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ــوق اإلنســان،  ــاكات حق ــوع انته ــع وق ــة اإلنســانية IHH، نشــاطها اإلنســاين ملن ــة اإلغاث ــوم، تواصــل هيئ ــى الي ــام 1992 وحت ــذ تأسيســها ع من

ــامل. ــع أنحــاء الع ــة يف جمي ــا الحــروب والكــوارث الطبيعي ــة ضحاي وإلغاث

وتضــع الهيئــة يف نصــب عينيهــا توطيــد عالقــات التعــاون واألخــوة بــني املســلمني وشــعوب العــامل، إذ أنهــا تنفــذ العديــد مــن املشــاريع الثقافيــة 

واالجتاعيــة، ومتثــل يف مناطــق األزمــات منوذجــاً رائــداً للعمــل اإلنســاين تقتــدي بــه املنظــات املحليــة. وإىل جانــب أعــال اإلغاثــة تقــوم الهيئــة 

ــة البــالد، مثــل املــدارس، واملســاجد،  ــة املســتدامة( التــي مــن شــأنها خدمــة الســكان، واملســاهمة يف تنمي ــاء معــامل الخــر )مشــاريع التنمي ببن

ومراكــز رعايــة األيتــام، واملراكــز الثقافيــة، وحفــر آبــار امليــاه. كــا متــارس الهيئــة العمــل الدبلومــايس اإلنســاين يف مناطــق النــزاع حيــث تعجــز 

الدبلوماســية السياســية عــن حــل مشــكالتها. 

حــازت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH، عــى جائــزة مجلــس الشــعب الــريك للخدمــات املميــزة يف عــام 2007، كــا نالــت صفــة املؤسســة العامــة 

ــع الرضائــب.  ــك مــن جمي ــخ 2011.04.04 وأعفيــت بذل ــة رقــم 2011/1799 الصــادر بتاري ــة الركي ــوزراء يف الجمهوري مبوجــب قــرار مجلــس ال

ــاون االقتصــادي  ــة التع ــم املتحــدة )ECOSOC(، والعضــو يف منظم ــة يف األم ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــع: العضــو يف اللجن وتشــغل IHH موق

 ،)THF( ــدى اإلنســاين ــا عضــواً يف املنت ــدوق اإلنســاين يف منظمــة التعــاون اإلســالمي)OICHF(، إىل جانــب كونه )OIC(، وعضــو مجلــس الصن

وجمعيــة املنظــات الطوعيــة الدوليــة )ICVA(، ووقــف املنظــات الطوعيــة الركيــة، ورابطــة املنظــات األهليــة يف الــدول اإلســالمية.
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يف عــام 2017، افتتحــت الهيئــة يف تركيــا 3 مراكــز إغاثيــة ضخمــة هــي: مركــز مرمــرة إلدارة الكــوارث، ومركــز الكويــت 

الطبــي عــايل التقنيــة لألطــراف الصناعيــة، ومدينــة راف IHH لبنــاء اإلنســان.

ــة،  ــة تركي ــاً يف 55 مدين ــب 1.226 متطوع ــة، إىل جان ــي للهيئ ــز الرئي ــني يف املرك ــع العامل ــى جمي ــام 2017 تلق يف ع

ــمل  ــة تش ــتويات مختلف ــى مس ــك ع ــاذ، وذل ــث واإلنق ــات البح ــام بعملي ــع والقي ــل الرسي ــالزم للتدخ ــب ال التدري

ــزالزل.  ــة وال ــوارث الطبيعي ــق والك ــاء ويف الحرائ ــت امل ــات تح العملي

يف نهايــة عــام 2017 بلــغ عــدد األيتــام الذيــن تتعهــد الهيئــة رعايتهــم ضمــن برنامــج كفالــة يتيــم 15 ألفــاً يف تركيــا، 

وبلــغ عددهــم عــى مســتوى العــامل 90 ألفــاً آخريــن. 

خــالل عــام 2017 اســتفاد عــرات اآلالف مــن املٌعرسيــن يف تركيــا مــا قدمتــه الهيئــة مــن مســاعدات ومعونــات والتــي 

ــرسوة  ــة كن ــف علب ــاء، و50 أل ــر م ــت، و10 آالف ل ــن الزي ــر م ــة، و2000 ل ــواد الغذائي ــن امل ــاً م شــملت: 1.554 طن

وطعــام محفــوظ، و321.935 قطعــة لبــاس، و9.128 قطعــة منســوجات منزليــة، و18.324 زوج أحذيــة، و1.514 قطعــة 

أدوات منزليــة، و3.168 صنــدوق مــن أدوات املطبــخ، و463 طــن محروقــات. باإلضافــة إىل تقديــم املعونــة النقديــة إىل 

3021 أرسة مــن أجــل تأمــني أدواتهــا املنزليــة.

استفاد 700 ألف معرس داخل تركيا من فعاليات رمضان واألضاحي.

ــا. كــا وفــرت ألصحــاب الحاجــة 101.746 علبــة مــواد طبيــة،  تكفلــت الهيئــة مبصاريــف عــالج 639 مريــض يف تركي

ــة.   ــة، و560 مــن املعــدات الطبي و5097 حزمــة أدوي

ــاء  ــراك. كــا قدمــت ألبن ــا، 780 طالــب منهــم أت ــح الدراســية لـــ 2.440 طالــب يدرســون يف تركي ــة املن قدمــت الهيئ

العوائــل املعــرسة 1931 حقيبــة مدرســة، و63012 دفــراً وأدوات قرطاســية، باإلضافــة إىل أنهــا زودت عــدد مــن املــدارس 

بـــ 579 مقعــداً وطاولة.

مركــز مرمــرة إلدارة الكــوارث: أنشــئ يف محافظــة بورصــة الركيــة عــى أرض مســاحتها 4 دومنــات، بغيــة توفــر إمكانيــة التدخــل الرسيــع والفعــال 	 

عنــد وقــوع الكــوارث الطبيعيــة يف تركيــا وكافــة أنحــاء العــامل. 

 	 ،AID مركــز الكويــت الطبــي عــايل التقنيــة لألطــراف الصناعيــة: أســس بالتعــاون مــع بيــت الــزكاة الكويتــي، ومبســاهمة االتحــاد الــدويل لألطبــاء

بغيــة توفــر األطــراف الصناعيــة لضحايــا الحــرب مــن الالجئــني الســوريني الذيــن فقــدوا أطرافهــم. ويتألــف املــروع مــن 3 مراكــز توجــد يف كل 

مــن محافظــات إســطنبول وأورفــة وهطــاي الركيــة. واســتقبل املركــز خــالل العــام 235 مريضــاً، وأمــن األطــراف الصناعيــة لـــ 145 آخريــن. 

مدينــة راف IHH لبنــاء اإلنســان: هــو مــروع مركــز لرعايــة األيتــام يــأوي 990 طفــل يتيــم مــن ضحايــا الحــرب يف ســوريا، حيــث يوفــر البيئــة 	 

اآلمنــة والســليمة الالزمــة لنشــأتهم، ويلبــي جميــع احتياجاتهــم التعليميــة والصحيــة، ويأمــن لهــم الدعــم النفــي الــالزم. ويقــع املركــز الفريــد مــن 

نوعــه يف منطقــة الريحانيــة يف محافظــة هطــاي الركيــة. 

ي الصفحة
�ن

27

30

20

ي الصفحة
�ن

ي الصفحة
�ن

تركيا
تعتمــد IHH يف جميــع أعاملهــا عــى العمــل التطوعــي، وهــي إذ تنشــط اليــوم يف كافــة أرجــاء العــامل، فإمنــا 

تحقــق ذلــك بجهــود اآلالف مــن املتطوعــن، ومســاهامت أهــل الخــر الذيــن يشــكلون عصــب الحيــاة للهيئة. 

ومــا مشــفى العيــون يف النيجــر وأفــران الخبــز يف ســوريا، وآبــار امليــاه واملســاجد ومراكــز رعاية األيتــام املمتدة 

مــن رشق آســيا وحتــى غــرب أفريقيــا؛ إال مثــرة لعطــاءات أصدقائنــا املتطوعــن وجهودهم.

تديــر الهيئــة جميــع أعاملهــا اإلنســانية يف تركيــا مــن مقرهــا الرئيــي إىل جانــب 25 شــعبة يف إســطنبول، كــام 

يتبــع لهــا منظــامت تطوعيــة منتــرة يف 76 مدينــة و308 منطقــة يف أنحــاء تركيــا.

تونس

إسطنبول/تركيا

طرابزون/تركيا
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خــالل عــام 2017 وفــرت الهيئــة أجهــزة ســمع لـــ 15 مريض، وكــرايس متحركة لـــ 100 آخريــن، وأجرت عمليــات جراحية 

عينيــة لـــ 23 أم أرملــة، كــا أنهــا قدمــت 30 ألــف صنــدوق مــواد طبيــة، و1.018.690حزمــة دوائيــة، و160.333 جهــاز 

طبــي، و737.448 عبــوة مطهــرات. إىل جانــب ذلــك قامــت يف إدلــب بإنشــاء مصنــع إلنتــاج الضــادات الطبيــة تبلــغ 

طاقتــه اإلنتاجيــة 1.5 طــن مــن الضــاد.   

خــالل عــام 2017 آتــت الهيئــة املرضوريــن الســوريني 9.500 طــن مــن املنتجــات الغذائيــة، وقدمــت لهــم 283 ألــف 

لــر مــن الزيــت، و3 مليــون لــر مــن ميــاه الــرب، و3.2 مليــون علبــة كنــرسوة وطعــام محفــوظ، و1.700 طــن مــن 

الخضــار والفواكــه، و73 طــن لحــم. مــن ناحيــة أخــرى أنتجــت أفــران IHH، املوجــودة يف كل مــن الريحانيــة وكلــس، 

45.481.819 رغيــف خبــز، كــا أنهــا زودت األفــران داخــل ســوريا بـــ 14.767 طــن مــن الطحــني وكانــت كافيــة إلنتــاج 

180.080.000 رغيــف خبــز.

خــالل عــام 2017 افتتحــت الهيئــة داخــل ســوريا 26 مخــزن مالبــس يغطــي حاجــة نحــو 150 ألــف الجــئ مــن اللبــاس 

الجديــد باملجــان. 

كــا آتــت املعرسيــن 3.057.114 قطعــة لبــاس، و344.870 قطعــة منســوجات منزليــة، و200.760 زوج أحذيــة، 

و266.449 قطعــة أدوات منزليــة، و306.279 صنــدوق أدوات املطبــخ، وألفــي طــن مــن املحروقــات. 

خالل العام أنشأت الهيئة 978 خيمة جديدة يف مخيات الداخل، كا قدمت 10.442 قطعة عزل أريض.

أنشأت IHH يف سوريا 625 مخيم شوادر، و6 مخيات كرفانات حيث تأوي يف مجموعها أكرث من 150 ألف الجئ.	 

ــزل  ــن 100 من ــف م ــأوي 500 شــخصاً وتتأل ــث ت ــى األرايض الســورية، حي ــة ع ــة الرحم ــة إنشــاء  قري ــت الهيئ أكمل

ــة. ــق اجتاعي ــاً ومســتوصفاً ومراف ــا تضــم مدرســة وجامع ــاً، ك ــراً مربع ــا 75 م مســاحة كل منه

ــة IICO مجمــع  ــة الكويتي ــة اإلســالمية العاملي ــة الخري ــس بالتعــاون مــع الهيئ ــة كل يف2017 افتتحــت IHH يف مدين

أنجوبنــار الســكني لالجئــني الســوريني، حيــث يتألــف مــن 1.248 كرفانــة ذات طابقــني، باإلضافــة إىل مرافــق العيــش. 

ــث  ــة، حي ــاي الركي ــة يف هط ــة الريحاني ــان يف مدين ــاء اإلنس ــة راف IHH لبن ــروع مدين ــاح م ــرى افتت يف 2017 ج

ــاً. ــالً يتي ــة 990 طف ــن املدين تحتض

وتتعهد الهيئة يف سوريا برعاية 10 آالف يتيم ضمن برنامج كفالة يتيم، كا تلبي احتياجات 110 مركز رعاية أيتام. 	 

ــن  ــدد م ــرت لع ــا وف ــية. ك ــراً وأدوات قرطاس ــية، و319827 دف ــة مدرس ــني 6.870 حقيب ــاء الالجئ ــة أبن ــت الهيئ آت

املــدارس يف ســوريا 3.397 مقعــداً وطاولــة مدرســية للمــدارس، كــا أنهــا أنشــأت 3 مــدارس متهيديــة بكامــل تجهيزاتهــا 

يف مخيــات أعــزاز، ومركــز التعليــم والتأهيــل لدعــم املــرأة الســورية يف الريحانيــة، واملدرســة مهنيــة يف أورفــة. باإلضافة 

إىل أنهــا قدمــت املعونــات النقديــة إىل 62 معلــاً، و40 طالبــاً جامعيــاً نالــوا الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة الســودان 

الدوليــة. كــا أنهــا ســددت املصاريــف الدراســية لجامعــة الشــام العامليــة التــي افتتحتهــا يف أعــزاز عــام 2016. 

27

40
ي الصفحة

�ن

ي الصفحة
�ن

سوريا 
تقــف IHH إىل جانــب الشــعب الســوري يف محنتــه منــذ بدايتهــا، وتعمــل عــى تخفيــف معاناتــه داخــل 

ســوريا وخارجهــا عــن طريــق تلبيــة احتياجــات الالجئــن مــن غــذاء ودواء وتعليــم وذلــك عــر مراكز التنســيق 

التابعــة لهــا. كــام تــدأب عــى توفــر البيئــة اآلمنــة للنازحــن والالجئــن، إذ أنهــا أسســت لهــم مراكــز اإليــواء 

واملخيــامت، وأنشــأت لخدمتهــم معــامل الخــر )مشــاريع التنميــة املســتدامة( مــن مــدارس وأفــران ومطابــخ 

ومطاحــن ومراكــز صحيــة ومراكــز لرعايــة األيتــام باإلضافــة إىل حفــر آبــار امليــاه

ــد بلغــت  ــة. وق ــز تنســيق متفرق ــب ومراك ــق 9 مكات ــن طري ــة بتســير نشــاطاتها يف ســوريا ع ــوم الهيئ تق

قيمــة املســاعدات املقدمــة للشــعب الســوري منــذ بدايــة األزمــة وحتــى األشــهر األوىل مــن العــام الجــاري 

دوالراً.  321.633.815

كيا
تر

س/
كل
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خــالل عــام 2017 قدمــت الهيئــة املعونــة الغذائيــة لنحــو 500 ألــف روهينغــي مــن الالجئــني يف بنغالديــش، ولنحــو 

30 ألــف آخريــن يف ميامنــار.

استفاد  400 ألف الجئ روهينغي من حمالت رمضان واألضاحي.

تــم تقديــم املســاعدات الطبيــة ملــا يزيــد عــن 34 ألــف الجــئ، إىل جانــب تأمــني ميــاه الــرب واملنظفــات ألكــرث مــن 

56 ألــف آخريــن.

جرى إنشاء 3 عيادات صحية تقدم الخدمات لـ 50 ألف الجئ يف بنغالديش و96 ألف آخرين يف ميامنار.

خــالل عــام 2017 تــم تأســيس 79 ألــف خيمــة يف بنغالديــش، وإنشــاء 150 مــأوى يف ميامنــار، كــا تــم ترميــم 140 ملجــأً 

وتوفــر متطلبــات الحيــاة األساســية لنحــو 53 ألــف الجئ.

ش
دي

غال
بن

أراكان
شــهد عــام 2017 أكــر موجــة هجــرة للشــعب الروهينغــي، حيــث الذ أكــر مــن 800 ألف منهــم بالفــرار هرباً 

مــن املــوت املحتــم ولجــأوا إىل بنغالديــش. بدورهــا تواصــل IHH بــذل جهودهــا اإلنســانية إلعانــة الشــعب 

الروهينغــي منــذ 22 عامــاً•

ش
دي

غال
بن
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الصومال وفلسطين
خــالل 2017 حفــرت الهيئــة 36 بــر مــاء لتوفــر يف الصومــال بعــد أن رضبتهــا موجــة الجفــاف التــي شــملت دول رشق 

أفريقيــا، وتلبــي اآلبــار حاجــة 200 ألــف شــخص للميــاه يوميــاً. كــا أنجــدت 320 ألــف شــخص مبيــاه الصهاريــج.

وفــرت IHH طــوال العــام، الــدواء لقطــاع غــزة يف فلســطني، وأنشــأت مستشــفى الســعيد، وجهــزت مستشــفى الوفــاء 

باملعــدات الطبيــة، وأنشــأت محطــة لتوليــد الطاقــة الشمســية لتلبيــة حاجــة مستشــفى جنــني مــن الطاقــة الكهربائيــة، 

كــا أمنــت الوقــود الــالزم لتشــغيل آبــار امليــاه عــى مــدار العــام.

تــم تغطيــة مصاريــف املطبخــني املوجوديــن يف غــزة وتأمــني مــا تحتاجــه مــن املــواد الغذائيــة، حيــث يســتفيد منهــا 

40 ألــف شــخص. باإلضافــة إىل تقديــم املعونــات الغذائيــة لـــ 15 ألــف شــخص مــن املعرسيــن هنــاك.

تــم تغطيــة املصاريــف الســنوية للمركــز الثقــايف العثــاين يف غــزة، وافتتــاح معاهــد للتدريــب املهنــي، وافتتــاح جامــع 

األنبــايش حســن.

يضم برنامج كفالة يتيم 15 ألف يتيم يف غزة و5 آالف آخرين يف السودان.

انتفع 120 ألف شخص يف فلسطني و95 ألف آخرين يف الصومال من حمالت رمضان واألضاحي 2017.

الصومال

الصومالفلسطين

اليمن والعراق وليبيا
قدمت الهيئة املعونات الغذائية إىل 90 ألف من ضحايا الحرب املستمرة يف اليمن. 

ــة  ــة يف اليمــن، قدمــت الهيئ ــاء وعــدن وتعــز وإّب واملناطــق الريفي ــرا يف مــدن صنع يف إطــار مكافحــة مــرض الكول

الرعايــة الصحيــة لنحــو 75 ألــف شــخص، كــا أنهــا أقامــت يف مخيــم هانيــك عيــادة صحيــة تخــدم 5 آالف شــخص، 

وجّهــزت املراكــز الطبيــة يف الجــوف مبعــدات طبيــة تقــدم الخدمــة لـــ 45 ألــف شــخص. باإلضافــة إىل ذلــك تــم تقديــم 

املنظفــات ملــا يزيــد عــن 8 آالف مينــي يف مــدن صنعــاء وتعــز ومربــد. 

يف 12 نوفمرب/تريــن الثــاين 2017 شــهدت محافظــة كرمنشــاه اإليرانيــة زلــزاالً قويــاً ســجل 7.3 درجــة امتــد تأثــره إىل 

مدينــة حلبجــة العراقيــة، وأودى بحيــاة أكــرث مــن 500 شــخص، وإصابــة أكــرث مــن 8 آالف آخريــن بالجــراح. ســارعت 

ــف  ــة إىل املناطــق املتــرضرة وقدمــت املســاعدات إىل 12 أل ــة الطــوارئ التابعــة للهيئ ــاذ وإغاث الفــرق البحــث واإلنق

شــخص. كــا تــم إرســال املطبــخ املتنقــل إىل منطقــة الكارثــة يف العــراق لتقــدم الطعــام الطــازج لضحايــا الــزالزل.

تــم تقديــم املعونــات الغذائيــة لنحــو 100 ألــف مــن ضحايــا االشــتباكات يف مــدن كركــوك واألنبــار واملوصــل العراقيــة، 

و7 آالف آخريــن مدينتــي طرابلــس ورست يف ليبيــا.  

تــم تقديــم الرعايــة الطبيــة لنحــو 6 آالف مريــض ومصــاب يف مدينــة املوصــل العراقيــة، وبنــاء خــزان مــاء يوفــر امليــاه 

أللــف شــخص يوميــاً.

استفاد 162 ألف شخص يف اليمن وليبيا والعراق من حمالت رمضان واألضاحي 2017.

العراق اليمن
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29 دولة

وع 907 م�ش

يكة  52 منظمة رسش

750 مراقب

32 دولة

وع 259 م�ش

يكة  36 منظمة رسش

495 مراقب

15 دولة

وع 126 م�ش

يكة  30 منظمة رسش

178 مراقب

آسيا

أوروبا وأمريكاأفريقيا

بنغالديش،تركستان الرقية، إندونيسيا، الفلبني، الهند، ماليزيا، ميامنار، نيبال، 

باكستان، رسيالنكا، تايالند، فيتنام، أفغانستان، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، 

قرغيزيا، منغوليا، طاجيكستان، أوكرانيا، الشيشان / داغستان، فلسطني، لبنان، 

العراق، اليمن، األردن، إيران، سوريا، تركيا.

بنني، بوركينا فاسو، تشاد، ساحل العاج، غانا، غينيا، الكامرون، 

مايل، موريتانيا، النيجر، السنغال، سراليون، بوروندي، جيبويت، 

أثيوبيا، كينيا، جزر القمر، ماالوي، موزامبيق، رواندا، سوازيالند، 

السودان، الصومال، أفريقيا الجنوبية، جنوب السودان، أوغندا، 

تنزانيا، زميبابوي، مرص، ليبيا، تونس، املغرب.

البوسنة والهرسك، ألبانيا، مقدونيا، كوسوفا، الجبل 

األسود، رصبيا، املجر، بلغاريا، رومانيا، هاييتي، بوليفيا، 

الربازيل، اإلكوادور، برو، كولومبيا.

آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا
ــف  ــة. وتشــمل هــذه املشــاريع مختل ــاً يف 76 دول ــذ 1292 مروع ــة تنفي ــت الهيئ ــام 2017 أكمل خــالل ع

املجــاالت اإلغاثيــة والتعليميــة والثقافيــة.. وقــد قــام 1.423 شــخصا مــن تركيــا بزيــارة هــذه املشــاريع بهــدف 

مراقبتهــا والوقــوف عــى ســر األعــامل فيهــا. وكان تنفيــذ تلــك املشــاريع بتعــاون مــع 118 منظمــة رشيكــة 

و71 أخــرى مانحــة.

76 دولة

1423 مراقب وع 1292 م�ش

يكة 118 منظمة رسش
 و71 مانحة.



ي ظروف إنســانية 
ن البــ�ش عىل وجــه الأرض �ن يعيــش ماليــ�ي

ــوارث  ــات والك ــروب والرصاع ــة الح ــة نتيج ــة للغاي صعب

الطبيعيــة والأوبئــة والفقــر والجفــاف والظلــم الإجتماعي. 

ن متطلبــات الحيــاة  بدورهــا تبــذل IHH كل جهودهــا لتأمــ�ي

الأساســية مــن غــذاء ومــاء ودواء، وخدمــات صحيــة 

ــم.  ي أنحــاء العال
ــن �ن ــن والٌمع�ي وري ــة، للمرصن واجتماعي

ــة  اتيجيات تنموي ــ�ت ــر اس ــىل تطوي ــة ع ــل الهيئ ــا تعم كم

ي مناطــق الأزمــات عــن الحاجــة 
ن �ن ي الســكان المحليــ�ي

تغــ�ن

ي حــالت الطــوارئ ووقــوع الكــوارث 
هــم، وتقــوم �ن إىل غ�ي

ــة  غاث ــم الإ ــاذ وتقدي نق ــث والإ ــات البح ــة بعملي الطبيعي

العاجلــة. مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل الهيئــة عــىل تطويــر 

وتنفيــذ مشــاريع خاصــة تهــدف إىل حمايــة الأطفــال 

ي تحــدق بهــم مثــل 
الأيتــام مــن المخاطــر المختلفــة الــ�ت

ية والعصابــات ومنظمــات الجريمــة  البعثــات التبشــ�ي

ي إطــار ذلــك 
يــة، إذ أنهــا تقــوم �ن وتجــارة الأعضــاء الب�ش

ــام.   ــة الأيت بإنشــاء مراكــز رعاي

أعمال اإلغاثة 
اإلنسانية

نيا
كي
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ــب  ــة، التدري ــة تركي ــة، إىل جانــب 1.226 متطوعــاً يف 55 مدين ــني يف املركــز الرئيــي للهيئ ــع العامل يف عــام 2017 تلقــى جمي

الــالزم للتدخــل الرسيــع والقيــام بعمليــات البحــث واإلنقــاذ، وذلــك عــى مســتويات مختلفــة تشــمل العمليــات تحــت املــاء 

ويف الحرائــق والكــوارث الطبيعيــة والــزالزل. 

يف مــارس/آذار 2017، رضب محافظــة أضيــان الركيــة زلــزال بلغــت قوتــه 5.7 درجــة، كــا تعرضــت محافظــة تشــانق قلعــة 

لسلســلة مــن الــزالزل املتتاليــة. كان فريــق IHH يف كلتــا األزمتــني أول الواصلــني إىل املنطقــة حيــث أجــرت عمليــات اإلجــالء 

وقدمــت اإلغاثــة العاجلــة للمترضريــن، وكان مــن ضمــن ذلــك إعــداد الطعــام يوميــاً وتقدميــه لنحــو 40 ألــف شــخص ملــدة 8 

أيــام، وتقديــم املالبــس والبطانيــات والخيــام.

يف 2017  تلقــى العديــد مــن املتطوعــني يف مختلــف املــدن الركيــة التدريــب الــالزم للمشــاركة يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ، 

ــة، و56  ــق، و63 متطــوع يف مجــال اإلســعافات األولي ــة ضــد الحرائ ــي: 234 متطــوع يف مجــال التوعي ــا ي ــك وفــق م وكان ذل

متطــوع يف مجــال إدارة الكــوارث، و48 شــخصاً يف مجــال إنشــاء املخيــات. 

يف 2017 خضــع الفريــق األول للبحــث واإلنقــاذ واملؤلــف مــن 38 عنــرصاً  ملســتويات مختلفــة مــن التدريــب يف مراكــز التدريــب 

التابعــة للدفــاع املــدين ووزارة الصحــة الركيــة وإدارة الكــوارث والطــوارئ الركيــة )آفاد(.

يف شــهر أغســطس/آب 2017، شــارك 250 متطوعــاً مــن 15 مدينــة تركيــة يف املعســكر التدريبــي الــذي نظمتــه الهيئــة يف مجــال 

البحــث واإلنقــاذ، واســتمر ملــدة ثالثــة أيــام.

أعــدت IHH خطــة طــوارئ وقائيــة متكاملــة وذلــك يف إطــار الدراســات التــي تجريهــا بشــأن زلــزال إســطنبول املتوقــع وقوعــه. 

وتشــمل الخطــة تأســيس نظــام اتصــاالت الســلكية يغطــي نصــف املدينــة يف حــال انهــارت أنظمــة االتصــاالت فيهــا. 

كيا
تر

عمليات البحث واإلنقاذ
تضــم IHH بــن كوادرهــا فريقــاً كامــالً مؤلفــاً مــن 1226 عنــراً لديهــم الكفــاءة والقــدرة الكاملــة عــى إدارة 

األزمــات والتدخــل الرسيــع والقيــام بأعــامل النجــدة يف حــاالت الطــوارئ ووقــوع الكــوارث الطبيعيــة.

كيا
تر
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مركز مرمرة إلدارة الكوارث
شــكل زلــزال مرمــرة الــذي رضب تركيــا يف 17 مــن أغســطس/آب 1999 نقطــة تحــول مهمــة يف تعامــل تركيــا مــع الكــوارث الطبيعيــة، 

ــق مــن فكــرة  ــت تنطل ــي بات ــة مــع الكــوارث الت ــة واملنظــات األهلي ــاً يف تعاطــي املؤسســات الحكومي ــراً جذري ــه أحــدث تغي إذ أن

االســتعداد واتخــاذ اإلجــراءات االحرازيــة تأهبــاً لحــدوث أيــة كــوارث محتملــة. 

ــل مــن  ــة، بهــدف التقلي ــة طبيعي ــع والفعــال يف حــاالت وقــوع كارث ــا عــى التدخــل الرسي ــز قدرته ــدوام لتعزي تســعى IHH عــى ال

ــع  ــة التدخــل الرسي ــوارث بغي ــرة إلدارة الك ــز مرم ــة مرك ــك أنشــأت الهيئ ــى ذل ــتناداً ع ــا إىل أدىن الحــدود. واس ــة عنه األرضار الناجم

والفعــال عنــد حــدوث كــوارث محتملــة يف تركيــا وكافــة أنحــاء العــامل، مــع األخــذ بعــني االعتبــار احتاليــة حــدوث زلــزال يف منطقــة 

مرمــرة. وضــع حجــر األســاس للمركــز  يف 2013، وجــرى افتتاحــه يف 2017 وميتــاز املــروع بأنــه األول مــن نوعــه الــذي تقــوم عليــه 

منظمــة أهليــة مــن أجــل التدريــب عــى إدارة الكــوارث والتنســيق للعمــل اإلغــايث. وأنشــئ املركــز عــى أرض تبلــغ مســاحتها 4 دومنــات، 

مبســاحة 7.200 مــراً مربعــاً، ويجــري فيــه تدريــب الفــرق اإلغاثيــة عــى عمليــات التدخــل الرسيــع والبحــث واإلنقــاذ. ونظــراً لقــرب 

موقعــه مــن شــبكة املواصــالت الرئيســية الربيــة منهــا والبحريــة والجويــة، فإنــه يوفــر إمكانيــة التدخــل بــأرسع مــا ميكــن عنــد حــدوث 

أي كارثــة. كــا يعتــرب العمــل التوعــوي عــى كيفيــة التعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة مــن أبــرز أهــداف ونشــاطات املركــز. 
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حتــى نهايــة 2017، ســاهم 52.497 متربعــاً يف تلبيــة احتياجــات 87.424 يتيــاً وذلــك عــرب برنامــج كفالــة يتيــم املســتمر منــذ 

عــام 2007. ويتــوزع األيتــام يف العــامل عــى النحــو التــايل: 15.146 يتيــاً يف تركيــا، و34.769 يف الــرق األوســط، و22.248 يف 

أفريقيــا، و8.232 يف آســيا، و5.598 يف البلقــان، و932 يف القوقــاز، و430 يف آســيا الوســطى، و69 آخريــن يف أمريــكا الجنوبيــة.

يف 2017 بلــغ عــدد املــدارس املشــاركة يف حملــة “أخ يتيــم لــكل فصــل درايس” التــي انطلقــت عــام 2013  بالتنســيق مــع وزارة 

ــا. وتضــم  ــا، 8.081 مدرســة يف مختلــف محافظــات تركي ــة يف تركي ــة املعلمــني الركيتــني ورئاســة الشــئون الديني ــة ونقاب الربي

الحملــة نحــو مليــون تلميــذ يســاهمون بجــزء مــن مرصوفهــم اليومــي مــع أصدقائهــم يف الفصــل الواحــد يف كفالــة يتيــم، فيــا 

وصــل عــدد األيتــام املكفولــني عــرب الحملــة 20.823 يتيــاً يف 52 دولــة.  

أفريقيا

تركيا

آسيا
الرق األوسط

دول البلقان والقوقاز
وأمريكا الالتينية

خالل العام، مارست IHH نشاطاتها املتعلقة باأليتام يف العديد من دول العامل، إذ أنها قامت بـ: 

تلبية حاجة 6.213 عائلة يتيم من املواد الغذائية عى نحو شهري، ومنح معونات غذائية لـ 47.840 عائلة أخرى. 	 

تقديــم الدعــم النفــي لـــ 2588 يتيــم، وإجــراء املعاينــة الطبيــة لـــ 3308  والختــان لـــ 472 يتيــم، وتغطيــة مصاريف عــالج 1912 يتيــم، وتوفر الــدواء لـ 2455 	 

ومــواد التنظيــف لـــ 20501 آخرين.

تأمني الوقود لـ 10104، والبطانيات لـ 14524، واألدوات املنزلية لـ 4416 عائلة أيتام. ودفع أجور السكن لـ 3821 عائلة أيتام.	 

توفــر القرطاســية لـــ 13186 يتيــم، واملصاريــف الدراســية لـــ 7520 يتيــم، وتقديــم املنــح الجامعيــة لـــ 942 يتيــم، باإلضافــة إىل تأســيس 670 صــف منوذجــي 	 

و73 مكتبــة و2574 ورشــة مهنيــة لتعليــم األطفــال.

توزع األطفال األيتام املكفولن ضمن برنامج كفالة يتيم وفقاً للعمر واملنطقة
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%9 %18 %57 %16

%40
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يوفــر برنامــج كفالــة يتيــم، إمكانيــة كفالــة يتيــم للراغبــني يف ذلــك أفــراداً كانــوا أو عوائــل أو مؤسســات أو مجموعــات، وذلــك بدفــع 

مبلــغ شــهري قيمتــه $30 يكفــي لتلبيــة جميــع متطلبــات اليتيــم املكفــول املعيشــية والتعليميــة والصحيــة. 

نشاطات رعاية وحماية األيتام
تتــوىل IHH رعايــة 90 ألــف طفــل يتيــم يف كافــة أنحــاء العــامل، وقــد أنشــأت 33 مركــزاً إليوائهــم ورعايتهــم. 

يف عــام 2017 بلــغ عــدد األطفــال األيتــام الذيــن حصلــوا عــى املعونــات الدوريــة 250 ألــف طفــل يتيــم عــى 

ــتوى العامل. مس

نيا
نزا

ت
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مركز الشهيد فرقان دوغان لرعاية األيتام 
2016، فطاين/ تايالند

أنشــأت هيئتنــا 33 مركــزاً لرعايــة األيتــام يف 13 دولــة، كــا أسســت مركــزاً لتعليــم األيتــام ومدينــة خاصــة إليوائهــم. وتحتضــن 

هــذه املراكــز ألفــي طفــل يتيــم. وقــد بلغــت مصاريــف 31 مركــزاً  1.905.644 يــورو، كــا بلغــت مصاريــف تلبيــة احتياجــات 

مراكــز رعايــة األيتــام يف ســوريا 2.098.624 لــرة تركيــة. كــا قامــت الهيئــة يف ســوريا بإنشــاء مركــز لرعايــة األيتــام يف مدينــة 

جرابلــس يــأوي 100 يتيــم، وترميــم مدرســة لأليتــام يف مدينــة أعــزاز.

نظمــت IHH يف عــام 2017 حملــة أيــام التضامــن مــع اليتيــم يف دورتهــا الســنوية الســابعة، والتــي تســعى الهيئــة عــن طريقهــا 

إىل توعيــة أفــراد املجتمــع بقضايــا اليتيــم ودفعهــم للمشــاركة يف نشــاطات تعــود بالفائــدة عــى األيتــام. 

خــالل أيــام التضامــن مــع اليتيــم نفــذت الهيئــة يف 34 دولــة، مختلــف املشــاريع التــي تهــدف إىل تحســني الظــروف املعيشــية 

ألكــرث مــن 100 ألــف طفــل يتيــم، إذ أنهــا توفــر لعوائــل األيتــام إمكانيــة االعتــاد عــى أنفســهم يف كســب عيشــهم، مثــل تربيــة 

املــوايش، وتأمــني املعــدات الزراعيــة وماكينــات الخياطــة وغــر ذلــك.

يف إطــار حملــة أيــام التضامــن مــع اليتيــم نظمــت الهيئــة الرحــالت اإلغاثيــة لنحــو 290 مــن املتربعــني والفعاليــات املجتمعيــة 

ــاريع  ــذ املش ــر تنفي ــى س ــم ع ــدف اطالعه ــك به ــة وغرهــم، وذل ــات املدني ــي املنظ ــني وممث ــني والصحفي ــاء والفنان كاألدب

الخريــة، ودفعهــم للعــب دورهــم يف تحفيــز املجتمــع عــى أعــال الخــر. 

ضمــن فعاليــات شــهر رمضــان 2017 قدمــت IHH العيــادي وهدايــا العيــد عــى 60516 يتيــم و80103 مــن األطفــال األيتــام 

واملعرسيــن يف 27 دولــة.

ــه  ــب رشح أســاء الل ــف كتي ــا. و20 أل ــم يف ســوريا وتركي ــل يتي ــف طف ــة عــى 31 أل ــل الرمضاني وزعــت IHH ســالت الطف

ــال. ــة أطف ــف و10 آالف مجل ــخة مصح ــنى، و10 آالف نس الحس

سلمت الهيئة زكاة األموال وصدقات الفطر لـ 16.443 طفل يتيم.

يف عيد األضحى 2017 وزعت IHH العيادي وهدايا العيد عى 28.962 يتيم يف 13 دولة، 12099 منهم يف تركيا.

يف إطــار “مــروع وجــوه مبتســمة” قدمــت الهيئــة بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل لألطبــاء الدعــم النفــي لـــ 60 يتيــم و300 

امــرأة يف تركيــا. حيــث وصــل عــدد ســاعات التأهيــل النفــي 589  ســاعة كــا وصــل عــدد ســاعات نشــطات التدريــب املهنــي 

لألطفــال 1837 ســاعة.

قامــت الهيئــة بعقــد قــران 50 زوج مــن حديثــي اإلســالم يف ســراليون، و50 زوج مــن ضحايــا الحــرب يف ســوريا، باإلضافــة إىل 

تلبيــة جميــع احتياجاتهــم.

أنشأت IHH منزالً إلمام جامع دار السعادة يف الكمرون وسددت له معاشاً شهرياً ملدة عام. 
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مدينة راف IHH لبناء اإلنسان
هــو مــروع مركــز لرعايــة األيتــام يــأوي 990 طفــل يتيــم مــن ضحايــا الحــرب يف ســوريا حيــث يوفــر البيئــة اآلمنــة والســليمة الالزمــة 

لنشــأتهم، ويلبــي جميــع احتياجاتهــم التعليميــة والصحيــة، ويأمــن لهــم الدعــم النفــي الــالزم. ويقــع املركــز الفريــد مــن نوعــه يف 

منطقــة الريحانيــة يف محافظــة هطــاي الركيــة. 

افتتحــت يف عــام 2017 مدينــة راف IHH لبنــاء اإلنســان وهــي مــروع مركــز لرعايــة األيتــام يف عــام 2017، ويــأوي املــروع املقــام 

ــزالً مســتقالً  ــع مســاحته 100 دونــم 55 من ــذي تبل ــام الحــرب يف ســوريا، ويضــم املــروع ال ــة 990 طفــل مــن أيت ــة الريحاني يف مدين

ومدرســة وجامعــاً ومركــزاً صحيــاً وآخــر للدعــم النفــي باإلضافــة إىل املســاحات الخــرضاء واملرافــق الرفيهيــة والخدميــة. ويعــد املركــز 

األكــرب مــن نوعــه يف العــامل.
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أمتــت حملــة مكافحــة الســاد التــي أطلقتهــا الهيئــة يف القــارة األفريقيــة عامهــا العــارش محققــة بذلــك هدفهــا يف تقديــم العــالج 

ملئــة ألــف مصــاب بالســاد. ومنــذ 2007 وحتــى نهايــة 2017، بلــغ عــدد الذيــن خضعــوا لفحــص طبــي عــام 716.897 شــخصاً يف 

14 دولــة، فيــا خضــع 344.029 شــخص للفحــص الطبــي الدقيــق، وأجريــت العمليــات الجراحيــة العينيــة لـــ 100.027 مصــاب 

عــاد النــور إىل برصهــم.

خــالل 2017 نجحــت الهيئــة يف تقديــم املســاعدات الطبيــة لـــ 6 آالف شــخص يف املوصل/العــراق، و5 آالف شــخص يف ليبيــا، و5 

آالف شــخص يف الربازيــل، و34 ألــف الجــئ أراكاين يف ميامنــار وبنغالديــش.

افتتحت 3 مراكز صحية مختلفة ليستفيد منها 50 ألف الجئ أراكاين يف بنغالديش و96 ألف الجئ يف ميامنار. 

خــالل عــام 2017 وفــرت الهيئــة يف ســوريا أجهــزة ســمع لـــ 15 مريــض، وكــرايس متحركــة لـــ 100 آخريــن، وأجــرت عمليــات 

جراحيــة عينيــة لـــ 23 أم أرملــة، كــا قدمــت 30 ألــف صنــدوق مــواد طبيــة، و1.018.690حزمــة دوائيــة، و160.333 جهــاز 

طبــي، و737.448 عبــوة مطهــرات.  إىل جانــب ذلــك قامــت يف إدلــب بإنشــاء مصنــع إلنتــاج الضــادات الطبيــة تبلــغ طاقتــه 

اإلنتاجيــة 1.5 طــن مــن الضــاد.   

تكفلــت الهيئــة مبصاريــف العــالج والعمليــات الجراحيــة لـــ 639 مريــض يف تركيــا. كــا وفــرت ألصحــاب الحاجــة 101.746علبــة 

مــواد طبيــة و5097 حزمــة أدويــة، و560 مــن املعــدات الطبيــة. 

قدمــت الهيئــة الدعــم النفــي لـــ 3 أشــخاص يف البوســنة والهرســك، والدعــم الــالزم لتشــغيل مركــز املعالجــة الفيزيائيــة الــذي 

يقــدم خدماتــه لالجئــني الفلســطينيني يف باغجيــالر/ إســطنبول.

أنشــات IHH مركــز )شــهداء كوجــوك جكمجــة 15 متــوز( الصحــي يف النيجــر ليقــدم الخدمــة لنحــو 7500 شــخص، ومركــز 

ــور الصحــي يف الباكســتان ليقــدم الخدمــة لنحــو 3 آالف شــخص. هاريب

أمنــت الهيئــة عــى مــدار الســنة املســاعدات الدوائيــة لقطــاع غــزة / فلســطني، كــا أنشــأت مشــفى الســعيد، وجهــزت مشــفى 

الوفــاء باألجهــزة الطبيــة، وأسســت محطــة طاقــة شمســية لتأمــني الطاقــة الكهربائيــة الالزمــة ملشــفى جنــني.

يف إطــار مكافحــة الكولــرا قدمــت الهيئــة  املســاعدات الصحيــة يف مــدن صنعــاء وعــدن وتعــز وإّب اليمنيــة ومناطقهــا الريفيــة 

حيــث قدمــت املســاعدات الطبيــة لنحــو 75 ألــف شــخص. كــا أقامــت عيــادة طبيــة يف مخيــم هانيــك ليســتفيد منهــا 5 آالف 

شــخص. وجهــزت مركــزاً طبيــاً يف الجــوف باألجهــزة الطبيــة ليســتفيد منهــا 45 ألــف شــخص. 

يف إطــار “مــروع وجــوه مبتســمة” قدمــت الهيئــة بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل لألطبــاء )AID( الدعــم النفــي لـــ 60 يتيــم 

و300 امــرأة يف تركيــا. حيــث وصــل عــدد ســاعات التأهيــل النفــي 589  ســاعة كــا وصــل عــدد ســاعات نشــاطات التدريــب 

املهنــي لألطفــال 1837 ســاعة.

يف إطــار نشــاطات اليتيــم خــالل العــام، تلقــى 2588 طفــل يتيــم الدعــم النفــي، وخضــع 3308 يتيــم آخريــن للفحــص الطبــي. 

كــا تكفلــت الهيئــة بتغطيــة مصاريــف عــالج 1912 طفــالً يتيــاً، وإجــراء الختــان لـــ 472 طفــالً، وتوفــر الــدواء لـــ 2455 يتيــاً 

ومــواد التنظيــف لـــ 20501 آخرين.

النشاطات الصحية
يف 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن خدمــات IHH الصحيــة مليــون معــرس يف العــامل. كــام أمتــت حملــة 

الهيئــة ملكافحــة الســاد عامهــا العــارش حيــث بلــغ عــدد الذيــن خضعــوا للعــالج 100 ألــف مصــاب. 
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مركز التقنية العالية لألطراف الصناعية
تجــاوز عــدد املصابــني باإلعاقــة يف كل مــن ســوريا وفلســطني والعــراق 4 ماليــني مصــاب، 2.8 مليــون منهــم يف ســوريا لوحدهــا. انطالقــاً 

مــن ذلــك، أسســت IHH بالتعــاون مــع بيــت الــزكاة الكويتــي، ومبســاهمة “االتحــاد الــدويل لألطبــاء” AID، مركــز الكويــت الطبــي 

عــايل التقنيــة لألطــراف الصناعيــة، وذلــك بهــدف تأمــني األطــراف الصناعيــة لضحايــا الالجئــني الســوريني الذيــن فقــدوا أطرافهــم جــراء 

الحــرب. ويتألــف املــروع مــن ثــالث مراكــز توجــد يف كل مــن محافظــات اســطنبول وأورفــة وهطــاي الركيــة. واســتقبل املركــز خــالل 

العــام 235 مريضــاً، وأمــن األطــراف الصناعيــة لـــ 145 آخريــن. 
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خــالل عــام 2017 بــارشت الهيئــة يف تنفيــذ 726 مــروع بــر مــاء، فيــا افتتحــت 471 بــراً يف 20 دولــة هــي: تشــاد، بوركينــا 

ــا،  ــا، كيني ــويت، الســنغال، تنزاني ــايل، جيب ــال، م ــا، الصوم ــا، أفغانســتان، ســراليون، غيني ــا، الســودان، إثيوبي فاســو، النيجــر، غان

بورونــدي، روانــدا، أوغنــدا، العــراق والهنــد. وقــد تجــاوز عــدد اآلبــار التــي افتتحتهــا IHH حتــى اليــوم 6 آالف بــر يف 33 دولــة 

تغطــي حاجــة نحــو 2.5 مليــون إنســان مــن امليــاه.

ــراً يف  ــر 36 ب ــة وحف ــه إىل املنطق ــة للتوج ــع الهيئ ــا دف ــاف شــديدة، م ــا موجــة جف ــام 2017 شــهدت دول رشق أفريقي يف ع

الصومــال بالتعــاون مــع بنــك التنميــة اإلســالمي، حيــث تلبــي اآلبــار هنــاك حاجــة 200 ألــف شــخص مــن امليــاه يوميــاً، كــا 

ــاه الصهاريــج. أنجــدت 320 ألــف شــخص مبي

وفرت الهيئة مياه الرب ومواد التنظيف لـ 56 ألف الجئ أراكاين يف بنغالديش وميامنار.

خالل العام وفرت الهيئة 737.448 علبة مواد تنظيف لالجئني يف سوريا، و28.159 علبة مواد تنظيف للُمعرسين يف تركيا.

توفر مياه الرب لـ 1000 شخص من ضحايا السيول يف ماليزيا.

حفر بر وإنشاء محطة مياه يف معهد هاريبور يف باكستان، و24  محطة أخرى يف رسيالنكا.

تزويد جميع آبار املياه بالوقود الالزم لتشغيلها يف غزة عى مدار العام. 

توفر مواد التنظيف لنحو 8 آالف شخص يف مدن صنعاء وتعز ومربد اليمنية.

القيــام بالصيانــة الســنوية ملحطــة تحليــة املــاء يف لبنــان والتــي تغطــي حاجــة 5 آالف شــخص مــن امليــاه، وإنشــاء خزانــات ميــاه 

يف املوصــل يف العــراق حيــث يســتفيد منهــا يوميــاً 1000 شــخص.
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خدمات المياه والنظافة 
والصرف الصحي

يف 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن خدمــات IHH يف مجــال امليــاه والنظافــة والــرف الصحــي 4 ماليــن 

معــرس يف العــامل. كــام أســعفت الهيئــة بامليــاه دول رشق أفريقيــا التــي تأثــرت مبوجــة الجفــاف.
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خــالل 2017 آتــت الهيئــة املعرسيــن يف تركيــا 1.554 طــن مــن املــواد الغذائيــة، وألفــي لــر مــن الزيــت، و10 آالف لــر مــن 

ميــاه الــرب، و50 ألــف معلبــات متنوعــة.

خــالل 2017 آتــت الهيئــة املعرسيــن يف ســوريا 9.500 طــن مــن املــواد الغذائيــة، و283 ألــف لــر مــن الزيــت، و3 ماليــني لــر 

ــات متنوعــة، و1.700 طــن مــن الخضــار والفواكــه، و73 طــن مــن اللحــوم؛ باإلضافــة  ــون معلب ــاه الــرب، و3.2 ملي مــن مي

إىل أنهــا قدمــت املعونــات الغذائيــة لالجئــني الســوريني يف رصبيــا، وأمنــت 14.767 طــن مــن الطحــني لألفــران داخــل ســوريا 

والتــي اســتخدمت يف إنتــاج 180.080.000 رغيــف خبــز. فيــا أنتجــت أفــران الخبــز التابعــة للهيئــة والواقعــة يف مــدن كلــس 

والريحانيــة، 45.481.819 رغيــف خبــز. 

يف 2017 تصاعــدت وتــرة املجــازر العرقيــة ضــد الروهينغــا يف ميامنــار، مــا أجــرب مئــات اآلالف منهــم عــى تــرك ديارهــم هربــاً 

مــن املــوت. وقــد لبــت الهيئــة احتياجــات 500 ألــف مــن الجئــي الروهينغــا يف بنغالديــش مــن الغــذاء، واحتياجــات 30 ألــف 

آخريــن منهــم يف ميامنــار. 

زودت الهيئــة طيلــة عــام 2017 املطبخــني التابعــني لهــا يف قطــاع غــزة، باملــواد الغذائيــة الالزمــة إلنتــاج الطعــام لنحــو 40 ألــف 

شــخص يوميــاً. كــا لبــت احتياجــات 15 ألــف شــخص معــرس مــن الغــذاء. 

ــات  ــت املعون ــا قدم ــاك، ك ــرب هن ــا الح ــن ضحاي ــخص م ــف ش ــو 90 أل ــة لنح ــات الغذائي ــة املعون ــت الهيئ ــن قدم يف اليم

ــراق. ــرب يف الع ــا الح ــن ضحاي ــئ م ــف الج ــو 100 أل ــة لنح الغذائي

ــهرياً  ــت ش ــا لب ــدان، ك ــف البل ــم يف مختل ــة لـــ 47.840 يتي ــواد الغذائي ــت IHH امل ــام، أمن ــة األيت ــاطات رعاي ــار نش يف إط

ــذاء. ــن الغ ــم م ــة يتي ــات 6213 عائل احتياج

قدمــت الهيئــة املعونــات الغذائيــة لـــ 28.860 شــخص مــن املعرسيــن يف كل مــن دول ألبانيــا، ومقدونيــا، وســراليون، وماليزيــا، 

ونيبــال، ورسيالنــكا، والنيجــر. كــا لبــت االحتياجــات الغذائيــة لنحــو 1500 شــخص مــن ضحايــا إعصــار هايتــي.

آتــت الهيئــة املعونــات الغذائيــة إىل 82500 شــخص يف الصومــال مــن الذيــن وقعــوا ضحيــة ملوجــة الجفــاف التــي اجتاحــت 

املنطقــة يف 2017، كــا قدمــت املعونــات الغذائيــة لنحــو 5500 الجــئ أفريقــي يف تشــاد.

قدمــت الهيئــة املعونــات الغذائيــة لنحــو 8000 شــخص مــن الذيــن جــرى إجالؤهــم عــن منازلهــم نتيجــة العمليــات العســكرية 

التــي شــهدتها منطقــة مــاراوي يف الفلبــني.

يف إطــار حملــة املســاعدات الشــتوية لعــام 2107، آتــت الهيئــة املعونــات الغذائيــة إىل 13 ألــف شــخص معــرس يف أفغانســتان، 

وإىل 10 آالف شــخص آخريــن يف لبنــان وليبيــا.

أرســلت IHH مطابخهــا الســيارة لتوفــر الطعــام الطــازج لضحايــا زلــزال أضيــان يف رشق تركيــا والــذي رضب البــالد يف شــهر 

مــارس/آذار 2017 بقــوة 5.7 درجــة.

يف 12 نوفمرب/تريــن الثــاين 2017 رضب زلــزال بلغــت شــدته 7.3 درجــة كالً مــن واليــة كرمنشــاه اإليرانيــة، ومحافظــة حلبجــة 

العراقيــة مــا أدى إىل مقتــل أكــرث مــن 500 شــخص، وإصــاب اآلالف بجــراح. بدورهــا قامــت الهيئــة بإيتــاء املعونــات الغذائيــة 

إىل مــا يزيــد عــن 12 ألــف مــن ضحايــا الزلــزال، كــا أرســلت مطابخهــا الســيارة إىل هنــاك ملــدة شــهر كامــل.

 

نشاطات األمن الغذائي
يف 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن نشــاطات IHH يف مجــال األمــن الغــذايئ 16 مليــون شــخص حــول 

العــامل؛ فقــد أنتجــت الهيئــة مــن أجــل الالجئــن يف ســوريا 45 مليــون رغيــف خبــز، وآتتهــم 15 ألــف طــن 

مــن الطحــن. 

مار
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األضاحي
يف إطــار حملــة عيــد األضحــى لعــام 2017، قامــت الهيئــة بتوزيــع 53.500 ســهم و428.000 حصــة مــن لحــوم األضاحــي يف 106 

دول، إذ بلــغ عــدد املســتفيدين منهــا 2.140.000 معــرس. كــا أنهــا قامــت بتوزيــع 10.448 حصــة مــن لحــوم ذبائــح العقيقــة 

والكفــارات عــى مســتحقيها يف مختلــف البلــدان. 

ان
ود

س
ال

شهر رمضان
يف شــهر رمضــان لعــام 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن حملــة IHH الرمضانيــة 2.258.844 معــرس حــول العــامل، إذ أنهــا 

قامــت بإيتــاء ســالل رمضــان الغذائيــة إىل 322.692 معــرس يف 104 دولــة.

أقامــت الهيئــة موائــد اإلفطــار آلالف الصامئــني حــول العــامل، كــا أنهــا آتــت صدقــات الفطــر والكفــارات وزكــوات األمــوال إىل 

130 ألــف مــن مســتحقيها.

ش
دي

غال
بن



4041

تقرير نشاطات هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH لعام 2017

ــي الروهينغــا يف بنغالديــش، كــا أنشــأت لهــم 150  ــواء الجئ ــة يف بنغالديــش 79 ألــف خيمــة إلي خــالل 2017 أقامــت الهيئ

مســكن يف ميامنــار، وقامــت برميــم 140 مــن مســاكنهم. مــن جهــة أخــرى، أنشــأت الهيئــة يف رسيالنــكا 10 منــازل إليــواء أرس 

األيتــام مــن بــني األرس التــي أجــربت عــى النــزوح قــرساً. 

رممت مساكن 249 أرسة يتيم يف مختلف البلدان، ودفعت رسوم إيجار مساكن 3.821 أرسة أخرى. 

ساهمت يف تسديد رسوم إيجار مساكن 1714 أرسة من أرس الالجئني السوريني يف محافظتي هطاي وكلس الركية.

عقــب الزلــزال الــذي رضب محافظــة تشــنق قلعــة الركيــة يف فرباير/شــباط 2017، أقامــت الهيئــة 110 خيمــة إليــواء ضحايــا 

الزلــزال.

ــت  ــان الس ــات الكرف ــأوي مخي ــا ت ــازل أريض، في ــرت 10.442 ع ــوريا، ووف ــوء يف س ــات اللج ــة يف مخي ــت 978 خيم أسس

ومخيــات الشــوادر الـــ 25 التابعــة لهــا 150 ألــف الجــئ ســوري. 

يف عــام 2017، افتتحــت IHH بالتعــاون مــع الهيئــة الخريــة اإلســالمية العامليــة الكويتيــة ضاحيــة مســاكن أونجــو بينــار والتــي 

تحتــوي عــى 1.248 كرفانــة ذات طابقــني. 

يف عــام 2017 افتتحــت الهيئــة مدينــة راف IHH لبنــاء اإلنســان والتــي تــأوي 990 طفــالً يتيــاً يقيمــون يف 33 منــزل مســتقل. 

قامــت الهيئــة بإنشــاء 33 مركــزاً لرعايــة األيتــام يف 13 دولــة، تــأوي يف مجملهــا 2000 طفــل يتيــم. كــا قامــت بإنشــاء مركــز 

لتعليــم األيتــام. ويبلــغ عــدد دور حضانــة األيتــام التابعــة للهيئــة يف ســوريا 11 داراً.

سريالنكا

سوريا
بنغالديش

خدمات اإليواء
يف 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن خدمــات IHH يف مجــال اإليــواء 550 ألــف شــخص حــول العــامل، 

مــن جهــة أخــرى، تــأوي مخيــامت الالجئــن التابعــة للهيئــة يف ســوريا مــا يزيــد عــى 150 ألــف الجــئ.
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قرية الرحمة
أجــربت الحــرب يف ســوريا عــرات اآلالف مــن الســكان يف مناطــق الــرصاع عــى النــزوح عــن بيوتهــم واللجــوء إىل املناطــق الحدوديــة 

بحثــاً عــن األمــان، وتعــد املناطــق الحدوديــة مــع تركيــا األكــرث كثافــة باملهاجريــن الســوريني، حيــث يقيــم النازحــون بــادئ األمــر يف 

العــراء وتحــت األشــجار، إىل أن متــد لهــم يــد العــون. تعمــل الهيئــة منــذ بدايــة األزمــة عــى إيجــاد حلــول إليــواء هــذه الفئــة مــن 

النازحــني يف مناطــق آمنــة، إذ أنهــا تقــوم بإنشــاء املخيــات والضواحــي الســكنية لهــم. 

ــة  ــواء التــي تعمــل الهيئــة عــى إنشــائها يف ريــف إدلــب، حيــث تحتــوي القري ــة الرحمــة منوذجــاً ملشــاريع اإلي يشــكل مــروع قري

عــى 100 منــزل تبلــغ مســاحة كل منهــا 75 مــراً، وهــي مجهــزة إليــواء 500 شــخص، كــا أنهــا تضــم مدرســة وجامعــاً ومركــزاً صحيــاً 

ومرافــق اجتاعيــة. 
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خــالل عــام 2017 وفــرت الهيئــة أدوات املطبــخ ألكــرث مــن 53 ألــف الجــئ مــن الروهينغــا يف كل مــن بنغالديــش وميامنــار، 

وقدمــت لهــم الوقــود واملالبــس. 

آتــت IHH املعونــات الشــتوية ـ مــن ضمنهــا املالبــس والوقــود ـ إىل 175 ألــف معــرس يف 22 دولــة وهــي: البوســنة والهرســك، 

وألبانيــا، ومقدونيــا، وكوســوفا، والجبــل األســود، ورصبيــا )ســنجق(، والهنــد، ونيبــال، ورسيالنــكا، والفلبــني )مــورو(، وأفغانســتان، 

وكازاخســتان، ومنغوليــا، وقرغيزيــا، وأوكرانيــا، وفلســطني، واليمــن، ولبنــان، والعــراق، وتونــس، وإيــران.

أنشأت 26 مخزن للمالبس يف الداخل السوري، وهي توفر املالبس الجديدة لنحو 150 ألف الجئ باملجان.

ــة، و266.449 قطعــة أدوات  ــة، و200.760 زوج أحذي ــاس، و344.870 قطعــة منســوجات منزلي قدمــت 3.057.114 قطعــة لب

منزليــة، و306.279 صنــدوق أدوات املطبــخ، وألفــي طــن مــن املحروقــات.

قدمــت داخــل تركيــا 321.935 قطعــة لبــاس، و9.128 قطعــة منســوجات منزليــة، و18.324 زوج أحذيــة، و1.514 قطعــة أدوات 

منزليــة، و3.168 صنــدوق مــن أدوات املطبــخ، و463 طــن مــواد محروقــات. باإلضافــة إىل تقديــم املعونــة النقديــة إىل 3021 

أرسة مــن أجــل تأمــني أدواتهــا املنزليــة.

ضمــن حملــة رمضــان قدمــت الهيئــة العيــادي )مالبــس العيــد( لـــ  60516 طفــل يتيــم يف 27 دولــة، باإلضافــة إىل جانــب تقديم 

يــد العــون لنحــو 80103 شــخص أم أرملــة مــن الالجئــني. أمــا يف حملــة عيــد األضحــى قدمــت العيــادي لـــ 28962 طفــل يتيــم 

يف 13 دولــة مــن بينهــم 12099 يتيــاً يف تركيــا.  

ضمــن نشــاطات رعايــة األيتــام وفــرت IHH الوقــود لـــ 10104 أرسة يتيــم، وقدمــت البطانيــات لـــ 14524 أرسة، ولــوازم منزليــة 

لـــ 4416 أرسة أخرى.

وزعت املالبس الشتوية عى 4000 شخص من ضحايا زلزال تشاناق قلعة، إىل جانب 440 بطانية.

بنغالديشالعراق

المساعدات غير الغذائية
يف 2017 تجــاوز عــدد املســتفيدين مــن خدمــات IHH يف املجــاالت غــر الغذائيــة مليــون شــخص حــول 

العــامل، إذ قدمــت الهيئــة يف عيــدي الفطــر واألضحــى العيــادي )مالبــس العيــد( ألكــر مــن 110 طفــل مــن 

أطفــال العوائــل املعــرسة. 
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ــة إىل جانــب 26 ألــف  ــة 25680 نســخة مــن املصحــف الريــف عــى املعرسيــن يف 11 دول خــالل عــام 2017 أهــدت الهيئ

ــاً. وهــذه  ــاً ديني ــة والفرنســية و80038 كتاب ــة واإلنجليزي ــكا الالتيني ــم بلغــات أمري ــرآن الكري نســخة مــن ترجمــة معــاين الق

الــدول هــي: بوركينــا فاســو، وتشــاد، وأثيوبيــا، وغانــا، والنيجــر، وســراليون، وبينــني، ورومانيــا، والســودان، وغينيــا، وكازاخســتان. 

كــا تــم إهــداء 18 ألــف نســخة تفســر للقــرآن الكريــم يف تركســتان الرقيــة.

ضمــن نشــاطاتها لرعايــة األيتــام قدمــت الهيئــة القرطاســية عــى 13186 طفــل يتيــم يف مختلــف البلــدان يف العــامل، وغطــت 

املصاريــف الدراســية لـــ 7520 طفــالً يتيــاً. كــا قدمــت املنــح الجامعيــة لـــ 942 طالبــاً، وأنشــأت 670 صفــاً منوذجيــاً، و73 

مكتبــة، و2574 ورشــة مهنيــة.

وفــرت الهيئــة اللــوازم التعليميــة ألكــرث مــن ألفــي طفــل يتيــم يف 33 مركــزاً لرعايــة األيتــام يف 13 دولــة، كــا وفــرت األدوات 

التعليميــة الالزمــة يف 11 مركــزاً لرعايــة األيتــام يف ســوريا. 

افتتحــت يف جنــوب أفريقيــا دورة مهنيــة للخياطــة بلــغ عــدد املســتفيدين منهــا 60 امــرأة، ومعهــداً مهنيــاً يف رسيالنــكا اســتفاد 

منــه 550 شــخصاً، ومعهــداً مهنيــاً للجاليــة الشيشــانية يف أذربيجــان، ومعهــداً لتحفيــظ القــرآن الكريــم يف جورجيــا.

افتتحــت معهــداً لتحفيــظ القــرآن الكريــم يف ألبانيــا يســتوعب 200 شــخصاً، ومركــزاً ثقافيــاً يف مقدونيــا. كــا وزعت املســاعدات 

التعليميــة عــى ألفــي طالــب يف البوســنة والهرســك، و50 طالبــاً يف منغوليــا، و60 آخريــن يف النيبــال.

قدمــت الدعــم الــدرايس لـــ 2440 طالبــاً، ووزعــت عــى الطــالب املعرسيــن يف تركيــا 1931 حقيبــة مدرســية و63012 دفــراً، كــا 

وفــرت 579 مقعــداً دراســياً وطاولــة صــف يف مــدارس مختلفــة.

طبعــت املناهــج الدراســية يف كليــة الريعــة يف جامعــة بريشــتينا يف كوســوفا، حيــث اســتفاد مــن هــذه الكتــب ألفــي طالــب 

معي. جا

أنشأت مغسالً لألموات يف الجبل األسود، وقدمت الدعم لـ 20 موظفاً دينياً يف العراق.

غطت املصاريف السنوية لجامعة زمزم يف الصومال، واملصاريف السنوية للمركز الثقايف العثاين يف غزة. 

رممت يف أفغانستان مدارس قرمكول وجولغا، وأنشأت يف جمهورية شال قربص الركية مركزاً شبابياً للنساء. 

ون
الي

ير
س

نيا
كي

النشاطات التعليمية 
والثقافية

يف 2017 تجاوز عدد املستفيدين من نشاطات IHH التعليمية والثقافية 600 ألف شخص حول العامل.
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افتتحت 23 جامعاً يف 11 دولة، ومدرسة ابتدائية يف إقليم مورو يف الفلبني.
الفيتنام /  جامع قهرمنالر رحمت	 

أوغندا /  جامع حجيال أحمد مادريني	 

تشاد /  جامع سليم قمتاش	 

تشاد /  جامع حسن عبد الكريم الحمدي- محمد عبدالله سليان  الخالد	 

بوركينا فاسو /  جامع غونإيشيغي مهتدين	 

بوركينا فاسو / جامع نورغول أرول، والرسوجي	 

بوركينا فاسو /  جامع شعبة IHH بايرام باشا	 

بوركينا فاسو / جامع صربي أفندي	 

بوركينا فاسو / جامع عطا وبهية 	 

بوركينا فاسو / يحيى الفجي	 

بوركينا فاسو / جامع سيدنا أبو بكر- عصمت  رساج جوبوك أنقرة	 

بوركينا فاسو / جامع قرة مرسل ألب	 

السودان/ جامع الحاجة حسيبة تيجاين	 

بينني / جامع مصعب بن عمر	 

سراليون / جامع زينب عمر ماهياجيالر 	 

سراليون / جامع أحمد مصطفى	 

مايل / جامع فرهدر قردشليك )خديجة- تحسني قريش(	 

قرغيزيا / جامع شهداء غونغورن يف 15 متوز	 

قرغيزيا / جامع شهداء أسكدار يف 15 متوز	 

السودان / جامع 15 متوز زهروان	 

السودان / جامع سيدنا محمد-  عصمت رساج جوبوك أنقرة	 

رواندا / جامع نجم الدين أربكان	 

فلسطني / جامع األنبايش حسن يف غزة	 

وزعت عى الطالب يف سوريا 6870 حقيبة مدرسية و319827 دفراً. كا زودت مدارسهم بـ 3397 مقعداً دراسياً وطاولة.

أنشأت يف مخيات أعزاز السورية 3 مدارس تحضرية وغطت نفقاتها السنوية. كا قدمت املعونة املادية لـ 62 معلاً.

ــة  ــن هيئ ــم م ــة بدع ــة الســودان الدولي ــم يف جامع ــون تعليمه ــوا يتلق ــن كان ــني الســوريني الذي ــن الالجئ ــاً م تخــرج 40 طالب

ــانية. ــة اإلنس اإلغاث

غطت املصاريف السنوية لجامعة الشام العاملية التي يدرس فيها 600 جامعي.

أنشــأت لالجئــني الســوريني يف منطقــة الريحانيــة الركيــة مركــزاً للتعليــم والتأهيــل، وافتتحــت يف محافظــة أورفــا معهــداً مهنيــاً، 

باإلضافــة إىل مدرســتني لأليتــام يف كل مــن أعــزاز وإدلــب يف ســوريا.



ي 
ي القضايــا الــ�ت

نســانية �ن تمــارس IHH الدبلوماســية الإ

تقــف عندهــا الدبلوماســية الدوليــة عاجــزة عــن تقديم أي 

حــل لهــا، إذ أن الهيئــة تقــوم بالمبــادرة وعقــد اللقــاءات 

ــة  ــانية العالق نس ــا الإ ــل القضاي ــات لح ــراء المفاوض وإج

ن الأطــراف  اع، والقيــام بــدور الوســيط بــ�ي ن ي مناطــق الــ�ن
�ن

ــا  ــانية. كم نس ــاعدات الإ ــول المس ن وص ــ�ي ــة لتأم المتنازع

ــاركة  ــة والمش ــة والدولي ــا المحلي ــز عالقاته ــوم بتعزي تق

نســانية  ي المنصــات الدوليــة المختصــة بالخدمــات الإ
�ن

ــال. ــذا المج ي ه
ــا �ن ه ــادة تأث�ي ــدف زي به

أعمال 
الدبلوماسية 

اإلنسانية
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تلعــب IHH دور الوســيط والحكــم بــني األطــراف املتصارعــة يف مناطــق الحــروب واألزمــات. وتقــوم مبارســة الدبلوماســية اإلنســانية 

مــن أجــل إطــالق رساح املعتقلــني تعســفاً وإنقــاذ حيــاة الرهائــن واألبريــاء. ويف هــذا الصــدد، ســاهمت العــام املــايض يف إطــالق رساح 

13 معتقــل يف ســوريا وأفغانســتان واملغــرب وإرسائيــل والعــراق، وكان املحــررون مــن جنســيات مختلفــة هــي أوكرانيــا وإســبانيا وتركيــا 

وقطــر وكنــدا وســوريا. ومازالــت املســاعي جاريــة إلطــالق رساح العديــد مــن املعتقلــني يف 30 دولــة.

تحرير األسرى والرهائن

H
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ep
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تلعــب IHH دوراً مؤثــراً يف عمليــة الســالم الجاريــة بــني حكومــة 

الفلبــني والجبهــة اإلســالمية لتحريــر مــورو والتــي انطلقــت مــن جديــد 

ــذ  ــني من ــني الطرف ــتمر ب ــلح املس ــرصاع املس ــداً لل ــع ح ــام 2010 لتض ع

أكــرث مــن 50 عامــاً، والــذي يعــود أصلــه إىل مــا قبــل 500 ســنة مضــت.

ويتمثــل دور IHH يف عضويتهــا يف اللجنــة املســتقلة ملراقبــة تنفيــذ 

بنــود اتفــاق التفاهــم املوقــع بــني الطرفــني. وميثــل IHH يف هــذه 

اللجنــة عضــو مجلــس األمنــاء يف الهيئــة حســني أوروج.

ــني،  ــية إىل الفلب ــارات دبلوماس ــاين زي ــة بث ــت الهيئ ــالل 2017 قام خ

اســتمرت كل واحــدة منهــا نحــو أســبوعني. كــا تــم إعــداد التقريــر الســنوي الرابــع لجنــة املراقبــة املســتقلة واإلعــالن عنــه يف مؤمتــر 

صحفــي عقــد يف يوليو/متــوز. ويضــم التقريــر تقيــاً شــامالً ملجريــات عمليــة الســالم خــالل العــام. مــن جهــة أخــرى، تســعى الهيئــة 

ــرة. ــه مســلمو مــورو آمــاالً كب ــذي يعقــد علي ــي وال ــون بانغســامورو األســايس يف الربملــان الفلبين ــر قان لتمري

شــهدت ليبيــا بعــد ســقوط القــذايف عــام 2011 رصاعــات داخليــة 

ــالث  ــاً ث ــا حالي ــد يف ليبي ــة. ويوج ــرب األهلي ــتوى الح ــت إىل مس وصل

أطــراف مســيطرة تدعــي كل منهــا الرعيــة، وفشــلت جميــع املبــادرات 

ــرصاع  ــي ال ــريض كل األطــراف وينه ــاد حــل ي ــة يف إيج ــة والدولي املحلي

ــالد. ــتمر يف الب املس

بدورهــا تنشــط IHH يف ليبيــا كوســيط يعمــل عــى إيجــاد حلــول 

مشــركة بــني األطــراف. كــا تقــدم الدعــم للمنظــات املدنيــة املحليــة 

لتفعيــل دورهــا يف البــالد. وقامــت الهيئــة بعقــد العديــد مــن اللقــاءات 

ــا خــالل عــام 2017،  ــارات إىل تركي ــذي قامــوا بزي ــني ال باملســئولني الليب

كــا قامــت هــي بزيــارات متعــددة إىل ليبيــا تــم خاللهــا اتخــاذ قــرارات بإرســال مســاعدات طبيــة وكــوادر طبيــة، والتعــاون يف مجــال 

ــا  ــة يف مجــال الدبلوماســية اإلنســانية شــاركت فيه ــم دورة تدريبي ــم تنظي ــة، ت ــة مرصات ــا. ويف مدين ــني يف تركي ــاء الليبي ــب األطب تدري

املنظــات األهليــة. وتهــدف IHH عــرب عالقاتهــا مــع املنظــات األهليــة والشــخصيات املؤثــرة يف ليبيــا، إىل مواصلــة نشــاطاتها يف تقديــم 

املســاعدات اإلنســانية والدبلوماســية مبــا يعــزز فــرص نــر الســالم واالســتقرار يف البــالد. 

عملية السالم بين مورو الفلبين

أعمال الوساطة في ليبيا
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OIC – USAID

NCSROF

HD

ICVA

HD

Geneva Academy

Cordoba Foundation

ICRC

OCHA

OCHA

UN

The Humanitarian Forum

OCHA

The Humanitarian Forum

UNHRC

AKPM

Sinan Wren Foundation

منظامت أهلية مختلفة

ورشة عمل

اجتاع الصحة والتعليم

األمن يف شال وغرب آسيا

اجتاع العضوية

االجتاع الدبلومايس

IHL وحقوق اإلنسان

اجتاع دبلومايس

اجتاع الرق األوسط وأفريقيا وآسيا

االجتاع األفريقي الرق أوسطي

اجتاع جنوب آسيا

منصة املانحون أراكان

اجتاع استشاري

HLG اجتاع العالقات اإلنسانية

املنتدى اإلنساين

منتدى قضايا األقليات

الالجئني

مخيم القيادة والدبلوماسية

دور املرأة يف الحياة االجتاعية

تونس

غازي عنتاب 

األردن

جنيف

جنيف

جنيف

جنيف

جنيف

جنيف

جنيف

جنيف

لندن

غازي عنتاب 

لندن

جنيف

باريس

إسطنبول

الدوحة

2017.07.09
2017.08.08
2017.10.03
2017.10.17
2017.10.18
2017.10.18
2017.10.19
2017.10.19
2017.10.19
2017.10.20
2017.10.23
2017.10.30
2017.11.02
2017.11.28
2017.11.30
2017.12.08
2017.12.14
2017.12.28

فيا يي بعض االجتاعات التي شاركت فيها IHH عام 2017:

2017.01.10
2017.01.22
2017.02.02
2017.02.02
2017.01.12
2017.02.05
2017.02.10
2017.02.17
2017.02.19
2017.02.20
2017.02.21
2017.03.02
2017.03.08
2017.03.16
2017.03.17
2017.03.25
2017.03.26
2017.03.26
2017.04.06
2017.04.08
2017.04.21
2017.04.25
2017.05.12
2017.05.14
2017.05.19
2017.05.19
2017.05.20
2017.05.30
2017.06.06
2017.06.14
2017.06.15
2017.07.12

جنيف

جوهانسربغ

غازي عنتاب 

غازي عنتاب 

أنقرة 

الدوحة

إسطنبول

اليابان

إسطنبول

قطر

إيران

أنقرة

الدوحة

كييف

إسطنبول

إسطنبول

إسطنبول

الدوحة

غازي عنتاب 

إسطنبول

غازي عنتاب 

كلس

إندونيسيا 

البحرين

إسطنبول

إسطنبول

إسطنبول

جنيف

جينيف

جنيف

جنيف

إسطنبول

UNHCR اللجنة العليا لشئون الالجئن يف األمم املتحدة

منظامت أهلية مختلفة

UN, OCHA

UNHCR

هيئة الرقابة العامة

OICHF الصندوق اإلنساين يف منظمة التعاون اإلسالمي

ICIL

جامعة دوشيشا

IHH, OICHF, Eid Charity

لجنة حقوق اإلنسان

Assembly of NGOs

KDK

Qatar Charity

منظامت أهلية مختلفة

رئاسة الشئون الدينية الرتكية

IHC

TIIHV

املنظامت األهلية يف قطر

UN, OCHA

منظامت أهلية مختلفة

OCHA

OCHA, OICHF

HD, MFA

OICHF

        OICHF, IHH

        OICHF, IHH

OICHF

OHCHR

Human Rights Council

UNHCR

ECOSOC

وزارة الرتبية الوطنية ووقف اليتيم

إجالء املحارصين من حلب

املساعدات اإلنسانية واملرأة

HLG اجتاع العالقات اإلنسانية

الشأن السوري

شئون الالجئني

املنتدى اإلنساين

سوريا والقانون الدويل

سوريا وقضايا الرق األوسط 

تعليم الالجئني السوريني

اجتاع حقوق اإلنسان

مؤمتر دعم الحقوق الفلسطينية

ندوة الالجئني

الشأن الفلسطيني

املرأة سفرة السالم

الدعوة واإلرشاد يف سوريا

مؤمتر

مؤمتر

Humanitarian Action  مؤمتر

HLG اجتاع العالقات اإلنسانية

دور املرأة يف أعال اإلغاثة اإلنسانية

HLG اجتاع العالقات اإلنسانية

اجتاع تقنية كوبو

األمن يف منطقة جنوب آسيا

ندوة اليتيم

OICHF اجتاع مجلس

منظات الجهات املانحة

اجتاع األمناء

OHCHR التقرير السنوي لـ

الجلسة الخامسة والثالثني

االجتاع االستشاري

اجتاع األعال اإلنسانية 2017

التعليم الديني ألطفال الالجئني

التاريخ - املكان - املنظم - املوضوع

االجتماعات الدولية



ــذي ل  ــم ال ــش الكري ي العي
ــان �ن نس ــق الإ ــن IHH بح تؤم

ــاً  نســان. وانطالق ــوق الإ ــة حق ــق إل بالعــدل وحماي يتحق

ــوق  ــة حق ــا لحماي ــذل كل جهوده ــك تب ــا بذل ــن إيمانه م

نســان أينمــا كان والدفــاع عنهــا بــكل الوســائل والطــرق  الإ

ــرأي العــام العالمــي  ن ال وعــة، وتعمــل عــىل تحفــ�ي الم�ش

ي 
والمرجعيــات الحقوقيــة الدوليــة للنهــوض بمســئوليتها �ن

هــذا الصــدد.

نشاطات 
الدفاع 

عن حقوق 
اإلنسان
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نظمــت IHH االجتــاع املشــرك الرابــع للصنــدوق اإلنســاين يف منظمــة 

منظــات  األمنــاء ومجلــس  اإلســالمي OICHF ومجلــس  التعــاون 

التعــاون اإلســالمي. انعقــد االجتــاع يف إســطنبول وحــرضه ممثلــو 

العديــد مــن املنظــات إىل جانــب بولنــت يلدريــم رئيــس IHH وعبــد 

ــاع  ــم يف االجت ــس OICHF. ت ــاين رئي ــن آل ث ــد الرحم ــن عب ــز ب العزي

تقييــم مــا تــم تنفيــذه مــن الفعاليــات الدبلوماســية واإلغاثيــة املشــركة. 

ــاون  ــة التع ــار يف منظم ــو املستش ــة العض ــل صف ــر أن IHH تحم يذك

ــاون  ــة التع ــاين يف منظم ــدوق اإلنس ــو يف الصن ــالمي OIC، والعض اإلس

.OICHF اإلســالمي

يف شــهر شــباط نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة 

املؤمتــر الــدويل حــول مقاربــات حقــوق اإلنســان يف مواجهــة حــاالت الــرصاع باملنطقــة العربيــة، حيــث شــاركت IHH يف أعــال املؤمتــر 

إىل جانــب 320 منظمــة إقليميــة ودوليــة وممثلــني عــن مختلــف الجهــات الحكوميــة حــول العــامل. وبحــث املشــاركون يف املؤمتــر قضايــا 

عديــدة منهــا ســبل تعزيــز أســس حقــوق اإلنســان يف البلــدان العربيــة يف ظــل الرصاعــات التــي تشــهدها، وإيجــاد حلــول لألزمــات يف 

مناطــق النــزاع، وتطويــر اآلليــات الســلمية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وااللتــزام بقوانينهــا أثنــاء الحــرب.

 OICHF اجتماع

المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق اإلنسان

يســتعد 6 ماليــني كولومبــي للعــودة إىل ديارهــم وقــد فــروا قبــل ســنوات 

إىل فنزويــال هربــاً مــن الحــرب يف بالدهــم. وقــد رغبــت كولومبيــا وهــي 

تســتعد الســتقبال مواطنيهــا االســتفادة مــن التجربــة الركيــة يف الشــأن 

الســوري. ويف هــذا الصــدد، قــام ممثــل رئاســة الجمهوريــة الكولومبيــة 

جــان كارلــوس ســربتو والوفــد املرافــق لــه بزيــارة إىل املقــر الرئيــي لـــ 

IHH وكان يف اســتقباله األمــني العــام للهيئــة يــاوز دادا، ونائــب رئيســها 

دورمــوش أيديــن. وقدمــا لــه املعلومــات الكافيــة يف الشــأن الســوري.

االجتماع مع ممثلي كولومبيا حول الشأن السوري

الندوات واالجتماعات 
والمؤتمرات

ــات  ــر لدراس ــابع ع ــدويل الس ــي ال ــر األكادمي ــاركت IHH يف املؤمت ش

ــدس  ــت املق ــريف لبي ــروع املع ــف امل ــه وق ــذي نظم ــدس ال ــت املق بي

العــام املــايض عشــية الذكــرى الســنوية املئويــة لبــدء االحتــالل الربيطــاين 

ملدينــة القــدس وانتهــاء الحكــم العثــاين، وحــرض املؤمتــر عــدد كبــر مــن 

ــن الشــخصيات  ــد م ــة، والعدي ــة والدولي املنظــات واملؤسســات املحلي

ــارزة كان مــن بينهــم األســتاذ الدكتــور عبــد  والفعاليــات املجتمعيــة الب

الفتــاح العويــي، ونائــب رئيــس منصــة القــدس يف الربملــان الــريك 

الدكتــور نــور الديــن نبــايت، وعضــوة مجلــس الشــعب الــريك الدكتــورة 

ــم. ــت يلديري ــس IHH بولن روضــة قاوقجــي، ورئي

يف شــهر شــباط تــم تنظيــم املؤمتــر الــدويل لتقييــم املشــاكل التعليميــة 

لالجئــني الســوريني حــول العــامل يف اســطنبول، وذلــك برعايــة وزارة 

الربيــة يف الجمهوريــة الركيــة، وIHH، ومؤسســة الشــيخ عيــد الخريــة، 

واملجلــس اإلســالمي للمؤسســات املانحــة، والصناديــق اإلنســانية يف 

منظمــة التعــاون اإلســالمي، وهيئــة املعرفــة للتعليــم والثقافــة. وتنــاول 

املؤمتــر العقبــات الحــارضة والحلــول املمكنــة، وتــم تنظيــم الــورش 

املختلفــة. وقــد مثــل الهيئــة يف املؤمتــر نائــب الرئيــس وعضــو مجلــس 

اإلدارة يف IHH يــاوز دادا.

المؤتمر األكاديمي الدولي السابع عشر لدراسات بيت المقدس

المؤتمر الدولي لتعليم السوريين
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شــارك يف النــدوات واملؤمتــرات وحمــالت التوعيــة التــي نظمتهــا شــبيبة IHH مــا يزيــد عــن 60 ألــف طالــب، كــا تنظــم الهيئــة حلقــات 

ــة بهــدف  ــدأت نشــاطات شــبيبة IHH بعــد تأسيســها عــام 2017 يف 75 محافظــة تركي ــب. وب ــا نحــو 3 آالف طال ــراءة يشــارك فيه ق

تأســيس جيــل واعــي ومســئول تجــاه العــامل الــذي يعيــش فيــه.

 IHH مؤتمرات وندوات شبيبة

شــاركت IHH يف أعــال الــدورة الـــ 34 ملؤمتــر الصحــة اإلفريقــي الــذي 

ــات  ــام عــى تنظيمــه يف إســطنبول كل مــن االتحــاد العاملــي للجمعي ق

الطبيــة اإلســالمية FIMA، ووزارة الصحــة الركيــة، وجامعــة “إســطنبول 

مدنيــات”، ووقــف الحيــاة. وبلــغ عــدد املشــاركني فيــه نحو 700 مشــارك 

مــن أكــرث مــن 60 دولــة يف العــامل، باإلضافــة إىل ممثــي نحــو 50 مؤسســة 

ــة  ــة اإلغاث ــس هيئ ــر شــارك رئي ــاء املؤمت ــه أثن ــدين. ويف كلمت ــع م مجتم

اإلنســانية بولنــت يلدريــم تجربــة IHH يف العمــل اإلنســاين يف إفريقيــا. 

ــامر  ــة إنس ــانية واالجتاعي ــات اإلنس ــز الدراس ــم مرك ــام 2017 نظ يف ع

التابــع لـــ IHH العديــد مــن ورشــات العمــل البحثيــة كان مــن أبرزهــا 

ورشــتا دراســة األزمــات اللتــان اســتمرت كل منهــا 16 أســبوعاً مبشــاركة 

نحــو 120 طالبــاً، وورشــة دراســة أفريقيــا والــرق األوســط يف نســخته 

الثالثــة وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان محمــد فاتــح و جمعيــة 

األبحــاث األفريقيــة والــرق أوســطية ORDAF مبشــاركة 100 طالــب، 

ــة بالتعــاون مــع جامعــة قوجــايل و شــبيبة  وورشــة الدراســات األفريقي

ــاً. IHH مبشــاركة 40 طالب

ــة إنســامر هــو مركــز أسســته  ومركــز  الدراســات اإلنســانية واالجتاعي

ــاالت  ــر املق ــر ون ــداد التقاري ــة، وإع ــوم االجتاعي ــاالت العل ــف مج ــة يف مختل ــاث العلمي ــراء األبح ــدف إج ــام 2104 به IHH يف ع

ــا.  ــالت حوله والتحلي

مؤتمر الصحة اإلفريقي الـ 34

ورشات عمل إنسامر INSAMER لألزمات
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يف ذكــرى الســنوية الـــ 22 ملجــزرة رسبرنتســا التــي راح ضحيتهــا حــوايل 8.372 شــخصاً عــى أيــدي العصابــات الرصبيــة خــالل حــرب 

البوســنة، نظمــت IHH برنامجــاً إلحيــاء هــذه الذكــرى األليمــة، إذ نظمــت رحلــة للدراجــات الناريــة انطلــق املشــاركون فيهــا بدراجاتهم 

مــن اســطنبول وصــوالً إىل رسبرنيتشــا، وشــاركوا يف مراســم دفــن رفــات الشــهداء التــي تــم العثــور عليهــم يف املقابــر الجاعيــة والتعــرف 

عــى هوياتهــم.

موتوبوسنة  في سربرنيتسا

حمالت التوعية

يف نهايــة عــام 2016 أطلقــت IHH بالتعــاون مــع جمعيــة الهــالل 

األخــرض حملــة ملكافحــة املخــدرات يف 6 دول يف البقــان. وقــد اســتمرت 

حملــة التوعيــة هــذه طــوال عــام 2017 يف كل مــن البوســنة والهرســك 

والجبــل األســود ورصبيــا وألبانيــا وكوســوفا ومقدونيــا. وهدفــت الحملــة 

إىل توعيــة الشــباب واألرس حــول مخاطــر املخــدرات، واملســاعدة يف 

ــان. ــن هــم يف طريقهــم إىل اإلدم عــالج املتعاطــني الذي

كــا هــو األمــر يف كل عــام نظمــت IHH العــام املــايض يف اليــوم العاملــي 

ــام  ــة األيت ــة برعاي ــن النشــاطات املتعلق ــدداً م ــم ع ــع اليتي ــن م للتضام

كان مــن بينهــا تعزيــز ســبل التعــاون مــع املنظــات املحليــة والدوليــة 

ــالم،  ــم يف اإلس ــق اليتي ــوان “ح ــر بعن ــداد تقري ــام وإع ــوص األيت بخص

ومســئوليتنا تجاهــه”. 

حملة مكافحة المخدرات في دول البلقان

اليوم العالمي للتضامن مع األيتام
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ــا  ــيمة إذ م ــانية جس ــاة إنس ــا مأس ــطينية يف يومن ــهد األرايض الفلس تش

زال الكيــان الصهيــوين منــذ عــام 1948 ميــارس سياســة القتــل والتهجــر 

التــي  نكســة 1967  الفلســطيني. وبعــد  الشــعب  بحــق  والتنكيــل 

احتلــت إرسائيــل خاللهــا الضفــة الغربيــة، توســعت مارســتها لتشــمل 

ــدد  ــذا الص ــداًء. ويف ه ــراً واعت ــداً وتغي ــة تهدي ــامل املقدس األرايض واملع

ــأزم يف األرايض  ــاين املت ــع اإلنس ــن الوض ــر ع ــداد تقري ــت IHH بإع قام

ــاته. ــالل ومارس ــروف االحت ــت ظ ــطينية تح الفلس

ــذي  ــب الهجــوم ال ــني عق ــام املصل ــى أم ــواب املســجد األق ــت أب أغلق

شــنه الكيــان الصهيــوين عليــه يف شــهر يوليو/متــوز 2017، وقيامــه بنصــب 

ــذه املارســات  ــداً به ــه. تندي ــة يف مداخــل املســجد وحول ــزة مراقب أجه

  IHH وتأكيــداً عــى الوقــوف إىل جانــب الشــعب الفلســطيني، نظمــت

يف اليــوم 21 يوليو/متــوز مظاهــرة يف إســطنبول شــارك فيهــا اآلالف مــن 

األشــخاص. 

القــدس  األمريكيــة  اإلدارة  أعلنــت  األول  ديســمرب/كانون  شــهر  ويف 

ــاً  ــرار رفض ــه الق ــا. واج ــفارتها إليه ــل س ــررت نق ــل، وق ــة إرسائي عاصم

دوليــاً واســعاً وكانــت تركيــا مــن بــني الــدول الرافضــة للقــرار جملــة وتفصيــالً. وتأكيــداً لهــذا الرفــض نظمــت الهيئــة يف الثامــن مــن 

ديســمرب/كانون ومبشــاركة عــدد مــن األحــزاب السياســية واملنظــات املدنيــة مظاهــرات يف العديــد مــن املحافظــات واملــدن الركيــة. 

يف الذكرى السنوية السابعة ملجزرة مايف مرمرة، نظمت الهيئة مسرة تظاهرية يف إسطنبول تحت شعار القدس حرة.

الوضع اإلنساني في فلسطين وغزة

الوضع اإلنساني في فلسطين وغزة

مسيرة القدس حرة

النداءات والتحركات الدولية 
والمؤتمرات الصحفية

يف مؤمتــر صحفــي عقدتــه العــام املــايض أعلنــت IHH عــن نــر 

ــاف  ــة الجف ــوان “يك ال تجــف اإلنســانية” يتحــدث عــن أزم ــر بعن تقري

الشــديدة التــي شــهدها الصومــال عــام 2011 والتــي راح ضحيتهــا أكــرث 

مــن 250 ألــف شــخص، وأجــربت مئــات اآلالف عــى الهجــرة الجاعيــة 

إىل الــدول املجــاورة مثــل كينيــا وإثيوبيــا. كــا تنــاول التقريــر الحديــث 

ــدف  ــال به ــة يف الصوم ــا الهيئ ــي نفذته ــال الت ــاطات واألع ــن النش ع

ــني.  ــاة املالي ــار األزمــة وإنقــاذ حي التخفيــف مــن آث

يف اليــوم العاملــي لالجئــني مــن العــام املــايض نظمــت IHH بالتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة لحقــوق الالجئــني، و27 منظمــة مدنيــة 

أخــرى مؤمتــراً صحفيــاً، وجهــت خاللــه نــداًء إىل جميــع الــدول واملنظــات الدوليــة، تدعوهــا فيــه إىل تحمــل مســئولياتها تجــاه الالجئــني، 

والحفــاظ عــى حقوقهــم وتوفــر حيــاة كرميــة لهــم. 

“كي ال تجف اإلنسانية”

اليوم العالمي لالجئين
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التقارير

الصومال: 26 عاماً من البحث عن االستقرار يف مناطق السالح.	 

أزمة الصومال	 

أراكان: املراحل التاريخية والديناميكيات الداخلية والفاعلني الدوليني.	 

توصيات الحل ألزمة أراكان	 

األزمة اإلنسانية يف العامل اإلسالمي	 

أزمات الغرب	 

الوضع اإلنساين يف فلسطني	 

تركيا وأزمة املياه يف الرق األوسط. 	 

معضلة الروهينغا يف ميامنار.	 

سجن الحدباء	 

مستقبل أفريقيا: التحليل السكاين	 

العالقات الركية الروسية يف ضوء تغر توازن القوى يف البحر األسود	 

املثلث األمني يف املساعدات اإلنسانية: االعراف والحاية والردع	 

مروع طريق الحرير الصيني الجديد	 

أوروبا واملسلمون	 

تلعفر: الرصاع الدامي من قطرة الحرب	 

مشكلة املياه يف فلسطني	 

انتهاك حقوق اإلنسان يف أوروبا	 

السياسة الخارجية يف عهد بوتني	 

الشباب السوري الالجئ ومشكلة الهوية/االضطراب	 

املرأة يف اململكة العربية السعودية 	 

العالقات األوروبية الركية واألزمة السورية	 

األقليات العرقية والدينية يف إرسائيل	 

أزمة جنوب السودان	 

مدينة السالم املدمرة  يف العراق	 

روسيا واملسلمون يف املنطقة: العالقات التاريخية حتى اليوم	 

خطر داعش يف البلقان: تحليي اجتاعي سيايس حول الشباب	 

العدالة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية	 

العالقات األمريكية السعودية	 

تاريخ السياسة العنرصية ورصاع السود يف أمريكا	 

سلطنة عان	 

جزر القمر	 

االنتهاكات يف سوريا وتقرير حلب	 

الذكرى السنوي 25 ملجزرة جايل	 

 	The Geopolitics of Water Negotiations succeeding the GERD Project in the Nile River Basin
 	The Role of Social Networks in the Movement of Syrian Refugees to Neighbouring Countries

www.ihh.org.tr     www.insamer.com   :عرب زيارة املوقعني التاليني IHH بإمكانكم الحصول عى نسخ من منشورات

المنشورات

أفالم ووثائقيات

كتب ومجالت

مكتوب

مخطط رسول الله 
االسراتيجي لفتح بيت 

املقدس

تونس.. 
فهم الثورة

العامل اإلسالمي 
والتعليم

الرصاع 
األخالقي: كفاح 

بانجسامورو 
بقلم قائده

األعداد 70-69-68 من مجلة 
املساعدات اإلنسانية

نظرية جيوسياسية 
جديدة: نظرية 

دوائر بركات بيت 
املقدس

موتوبوسنة



أعمال تعزيز 
القدرات
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Ummah Welfare Trust - انكلرا	 
Wise Welfare - انكلرا	 
UK Islamic Mission - انكلرا	 
Olive Grove Foundation - انكلرا	 
Al Mustafa Welfare Trust - انكلرا	 
Abdullah Aid Foundation - انكلرا	 
Islamic Ansaar Foundation - انكلرا	 
Forgotten Women - انكلرا	 
 Sheikh Eid Charitable Association )EID( - قطر	 
Katar Charity - قطر	 
Munazzamat Dawa Islamiya - قطر	 
Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation For Humanitarian Services )RAF( - قطر	 
Reach Out To Asia )ROTA( - قطر	 
Afif Charity - قطر	 
الهالل األحمر الريك	 
الهالل األحمر القطري	 
الهالل األحمر الكويتي	 
International Islamic Charity Organization )IICO( - الكويت	 
Social Reform Society - الكويت	 
Al-Najat Charity Society - الكويت	 
Sheikh Abdullah Al Nouri Charity Society - الكويت	 
Zakat House - الكويت	 
Qawafil For Relief & Development - الكويت	 
Selam Foundation - الكويت	 
Humanitarian Relief Society - الكويت	 
International Aid Campaign - جزر املالديف	 
EHEE Jamiya - جزر املالديف	 
Mercy Malaysia - ماليزيا	 
Comunidade Muçulmana ”Acção Humanitária” - موزامبيق	 
Norwegian Church Aid - الرنويج	 
Relief Foundation International - باكستان	 
Kawish Welfare Trust - باكستان	 
Khubaib Foundation - باكستان	 
 Badan Agama & Pelajaran Radin Mas )BAPA( - سنغافورة	 
 King Salman Foundation - السعودية	 
Islamic Development Bank  - السعودية	 
الهالل األحمر الريك	 
 	 )THY( الخطوط الجوية الركية
اتحاد نقابات العال )MEMUR-SEN( - تركيا	 
جمعية الباحثني يف الرق األوسط وأفريقيا - تركيا	 
وقف املروع املعريف لبيت املقدس - تركيا	 
الجمعية الدولية لحقوق الالجئني)UMHD( - تركيا	 
االتحاد الدويل لألطباء )AID( - تركيا  	 
وقف اليتيم - تركيا 	 

رتبت األساء الواردة يف القامئة وفقاً ترتيب األحرف باللغة اإلنجليزية

عالقات التعاون والزيارات 
واالتفاقيات

خالل عام 2017 استضافت هيئة اإلغاثة اإلنسانية 877 وفداً عى املستوى الدبلومايس واألكادميي والدويل.

فيام ييل أسامء بعض املؤسسات التي تعاونت معها الهيئة خالل 2017:

 	)UNOCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
 	)UNHCR( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 	)OHCHR( مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
وزارة الربية يف الجمهورية الركية	 
وزارة الصحة يف الجمهورية الركية	 
 	)OIC( منظمة التعاون اإلسالمي
 	)OICHF( الصندوق اإلنساين يف منظمة التعاون اإلسالمي
 	)ICRC( اللجنة الدولية للصليب األحمر
 	)THF( املنتدى اإلنساين
 	 )AFAD( إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية الركية
رئاسة وكالة التنسيق والتعاون الركية )TIKA(ا	 
WHH-Deutsche Wlthungerhlıf E.V - أملانيا	 
Human Appeal International - أسراليا	 
Muslim Aid - أسراليا	 
Al Eslah Society - البحرين	 
Tarbiyya Islamiya - البحرين	 
Islamic Society - البحرين	 
Pomozi - البوسنة والهرسك	 
Solidarnost Udruzenje Bihac - البوسنة والهرسك	 
جمعية اإلرشاد واإلصالح - الجزائر	 
Viomis Aid Denmark - الدامنارك	 
Dets Islamic - الدامنارك	 
Aksi Cepat Tanggap )ACT( - أندونيسيا	 
Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat )PKPU( - أندونيسيا	 
Yayasan Rumah Zakat Indonesia - أندونيسيا	 
Al Imdaad Foundation - جنوب أفريقيا	 
Darul Islam Zakah Fund - جنوب أفريقيا	 
Jamiatul Ulama )SA( - جنوب أفريقيا	 
Jamiatul Ulama )KZN( - جنوب أفريقيا	 
Two Lights Foundation - جنوب أفريقيا	 
 املنتدى الوطني للمرأة املسلمة - جنوب أفريقيا	 
Salaam Media - جنوب أفريقيا	 
منظومة أطباء بال حدود )MSF( - جنيف	 
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IHH في اإلعالم وعالم 
الجوائز

خالل عام 2017 نرت الهيئة عى موقعها االلكروين 341 خرباً وإعالناً، قام بزيارتها 977.199 شخصاً.	 

خــالل عــام 2017 نــر مركــز الدراســات اإلنســانية واالجتاعيــة إنســامر  İNSAMER عــى موقعهــا 144 مقــاالً تحليليــاً، إىل جانــب 	 

35 تقريــراً منهــا؛ 12 تقريــراً مطبوعــاً و23 آخريــن عــى موقــع النــت، باإلضافــة إىل 5 كتــب. كــا أعــدت 44 مؤمتــر فيديــو، وشــاركت 

يف 31 برنامجــاً تلفزيونيــاً.

نــرت عــى وســائل التواصــل االجتاعــي 6.137 مشــاركة باللغــات الركيــة والعربيــة واإلنكليزيــة، وصلــت إىل 210 مليــون متلقــي. 	 

وتابــع حســابات الهيئــة عــى مواقــع تويــر وانســتغرام ويوتيــوب 2 مليــون شــخص. 

ذُكرت نشاطات IHH يف 17.779 خرب صحفي، و1.374 خرب تلفزيوين، 104.991 خرب الكروين. 	 

خالل عام 2017 قامت كوادر الهيئة بالتقاط 304.684 صورة فوتوغرافية متعلقة بنشاطات الهيئة. 	 

منــذ تأسيســها وحتــى اليــوم حصلــت IHH عــى عــدد مــن الجوائــز يف تركيــا وخارجهــا.  ويف عــام 2017 حصلــت جائــزة االمتيــاز 	 

بــني املنظــات األهليــة عــن مــروع املدرســة الزراعيــة التــي افتتحــت يف الصومــال. وقــد قــدم الجائــزة رئيــس الــوزراء بــن عــي 

يلدريــم. يذكــر أن مجلــس الشــعب الــريك منــح IHH جائــزة االمتيــاز عــن هــذا املــروع عــام 2007.

أبحاث التطوير 
المؤسسي

مــروع SPHERE املعتمــد يف املنظــات اإلنســانية الدوليــة، مبــادرة طوعيــة لوضــع املعايــر الدنيــا يف مجــال اإلغاثــة اإلنســانية قيــد 

التطبيــق بغيــة رفــع جــودة خدمــات املســاعدات اإلنســانية يف العــامل، ووضــع معايــر تجعــل الجهــات العاملــة يف املجــال اإلنســانية 

خاضعــة لرقابــة األطــراف املتربعــة والســلطات املســئولة. ويف إطــار أبحــاث التطويــر املؤســي خــالل عــام 2017، شــارك أعضــاء مجلــس 

.SPHERE ومــدراء املشــاريع يف مخيــم تعليــم IHH إدارة

خــالل عــام 2017 تلقــت كــوادر IHH التدريبــات يف مختلــف املجــاالت مــن ضمنهــا تدريبــات حــول “ املســئولية واألمــن الشــخيص 

ــة منهــا توفــر  ــة املطابقــة والتنفيــذ”. أقيمــت هــذه التدريبــات مــن جانــب الوحــدة القانونيــة يف IHH، والغاي واملؤســي” و”مراقب

األمــن الشــخيص واملؤســي، ومارســة النشــاطات مبــا يتوافــق مــع املعايــر والقوانــني الوطنيــة والدوليــة.

خــالل نشــاطاتها، تقــوم IHH مبراقبــة وإدارة عمليــة اســتالم التربعــات وتوزيعهــا مبــا ينســجم مــع القوانــني الوطنيــة والدوليــة. ويقــوم 

ــني  ــة إىل مراقب ــاء ومجلــس اإلدارة، باإلضاف ــا مــن مجلــس األمن ــة عــى تفويضه ــة والتفتيــش الحاصل ــة الرقاب ــراد هيئ بهــذه املهمــة أف

ــع  ــا ينســجم م ــا مب ــذ أعاله ــة أنشــطتها وتنفي ــش ضــان مارســة الهيئ ــة والتفتي ــة وحــدة الرقاب وخــرباء مســتقلني. وتتلخــص مهم

القوانــني واملعايــر الدوليــة. وخــالل عــام 2017 قامــت الهيئــة بتطبيــق إجراءاتهــا الرقابيــة عــى 1292 مروعــاً و2445 مهمــة إداريــة 

وتنفيذيــة. 

)SPHERE( مخيم المعايير الدنيا في مجال المعونة اإلنسانية

دورة تعليم المطابقة واألمن

وحدة الرقابة والتفتيش






