
  روز جهاني انساندوستي 

  امنيتي روندهای

اين رقم . شدند یا آشته شدت مجروحه ب، ربوده  2008آميز سال  درحمالت خشونت امدادگرامورانساندوستانه 260

مجموع تعداد حمالت به امدادگران طي . استبه امدادگران  ثبت شده وارده ربايي و جراحات بيشترين ارقام تلفات و آدم

نسبي  تعداد. سال پيش شده است 9به شدت افزايش يافته و ميانگين ساالنه آن تقريبا سه برابر سه سال گذشته 

  .درصد افزايش يافته است 61نيز  محل های خدمتحمالت به امدادگران در 

  .حفظ صلح سازمان ملل متحد فراتر رفت سربازاناز مرگ و مير  2008المللي در سال  ميزان مرگ و مير امدادگران بين 

  قربانيان

نفر  65هاي غيردولتي،  نفر از سازمان 185(قرباني حوادث امنيتي شدند  2008در سال  انهانساندوست امورامدادگر 260

و بقيه از  سرخ  المللي صليب فدراسيون بينسرخ، يك نفر از  المللي صليب از سازمان ملل متحد، چهار نفر از آميته بين

المللي در حوادث   امدادگر بين 69تعداد  1998در حالي آه در سال ) سايرين بودند دهنده و ي آمكها آشورها و سازمان

نفر از سازمان ملل متحد  24هاي غيردولتي،  نفر از آارآنان سازمان 14(امنيتي آشته و مجروح يا گروگان گرفته شدند 

 ). خ  سر المللي صليب فدراسيون بين ازنفر 5سرخ و  المللي صليب نفر از آميته بين 26

 

  حوادث امنيتي

  بر حسب نوع سازمان انساندوستانه مربوطه 

  ساالنه  رویدادهحوادث 

 

  .است 2009ژوئيه  13تا  2009اطالعات سال * 

سايرين/ هنده هاي آمك د آشورها و سازمان  

سرخ المللي صليبفدراسيون بين/المللي صليب سرخآميته بين 

سازمان ملل متحد
هاي غيردولتي  سازمان



2 

 

  

شدند  2008قرباني رويدادهاي امنيتي در سال  آن المللي آارمند بين 23 امور انساندوستانههزار امدادگر  10از هر 

 10المللي از هر  آارمند بين 14حدود  1998در سال  آه در مقایسه، در حالي). هزار نفر 10ي از هر آارمند مل 9حدود (

  ).هزار نفر 10آارمند ملي در هر  4. (امنيتي شدند حوادثهزار امدادگر قرباني 

  امنيتي ساالنه براي امدادگران امور انساندوستانه حوادثنسبت 

 هاي آار امور انساندوستانه در محل گرهزار امداد 10نسبت هر  

  

  هاي امنيت امدادگران پايگاه داده: منبع

 

 

 

  امدادگران آشته شده

در حالي ). المللي نفر آارمند بين 18آارمند ملي و  104(آشته شدند  2008امدادگر امور انساندوستانه در سال  122

  ).المللي بين 4ملي و  32(د آارمند امور انساندوستانه آشته شدن 36، 1998آه در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 آارآنان ملي

الملليآارآنان بين
 *ــ*روند خطي 
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امدادگران امور انساندوستانه آشته شده 

  

 

 

  امدادگران ربوده شده 

ربوده شده ) المللي بين 12ملي و  6(امدادگر امور انساندوستانه  18آه فقط  1998در مقايسه با سال  2008در سال 

  .را ربودند )المللي نبي 18ملي و  44(امدادگر امور انساندوستانه  62بودند، 

 

 امدادگران امور انساندوستانه ربوده شده

  

 

 

  امدادگران قرباني

نفر  211(نفر  260حادثه و درگيري امنيتي قرباني شدند  155تعداد امدادگران امور انساندوستانه آه در  2008در سال 

 17نفر ملي و  52(امدادگر  69درگيري امنيتي  حادثه و 27در  1998در حالي آه در سال . بود) المللي نفر بين 49ملي و 

  .قرباني شدند) المللي نفر بين

 

 

 

 

 

 

 آارآنان ملي
الملي آارآنان بين

 آارآنان ملي
الملي آارآنان بين
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  هاي امنيتي امدادگران امور انساندوستانه به عنوان قربانيان حوادث و درگيري

  

  هاي امنيت امدادگران پايگاه داده: منبع

  .است 2009ژوئيه  13تا  2009اطالعات سال * 

نفر براي سازمان  65( آردند آار مي هاي غيردولتي امدادگراني بودند آه با سازمان 2008ي سال قربان 260نفر از  185

دهنده يا  سرخ و بقيه از آشورهاي آمك المللي صليب احمر يا آميته بين  سرخ و هالل نفر براي فدراسيون صليب 5ملل، 

  ).آشورهاي ديگر بودند

  

  

  

يآارآنان مل

الملي آارآنان بين


