انفُٛت. 

 



هزا اٌؼبَ عزمىَ ووبالد اإلغبثخ واٌششوبء ثزغٍُط اٌضىء ػًٍ اٌؼًّ اإلٔغبٍٔ فٍ أفغبٔغزبْ وجّهىسَخ أفشَمُب 

 801واٌؼشاق وُِبّٔبس واٌصىِبي وجٕىة اٌغىداْ وعىسَب. وػًٍ اٌصؼُذ اٌؼبٌٍّ، هٕبن اٌىعطً وهبَزٍ 

ٍُِبس دوالس ٌزٍجُخ  8.78ورحزبج إٌّظّبد اإلٔغبُٔخ ِجٍغ  ،ِالَُٓ شخص ثحبجخ إًٌ ِغبػذاد إٔغبُٔخ

 احزُبجبرهُ. 
 

ىاي ِغُشرٍ اٌّهُٕخ َت ضبهش، سئُظ ِىزت ِٕظّخ اٌصحخ اٌؼبٌُّخ فٍ غضح ػٓ رجشثزه "طرَؼجش ِحّىد 
حزً اِْ، ػٍّذ ػًٍ إٔمبر األسواح. ووّّشض، عبػذد اٌّشضً ػًٍ اٌزؼبفٍ ِٓ خالي اٌؼٕبَخ اٌىجُشح ثهُ.  
ووؼبًِ إٔغبٍٔ فٍ اٌىلذ اٌشاهٓ، ألىَ ثذػُ اٌّحزبجُٓ إًٌ خذِبد اٌشػبَخ اٌصحُخ فٍ أولبد اٌؼٕف. طجُؼزٍ 

اٌؼبٌُ اإلٔغبٍٔ. ٔحٓ ثحبجخ اًٌ ِضَذ ِٓ اإلٔغبُٔخ، واٌُىَ زا هجٍجٍٕ إًٌ  –وأة، وأخ واثٓ وصوج  –وبٔغبْ 
 هى اٌُىَ اٌزٌ َزوشٍٔ ٌّبرا أٔب أفؼً ِب أفؼً: ِٓ أجً رخفُف اٌّؼبٔبح، واٌغّبح ٌٍٕبط ثبٌؼُش فٍ عالَ". 

 
د وجضء ِٓ االحزفبي ثُىَ اإلٔغبٍٔ اٌذوٌٍ، عُزُ اطالق ِٕجش جذَذ ِٓ أجً إٌهبَ ورؼجئخ اٌجهىد ٌذػُ حبال

ػًٍ ثٕبء ِجزّغ ِٓ آالف إٌّبصشَٓ اٌزَٓ عُطٍت ِٕهُ  –سعً اإلٔغبُٔخ  -اٌطىاسٌء فٍ اٌؼبٌُ. عُمىَ ِىلغ 
ِشبسوخ اٌّحزىي واٌمصص ػًٍ شجىبد اٌزىاصً االجزّبػٍ. ؤزىلغ ِٓ إٌبط اٌزأثش ِٓ رٌه حزً َٕذفؼىا 

 اًٌ اٌؼًّ االٔغبٍٔ. 
 

فٍ اٌؼشاق وٌجٕبْ واألسدْ ولطبع غضح هزا اٌؼبَ: ولصذ ػٍّذ وبسي شّجشٌ فٍ ِٕظّخ سػبَخ اٌطفىٌخ 
لصزهب "وبٔذ األشهش اٌمٍٍُخ اٌّبضُخ ِىثفخ ٌٍغبَخ وِؤٌّخ ثبٌٕغجخ ٌٍ. ٌمذ رششد وجشح ػششاد اِالف ِٓ 

وبٔذ و. ًخ ووشًِبسحّوثش إٌبط األطفبي ولزً اٌىثُشوْ ِٕهُ. وػًٍ ِش اٌغُٕٓ، وبْ ٌٍ ششف ٌمبء ثؼضًب ِٓ أ
َّإٔغبُٔزهُ  وجؼٍذ ِٓ  ،اٌزٍ رحٍّذ وبفخ أٔىاع اٌشذائذ رجؼً أػّبٌٕب جُّؼًب ِحً رىاضغ أِبِهُ. ٌمذ فزحىا ػُٕ

 صُُّ ػٍٍّ إَصبي أصىارهُ ٌٍجُّغ." 
 
 
 

 مالحظة للصحافيين: 

 
دوٌخ، ٌىٓ حذثذ ثالثخ أسثبع اٌهجّبد فٍ خّظ  00ولؼذ هجّبد ػٕف ضذ ِىظفٍ اإلغبثخ فٍ • 

 ٔغزبْ وعىسَب وجٕىة اٌغىداْ وثبوغزبْ واٌغىداْ. دوي هٍ أفغب
 
ػبَ ثؼذ ػبَ، َزؼشض اٌّضَذ ِٓ ِىظفٍ االغبثخ ٌهجّبد ػًٍ اٌطشَك أوثش ِٓ أٌ ِىبْ آخش. فٍ • 

 ، ولؼذ أوثش ِٓ ٔصف حىادس اٌؼٕف فٍ شىً وّبئٓ أو هجّبد ػًٍ جبٔجٍ اٌطشَك. 3080ػبَ 
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