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 بة صاو اإلأختطاف و اإلأالقتل  أحداثعداد متزايدة من أ: اإلنسانيرتفاع مستويات الخطر ضد العاملين فى المجال إ

 

بما فى ذلك فى قطاع غزة اإلنساني موجات من الهجمات وعمليات القتل ضد العاملين فى المجال  3505شهد العام 

من الهجمات  رقًما قياسيًا جديًدا للعنف ضد المجموعات اإلغاثية بعدد   3502قد سجل العام ووجنوب السودان. 

 .000قتل منهم  اإلغاثة من عمال  525استهدفت 

 

 يالمختطفين والجرحى من موظفى ولقد سجل عدد القتل :4192أغسطس  91، ، جمهورية مصر العربيةالقاهرة

 نساني.اإلعمل ي للشرت اليوم بمناسبة اليوم العالمن   جديدة   رقام  ا ألوفقً  ،طالقعلى المستويات على اإلأاإلغاثة 

 

حينما فقد  3552المتحدة فى بغداد فى عام مم األالذكرى السنوية لتفجير مقر اإلنساني للعمل  ييصادف اليوم العالم

. هذا هو يوم سيرجيو فيريا دى ميلوالمتحدة األمم المخضرم فى اإلنساني بمن فيهم الموظف  ،شخص حياتهم 33

فى جميع  اإلنسانيبروح العمل  حتفاءً او أولئك الذين فقدوا حياتهم،العالم وتذكر  اإلغاثة فى جميع أنحاء يتكريم موظف

 العالم.  أنحاء

 

من موظفى  000مقتل  إلىتشير  ،3502( فى العام Humanitarian Outcomesجرتها مؤسسة ) أالبحوث التى 

% من 22زيادة بنسبة  األرقاموبشكل عام تمثل هذه   منهم. 025بجروح بالغة واختطاف  030صابة إو اإلغاثة،

 أعلىفغانستان تتصدرأال تزال  ،3502اإلغاثة فى عام  يمن موظف 00وبمقتل  عداد الضحايا مقارنة بالعام السابق. أ

 البلدان فى عدد الهجمات.

 

هذا العام فقط. وشهد شهرا يوليو اإلغاثة  من موظفي 30, تم قتل 3505اغسطس  00حتى  أنهولية ألا األرقامو تشير 

ذلك موظفين من قطاع بما فى  اإلغاثة  يا فى مستوى الهجمات والحوادث التى استهدفت موظفرتفاعً إغسطس أو 

 غزة وجنوب السودان.

 

 والممرضين واجه الممرضاتت ،لاوعلى سبيل المث  ."اا كبيرً داء واجبه عددً آثناء اإلغاثة أ يا من موظف"يعد قتل واحدً 

وم الي  ا صعبة للغاية.حيانً أو ثناء عملهم فى ظروف خطرة  ا أا كبيرً الدعم المساند والسائقون خطرً  ووالمهندسين و مقدم

اإلنساني ." تقول فاليرى هو اليوم الذى نتذكر فيه التضحيات التى قدمها الموظفون فى المجال اإلنساني  العالمي

"نحن  اإلغاثة  يندن لقتلى من موظفي لبين فأثناء حضورها حفل تأ اإلغاثة  فى حاالت الطوارئ،منسقة  آموس،

 ا".كثر ضعفً ألجل مساعدة ودعم الفئات ايعملون من أ ذينالاإلنساني ا نشيد بجميع العاملين فى المجال يضً أ
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العالم وستشمل فعاليات  أنحاء" ستعم الفعاليات جميع اإلنسانيبطال فى المجال ألالعالم بحاجة لمزيد من اتحت شعار "

 فنية.   الجامعات ومعارضمناقشات  في و فالم  ألا ثناء الخدمة وعروضً أذين قتلوا اإلغاثة ال ير تضحيات موظفذك  لت  

 

في أفغانستان وجمهورية أفريقيا اإلنساني والشركاء بتسليط الضوء على العمل  اإلغاثة هذا العام ستقوم وكاالت 

ماليين  050الوسطى وهاييتى والعراق ومينامار والصومال وجنوب السودان وسوريا. وعلى الصعيد العالمي، هناك 

 مليار دوالر لتلبية احتياجاتهم. 0370، وتحتاج المنظمات اإلنسانية مبلغ إلى مساعدات إنسانيةشخص بحاجة 

 

ن، ية حتى اآلمكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عن تجربته " طوال مسيرتى المهن مديراهر، يعبر محمود ذيب ظ

 يوكعامل إنسان عملت على إنقاذ األرواح، وكممرض، ساعدت المرضى على التعافي من خالل العناية الكبيرة بهم.

 وأخ   كأب   -خدمات الرعاية الصحية في أوقات العنف. طبيعتى كإنسان  إلىفي الوقت الراهن، أقوم بدعم المحتاجين 

لماذا  يمزيد من اإلنسانية، واليوم هو اليوم الذي يذكرن إلى. نحن بحاجة اإلنساني هذا العالم  إلىجلبنى  - وزوج وابن  

 تخفيف المعاناة، والسماح للناس بالعيش في سالم".أنا أفعل ما أفعل: من أجل 

 

، سيتم اطالق منبر جديد من أجل الهام وتعبئة الجهود لدعم حاالت اإلنسانيالعالمي للعمل حتفال باليوم كجزء من اإل

ركة على بناء مجتمع من آالف المناصرين الذين سيطلب منهم مشا -اإلنسانية سفراء -الطوارئ في العالم سيقوم موقع 

 .اإلنساني العمل  إلىونتوقع من الناس التأثر من ذلك حتى يندفعوا  المحتوى والقصص على شبكات التواصل. 

 

قصتها  وسردتعملت كارل شمبري في منظمة رعاية الطفولة في العراق ولبنان واألردن وقطاع غزة هذا العام: 

لقد تشرد وجرح عشرات اآلالف من األطفال وقتل   لي. "كانت األشهر القليلة الماضية مكثفة للغاية ومؤلمة بالنسبة

ا. و كانت إنسانيتهم التي وكرمً  ا من أكثر الناس رحمةً وعلى مر السنين، كان لي شرف لقاء بعضً   كثيرين منهم.

وجعلت صميم عملي إيصال  يلقد فتحوا عين ا محل تواضع أمامهم. تحملت كافة أنواع الشدائد تجعل أعمالنا جميعً 

 تهم للجميع.أصوا
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