
  روز جهاني انساندوستي
  ادامه آمك رسانی ، با وجود خطرها

هاي  آنان در بخش. رسانند ها انسان در گوشه و آنار جهان مي هاي حياتبخش را به ميليون امدادگران امور انساندوستانه آمك

آنان هزاران نفرند . زنداندا آنند و زندگي خود را به خطر مي دچار مناقشه وهمچنين نواحي گرفتار خطرهاي طبيعي فعاليت مي

هاي مستقيم آساني هستند آه براي  دهند وخود اغلب هدف هاي انساندوستانه ارائه مي آه در سراسر جهان به مردم آمك

  .ماهيت انساندوستانه آار آنان احترامي قائل نيستند

ترين  آه در بعضي از خصمانهامدادگر امور انساندوستانه طی دهه گذشته هنگام تالش براي آمك به آساني  700بيش از 

هزاران . هاي زندگي در جهان به شدت نيازمند آمك بودند، با نثار جان خود حد اعالي فداآاري را به منصه ظهور رساندند محيط

ربايي، حمالت، هواپيماربايي، سرقت مسلحانه و تجاوز جنسي را تحمل  هاي زندگي در زير بمباران، آدم نفر ديگر از آنان رنج

  .اند هآرد

به عمد به ساختمان دفتر سازمان ملل متحد در عراق آوبيدند و  2003اوت  19آاميوني حاوي بيش از يك تن مواد منفجره را روز 

يرادملو، آميسر عالي حقوق بشر وقت سازمان ملل، آارشناس با سابقه مسائل  نفررا آشتند که سرجيو وي 22

آوفي عنان، دبيرآل . ها بودند ، از جمله آنان بود  ني آه گرفتار مناقشات و فاجعهناپذير آسا انساندوستانه و خدمتگزار خستگي

هاي دشوار و حتي  او هرگز براي پذيرش ماموريت: پيشين سازمان ملل متحد در اداي احترام نسبت به سرجيو اظهار داشت

شناختند  جهان او را به عنوان شخصي مي ها در سراسر قربانيان مناقشات و سوانح و فاجعه. آرد اي درنگ نمي خطرناك لحظه

  .دانست چگونه با وجود موانع عظيم آارها را به نتيجه برساند آرد و مي هاي آنان را درك مي آه رنج

، را براي بزرگداشت همه امدادگران )مرداد 28(اوت  19مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم گرفته است تا اين روزیعنی 

هاي دنيايي  خاطر شهامت فداآارانه خود در مواجهه با چالشه امدادگران امورانساندوستانه ب. ختصاص دهدامور انساندوستانه ا

تنها شايسته ستايش، بلكه در خور تعهد  بخش خود براي اصالح آن نه سرشار از سوءتفاهمات و اشتباهات و ماموريت الهام

  .انجام وظيفه هستند استوار ما براي آمك به تضمين ايمني و امنيت آنان در حين

  

  اطالعات و ارقامي درباره مسائل انساندوستانه

هر روز  2009شود تعداد گرسنگان جهان در سال  بيني مي به گزارش سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد، پيش :گرسنگي

اشت ناچيز محصوالت آشاورزي افزايش اخير تعداد گرسنگان نه فقط ناشي از برد. سابقه بيش از يك ميليارد نفر باشد رقم بي

در جهان، بلكه بيشتربه علت ترآيبي از عوامل اساسي، از جمله بحران اقتصادي اخير جهان است آه از دسترسي فقيران به 

در . آنند غذايي و سوء تغذيه در آشورهاي در حال توسعه زندگي مي تقريبا همه افراد دچار آم. غذا به شدت آم آرده است

اين رقم در . برند از گرسنگي مزمن رنج مي) معادل نيمي از جمعيت چين(ميليون نفر  642قيانوس آرام، حدود آسيا و حوزه ا

ميليون يعني بيش از جمعيت اندونزي است آه چهارمين آشور پرجمعيت جهان است؛ و در  265صحراي آفريقا  جنوبمنطقه 

در حالي آه در آشورهاي توسعه . ميليون است 42زديك و شمال آفريقا ميليون نفر، در خاور ن 53آمريكاي التين و درياي آارائيب 

  . ميليون نفر است 15يافته در مقايسه تعداد گرسنگان در مجموع 

ها ميليون نفر در سراسر جهان به اجبار چه در داخل آشورهاي خود و چه در سوي ديگر مرزهاي  ده: پناهندگان و آوارگان

اند به علت خشونت و جنگ  پناهنده وجود دارد، یعنی آساني آه وادار شده نفر هزار 200و  ميليون 15. اند المللي آواره شده بين

. اند ميليون نفر بر اثر مناقشه يا ساير اشكال خشونت در داخل آشورهاي خود آواره شده 26حداقل . از آشورهاي خود بگريزند

. شوند يل و عوامل ديگر به اجبار در داخل آشورهاي خود آواره ميهاي طبيعي و دال ها نفر ديگر هر سال بر اثر فاجعه ميليون

اغلب اوقات . هاي آينده ، حداقل بخشي به علت تغيير آب و هوا باز هم افزايش يابد رود اين رقم در سال انتظار مي

ند معموال در خطر خشونت، ا هاي خود آواره شده هاي انساني، يعني آساني آه به ناچار از خانه پذيرترين مردم در بحران آسيب

  .تبعيض و فقر بيشتر قرار دارند
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پيش ازرسيدن به پنجمين سالگرد تولد خود فوت شدند بيشتر اين آودآان در  2008ميليون آودك در سال  9بيش از : آودآان

به سهولت قابل پيشگيري يا  هايي مردند آه آردند و بر اثر يك بيماري يا ترآيبي از بيماري آشورهاي در حال توسعه زندگي مي

سوء تغذيه هنوز از دالیل بيش از يك . بيوتيك براي سينه پهلو يا ترآيبي ساده از آب، نمك و شكر براي اسهال آنتي: درمان بود

آميسارياي عالي سازمان ملل (سازمان ملل  پناهندگانتقريبا نيمي از اشخاص وابسته به آارگزاري . ها است  سوم اين مرگ

آشي و استثمار، بدرفتاري و  پذيري آودآان را در برابر خشونت، بهره آوارگی اجباري آسيب. آودك هستند) پناهندگانور در ام

پذيري بيشتر در  در ميان همه افراد آواره ، آودآان به علت وابستگي به بزرگساالن براي بقا ، آسيب. آند توجهي تشديد مي بي

هاي آنان به امكانات رشد آه بايد براي تضمين رشد و پرورش طبيعي آنان تامين شود، هاي جسمي و رواني و نياز برابر رنج

الملل از حقوق جامع و فراگير  آودآان اگرچه براساس حقوق بين. بيشتر در معرض خطر بوده و نيازمند توجه ويژه هستند

قوق خود، از جمله حق قرار نگرفتن در معرض ترين ح برخوردارند، اغلب اوقات آودآان پناهنده، آواره و فاقد آشور از اساسي

آه آودآان  آشکارتر است اين امر به ويژه هنگامي. تبعيض، حق برخورداري از بهداشت و حق آموزش و پرورش محروم هستند

  .اي محافظت از آودآان محروم باشنده پناهنده در آشورهاي محل پناهندگي از دسترسي به نظام

ها ممكن است با خطرهاي بيشتري به علت محروميت از  زهاي مشترك دارند، بعضي از گروهدر حالي آه همه آودآان نيا

اين افراد شامل آودآان بدون همراه و جدا افتاده؛ نوجوانان، به ويژه مادران نوجوان و آودآان آنان؛ قربانيان . حمايت مواجه باشند

هاي جنسي و مبتني برجنسيت؛ آودآاني آه در  خشونت ها به ويژه قاچاق انسان و بدرفتاري جنسي؛ بازماندگان خشونت

هاي  شوند؛ آودآاني آه وابسته به گروه آنند يا مجبور به وصلت مي سنين آمتر از آنچه در قوانين ملي تاآيد شده ازدواج مي

 به معلوليت اند؛ آودآان تحت بازداشت؛ آودآاني آه با تبعيض اجتماعي مواجه هستند؛ آودآان مبتال مسلح هستند يا بوده

  .آنند يا تحت تاثير آنها هستند؛ و آودآان محروم از مدرسه ايدز زندگي مي/ وي  آي هاي رواني يا جسمي؛ آودآاني آه با اچ

هاي ناشي از اسهال  نفر بر اثر بيماري هزار 800و  ميليون 1هر سال : آب و دسترسي به امكانات دفع بهداشتي فاضالب

هاي اصلي  امكانات و خدمات دفع بهداشتي براي قربانيان بالهاي طبيعي و مناقشات از اولويت دسترسي به آب و. ميرند مي

. دهد ساله در آشورهاي در حال توسعه رخ مي 5هاي آودآان آمتر از  درصد مرگ نود. امدادگران امور انساندوستانه است

 38تواند از  هال بكاهد و دفع بهداشتي فاضالب ميهاي ناشي از اس درصد از بيماري 21تواند  هاي عرضه آب مي اصالح شيوه

درصد از موارد اسهال آم آند، در حالي آه  35تواند تا   ها مي آار ساده شستن دست. درصد از موارد اسهال پيشگيري آند

  . آاهد درصد مي 45بهبود بيشتر آيفيت آب آشاميدني، مانند ضدعفوني در محل مصرف، از موارد اسهال 

در . هاي جنسي هستند زنان و دختران قربانيان خشونت مبتني بر جنسيت، از جمله خشونت: ي بر جنسيتخشونت مبتن

بسياري . شود اما اين موارد اغلب گزارش داده نمي. هاي بسياري مردان و پسران نيز قرباني خشونت جنسي هستند مكان

دهند؛ و زنان و دختران بسياري به  ورد ضرب و شتم قرار ميشوند؛ زنان حامله را م براي آار به عنوان بردگان جنسي دزديده مي

خشونت جنسي عليه زنان و دختران در جريان يا پس از مناقشات مسلحانه در هر منطقه جنگي . اند يدز مبتال شده/وي آي اچ

يي و محروميت آبرو برند و با خطر بدنامي و بي قربانيان اغلب از عوارض شديد جسمي و رواني رنج مي. گزارش شده است

گير  هاي همه هاي جنسي در آن به نسبت آفرين آنوني آه خشونت يكي از نقاط مشكل. سياسي و اقتصادي مواجه هستند

هايي اساسي براي مهار  در آنجا تالش. در شرق جمهوري دموآراتيك آنگو است» آيو و «هاي شمال و جنوب  رسيده استان

با اين حال مسائلي مانند ترس از دادن گزارش به علت . وارد، به عمل آمده استدهي بهتر م خشونت جنسي، از جمله گزارش

اطالعات درباره موارد گزارش . آند بدنامي و تهديدهاي انتقامجويي ، دسترسي به آمار دقيق درباره اين مشكل را دشوار مي

، اعضاي ارتش »آيوو«هاي  نشوندگان خشونت جنسي در استا دهد درصد عظيمي از مرتكب شده خشونت جنسي نشان مي

  .اآثر قربانيان را دختران تشکيل می دهند. هاي آيوو هستند هاي مناقشه در استان ملي، شورشيان، و ساير طرف

  

  

  

  

  

  

  



3  

  2009آشورهاي باعث نگراني در سال 

ن غيرنظامي در ماه مه سال جاري هنگامي آه درگيري در شمال غربي پاآستان شدت گرفت بيش از دو ميليو :پاآستان

هاي فعال در امور انساندوستانه با هماهنگي با ديگران در نواحي محل اسكان  سازمان. هاي خود شدند مجبور به فرار از خانه

امدادگران امور . هاي غذايي، مراقبت بهداشتي و پناهگاه هستند اين آوارگان مشغول ارائه خدمات حياتي مانند آمك

چهار آارمند سازمان ملل . دهند  عظيم نسبت به زندگي خود به آمك اين افراد ادامه ميانساندوستانه با تقبل خطرهاي 

سيدهاشم، از . بودند پناهندگاناند آه سه نفر از آنان از آارآنان آميسارياي عالي سازمان ملل در امور  امسال آشته شده

تر آميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان فوريه در جريان ربودن سولكي، رئيس دف 2آارآنان باسابقه آميساريا روز 

» وراندا سو  پرزه«ژوئن الكساندر ورآاپيك، از آارآنان آميساريا و  9روز . در آويته آه بعدا آزاد شد، با شليك گلوله به قتل رسيد

رآنان آميساريا و رئيس شوراي زيل العثمان از آا. در پيشاور آشته شدند» پرل آنتيننتال«از آارآنان يونيسف در بمباران هتل 

  .داخلی در آاچاگاري به ضرب گلوله به قتل رسيد پناهندگانآارآنان آن در پاآستان هنگام انجام وظيفه در آمپ 

ساله سريالنكا در اوائل سال جاري بحراني انساني به وجود آورد و صدها هزار  26ريبا خاتمه يافتن جنگ داخلي تق: سريالنكا

غيرنظامياني آه بر اثر جنگ ضعيف و مجروح شده بودند . هاي انساندوستانه قرار داد نفر را دور از دسترسي بيشتر آارگزاري

هاي انساندوستانه عملياتي عظيم  د دولت و سازمانهنگامي آه سرانجام توانستند به تعداد فراوان از منطقه جنگي خارج شون

فراد متاسفانه ا اين. هاي بهداشتي و پناهگاه تامين شود را آغاز آردند تا تضمين آنند نيازهاي اساسي آنان به غذا، مراقبت

در سال . د هاي آوارگان داخلی محدود و همچنان از حق اساسي خود در زمينه آزادي رفت و آمد محروم هستن هنوز در آمپ

در حمله مردان مسلح به محل » اقدام عليه گرسنگي«امدادگر عضو سازمان غيردولتي موسوم به  17در سريالنكا  2006

  .تحقيقات دولتي تاآنون نتوانسته است عامل يا عامالن اين جنايت را پيدا آند. شان آشته شدند اقامت

هاي فعال درامور انساندوستانه  آارگزاري: هايي از اوگاندا و بخشاتيوپي، اريتره، آنيا، جيبوتي، سومالي  :شاخ آفريقا

سال، در این کشورها  5ميليون آودك آمتر از  4نفر، از جمله  هزار 800و  ميليون 19آنندبراثر نباريدن باران آافي  برآوردمي

آشورها حضور دارند و تالش  هاي فعال در امور انساندوستانه در همه اين آارگزاري. هاي اضطراري هستند نيازمند آمك

آميز مكرر عليه امدادگران،  در سومالي اقدامات خشونت. هاي ناشی از سوءتغذيه را بگيرند آنند تا جلوي گرسنگي و بيماري مي

آمكي، مانع و محدودآننده عمليات امدادي  اقالمربايي، دزدي دريايي و غارت  گذاران انتحاري، آدم از جمله حمالت بمب

  .تانه بوده استانساندوس

آوشند به عمليات  شان مي هاي انساندوستانه با وجود خطرهاي قابل توجه نسبت به ايمني و امنيت سازمان :افغانستان

هزار  400ميليون  7نشان داد حدود  2007ــ  2008ها در سال  پذيري ارزيابي خطرها و آسيب. امدادي حياتبخش خود ادامه دهند

هزار افغان در داخل  235حدود . قادر به دسترسي به حداقل نيازهاي غذايي خود نيستند) آشور درصد آل جمعيت 31(افغان 

هزار نفر به شدت تحت تاثير بالها و سوانح طبيعي، مانند  400آشورشان آواره هستند عالوه بر اين هر سال حدود 

مورد حادثه  30بيش از  2008در سال . گيرند ميبه شدت نامساعد قرار  اقليمیها و شرايط  لرزه  ها، زمين ها، سيل خشكسالي

متر يك تن مواد غذايي به  1200هاي آمك غذايي برنامه جهاني غذا گزارش شد آه حاصل آن از دست رفتن  يا حمله به آاروان

ن مواد متريك ت 42حادثه با از دست رفتن  17به گزارش برنامه جهاني غذا در سال جاري تاآنون . هزار دالر بود 700ارزش 

سازي و  گذار انتحاري به آاروان خودروهاي حامل يك گروه ايمن سال گذشته در حمله يك بمب. غذايي آمكي رخ داده است

  .واآسيناسيون سازمان جهاني بهداشت همگي آنان آشته شدند

هاي امدادي به حدود  يترين عمليات امدادي جهان در دارفور، در غرب سودان در جريان است آه آارگزار يكي از بزرگ :سودان

اند، خدمات انساندوستانه  نفري که بر اثر مناقشه آنجا آواره شده هزار 700و  ميليون 2نفر، از جمله حدود هزار 700و ميليون 4

هاي سياسي و جغرافيايي و موانع آب و هوایی در برابر  هاي امدادي با وجود چالش آارگزاري. دهند اضطراري ارائه مي

هزار نفر  317حدود . ربايي و حمله، به تامين نيازهاي اساسي آوارگان ادامه می دهند و تهديد و خطر مداوم آدمشان،  فعاليت

خشونت عمدي و . آواره شدند 2008، در سال 2003ديگر، اغلب براي دومين يا سومين بار از زمان شروع مناقشه در اوائل سال 

هاي انساندوستانه را محدودتر آرده  آننده ادامه يافته و ارائه آمك سطوحي نگرانهاي آنان در  هدفدار عليه امدادگران و دارايي

  .است
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اي و خشونت ناشي از حضور  قبيله  هاي بين در نتيجه درگيري 2009وضعيت انساني در جنوب سودان در طول سه ماهه دوم 

وري دموآراتيك آنگو باعث سرازير شدن سيل ها با اين ارتش در جمه شدت بدتر شده است درگيريه ب» ارتش مقاومت خدا«

گير و چالش بازگرداندن و اسكان  هاي همه بيماري. شده است» ايكو آتوريه«بيشتر پناهندگان به داخل اياالت غربي و مرآزي 

ای فعال هاي اصلي کارگزاری ه گردند نيز از اولويت دادن آوارگان داخلي و پناهندگانی آه به موطن خود در جنوب سودان برمي

از هر . هاي بهداشت مادر و آودك را در جهان دارد جنوب سودان هنوز بعضي از بدترين شاخص. در امور انساندوستانه بوده است

هاي قابل پيشگيري و قابل درمان  و مير و تلفات بيماري شايع ترين داليل مرگ. ميرد هفت آودك، يك آودك تا پنج سالگي مي

پذير  آودآان همچنان به ويژه آسيب. دهند ها را تشكيل مي درصد مراجعان به درمانگاه 40ا بيش از است و مبتاليان به ماالري

از هر هفت . ترين مناطق جهان است سازي مرتب، يكي از ضعيف هستند چون جنوب سودان از نظر انجام واآسيناسيون و ايمن

شود زيرا در آل جنوب سودان  ها بدون هيچ آمكي انجام مي ايماناآثر ز. بازد زن، يك نفر بر اثر عوارض مربوط به زايمان جان مي

  .قابله به ثبت رسيده، حضور دارند 10فقط 

هاي  ترين بحران در جمهوري دموآراتيك آنگو يكي از الينحل 1997چندين مناقشه پياپي از سال  :جمهوري دموآراتيك آنگو

شمالي و آيوو جنوبي در شرق آشور بيشتر از هر جاي ديگر آن آسيب هاي آيوو  استان. انساني را در آفريقا پديد آورده است

هزار نفرشان فقط در آيووي جنوبي  450اند آه  نفر در داخل آواره شده هزار 700و  ميليون 1در اين آشور در مجموع . ديده است

براي مثال، . وناگون هستندهاي متخاصم گ هاي امدادگر در هر دو استان آيوو اغلب هدف حمالت عمدي جناح سازمان. است

  . المللي گزارش شد حمله به امدادگران بين 44به طور متوسط يك حمله در هر سه روز يعني  2009بين ژانويه و آوريل 

جنايات . رحمي و قساوت با غيرنظاميان هستند هاي مسلح در اين ناحيه، از جمله ارتش ملي، نيز متهم به ارتكاب بي آليه گروه

ناامني عمومي و حمالت عمدي به امدادگران و اموال آنان در . ميان شامل قتل، تجاوز، غارت و باجگيري استعليه غيرنظا

  .هاي آيوو ادامه دارد استان

فرآيند «دهندگان از طريق  با اعتبارات اهدايي آمك 2008هاي همکار سازمان ملل متحد در سال  ها و سازمان آارگزاري :عراق

هاي سازمان  آارگزاري. هاي انساندوستانه اضطراري ارائه دادند نفر آمك هزار 500و  ميليون 2ه بيش از ب» هاي تثبيت درخواست

عراقي دسترسي يافتند و  10هاي غيردولتي با وجود شرايط بسيار سخت امنيتي به حدود يك نفر از هر  ملل متحد و سازمان

  .آردندترين نيازهاي مردم گرفتار در شرايط فوق را تامين  اساسي

ها براي انتقال همه چيز غير از نسبت  نفر به علت بسته بودن گذرگاه هزار 500و  ميليون 1در آل : اراضي اشغالي فلسطين

هاي فعال در امور انساندوستانه با وجود  آارگزاري. آنند موثر در غزه زندگي مي تحریماندآي از اقالم مورد نياز تحت 

آنند به ارائه خدمات حياتبخش به جامعه فلسطين   هاي انساندوستانه به شدت تالش مي هاي تحميل شده به تالش محدوديت

بيني  ضوابط مورد استفاده براي موافقت با ورود آاالهاي انساندوستانه و آاالهاي ديگر همچنان غيرقابل پيش. ادامه دهند

د نياز شديد به ساختن پناهگاه و ساختمان، در با وجو. تواند با تاخيرهاي طوالني همراه باشد ورود وسايل پزشكي مي. است

. ساختماني مورد نياز به غزه وارد شود مصالحهاي اوائل سال جاري، اسرائيل تاآنون اجازه داده فقط اندآي از  پي خصومت

ا به ام. مدرسه ديگر خسارت وارد شد 280مدرسه آامال ويران و به حداقل  18براي مثال در جريان مخاصمات فوق ساختمان 

آموزان  حدود يك پنجم دانش. ساختمانی هيچ يك از اين مدارس به درستي بازسازي يا تعمير نشده است مصالحدليل فقدان 

درصد  22درصد است و  29درصد و بين زنان حامله حدود  6/61ماهه  9ــ12خوني بين آودآان  غزه آمبود يد دارند شيوع آم

  .ن آ هستندويتامي ماهه دچار آمبود 12ــ59آودآان 

  هاي جديد چالش

شدت افزايش يافته و به طور ه اند در طول دهه گذشته ب مجموع تعداد مردمي آه تحت تاثير بالها و سوانح طبيعي قرار گرفته

گيرند آه نزديك به پنج برابر آساني است آه تحت تاثير  ميليون نفر تحت تاثير مستقيم آنها قرار مي 211متوسط هر سال 

زنان و آودآان به ويژه آساني هستند آه اآنون با فقر، عدم امنيت، گرسنگي، بيماري و . گيرند لحانه قرار ميمناقشات مس

  .آنند واز آنها آسيب می بينند زيست مبارزه مي زوال محيط

ها نفري آه انتظار  ميليون. شدت بر الگوهاي مهاجرت و نقل و انتقال جمعيت تاثير بگذارد ه رود تغييرات آب و هوا نيز ب انتظار مي

پذير بوده و نيازمند آمك و حمايت  هاي مكرر آواره شوند به ويژه آسيب ها يا توفان هاي طوالني و سيل رود بر اثر خشكسالي مي

  . قابل توجه خواهند بود
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دهايي بر زندگي است آه عوارض و پيام اقليمیاي علت رويدادهاي  با پذيرفتن اين امر آه تغيير آب و هوا به حد فزاينده

نامه  هاي امدادگر اتفاق نظر دارند آه خواهان بررسي تاثير آب و هوا بر مسائل انساني در موافقت ها دارند، آارگزاري انسان

  . شوند 2009جانشين پروتكل آيوتو، در آپنهاگ در دسامبر 

اما تاثير رآود را بيشتر مردم بحران زده در آورد  دهنده فشار مي هاي آمك هاي آمك همه دولت بحران اقتصادي جهاني بر بودجه

هاي ارسالي از اقوام در خارج  روند؛ پول اند، از دست مي مشاغل ، آه اآنون کمياب شده. آنند آشورهاي فقير احساس مي

يابد؛ قيمت مواد غذايي و سوخت همچنان گران است؛ و دسترسي به مواد شيميايي و آودها براي آشاورزي  آاهش مي

  .شود تر مي ر و توليد مواد غذايي ناامندشوارت

گير جهاني؛ افزايش ناامني در زمينه  هاي همه هاي جهاني مانند افزايش جمعيت؛ بيماري به دليل بحران اقتصادي و ساير چالش

ايي، نيازهاي ج ، مثال ، نفت؛ آمبود آب؛ و افزايش تعداد مردم در حال نقل و انتقال و جابه ها تامين مواد غذايي؛ افزايش قيمت

پذيري بيشتر در تامين مالي و فعاليت انساندوستانه  ها نيازمند انعطاف برخورد با اين چالش. انساندوستانه در حال افزايش است

  .  تر براي رسيدگي به اين تحوالت در حال ظهور و پيچيده است قابل انعطاف

*** 


