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 من نحن
ي 1٣5 دولــة وإقليــم عــى امتــداد القــارات الخمــس، وذلــك 

منــذ تأسيســها عــام 1٩٩2 تمــارس هيئتنــا نشــاطاتها �ف

ــة:  ــاالت الثالث ي المج
ــاطاتها �ف ــز نش ّك ــة. وت�ت ــة أو الطائف ــرق أو القومي ــة أو الع ــن أو اللغ ــن الدي ــر ع ــّض النظ بغ

نســانية. نســان والدبلوماســية االإ نســانية وحقــوق االإ ــة االإ غاث االإ

ــرأي العــام العالمــي عــى الكــوارث واالأزمــات، والرصاعــات  نســانية IHH نقــوم بإطــالع ال ــة االإ غاث ــة االإ ي هيئ
ــا �ف إنّن

كة حــول ُســبل الحــل، وباتخــاذ االإجــراءات  الدائــرة، والحــروب المحتملــة. وبإعــداد التقاريــر لتطويــر االأفــكار المشــ�ت

الوقائيــة لتفــادي وقــوع االأزمــات.

ــن  ــكلِّ الذي ــم، ول ــول العال ــن ح ف والمضطهدي ــ�ي ــع المظلوم ــانية لجمي نس ــاعدات االإ ــال المس ــوم بإيص نق

ــل  ــه االأساســية، ونعم نســان وحريات ــوق االإ ــن حق ــع ع ــا نداف ــة. كم ــوارث الطبيعي ــون نتيجــة الحــروب والك يعان

ــا. ــع انتهاكه ــن لمن جاهدي

ي ســبيل 
ي العالــم بأكملــه، ونقــوم �ف

نهــدف مــن خــالل نشــاطاتنا لتعزيــز مشــاعر االأخــوة والتعــاون والتضامــن �ف

ي ننشــط فيهــا 
ي المناطــق الــىت

امــج الثقافيــة. نتــوىل �ف ذلــك بتطويــر وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع االجتماعيــة وال�ب

ــب  ــك المناطــق؛ وإىل جان ي تل
ــة �ف ي المحلي

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــا منظم ــذي به ــدوة تحت ــادة، ونشــكل ق ــة الري دّف

غاثــة العاجلــة نقــوم حيــث نتواجــد أيضــاً بتشــييد معالــم الخــ�ي )مشــاريع التنميــة المســتدامة( كــدور االأيتــام  االإ

 ، ُّ بمعانــاة البــرش ف ي تــ�أ
ي بقــاع االأرض الــىت

والجوامــع وآبــار الميــاه والمراكــز الثقافيــة والصحيــة والمستشــفيات. أّمــا �ف

نســانية،  اعــات واالأزمــات، وتفتقــر للدبلوماســية، فإنّنــا نأخــذ زمــام المبــادرة فنمــارس الدبلوماســية االإ ف وتضــج بال�ف

ي ســائر أرجــاء العالم… 
ي ســبيل نــرش بــذور الخــ�ي �ف

ونــؤدي دور الوســيط لمعالجــة المشــاكل والقضايــا. وكل ذلــك �ف

ي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لالأمــم المتحــدة )ECOSOC( ومجلــس 
نســانية IHH بالعضويــة �ف غاثــة االإ تتمتــع هيئــة االإ

ي تركيــا )TGTV( واتحــاد 
، وهيئــة المنظمــات التطوعيــة �ف ي الــدوىلي

نســا�ف ي المنتــدى االإ
ســالمي )OIC( إضافــة إىل عضويتهــا �ف التعــاون االإ

غاثــة الدوليــة الداعمــة للعــراق. ســالمي )IDSB( ومجلــس منظمــات االإ ي العالــم االإ
المنظمــات االأهليــة �ف
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302.676.063₺

12.170.895₺

₺ 5.203.630

₺ 3.598.153

₺ 56.756.221

₺ 949.864

₺ 66.507.868

2010 2011

₺ 5.674.171

₺ 10.727.816

₺ 77.907.319

₺ 1.934.081

₺ 96.243.387

2012

₺ 4.891.316

₺ 12.582.936

₺ 96.864.280

₺ 2.401.694

₺ 116.740.226

2013

₺ 7.721.930

₺ 15.865.840

₺ 166.932.975

₺ 3.635.248

₺ 194.155.993

2014

₺ 8.837.451

₺ 15.834.802

₺ 298.901.706

₺ 4.288.406

₺ 327.862.365

8.335.345₺

5.150.784₺

2015 باألرقام

المجال االجتماعي
غاثــة العاجلــة، رمضــان، االأضحــى، االأيتــام، آبــار الميــاه،  االإ

. ي
ســكان، التدريــب المهــىف االإ

المجال التعليمي
المــدارس، المعاهــد، دورات التعليــم، القرطاســية واللــوازم 

المدرســية، المنــح الدراســية.

المجال الصحي
الطبيــة،  االأجهــزة  المتنقلــة،  العيــادات  الصحيــة،  المراكــز   ، ي

المشــا�ف

الســاد. مكافحــة  المعالجــات،  الطبيــة،  المعاينــات  االأدويــة، 

المجال الثقافي

ميزانية اإلغاثة في 5 سنوات األخيرة

المجال التعليمي

المجال الصحي

المجال االجتماعي

المجال الثقافي

المجموع

الجوامع، المساجد، المراكز الثقافية، الدورات الثقافية.

2015 باألرقام
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 متبرع456.639

حصة أضحية

تحرير

استضافة

القيام بـ 

4  ندوات وورش عمل دوليةو

ً
 وأكاديميا

ً
 وسياسيا

ً
 دبلوماسيا

ً
 زائرا

زيارة دبلوماسية دولية

107 المشاركة في

إعداد

214 4  ونشر
ً
مجالتكتب و تقريرا

 أفالم وثائقية ونيل جائزة عن فيلم

 اجتماعات معظمها دولية

ضحية حرب أسرى و

رسم البسمة في وجه

عملية جراحية لمرضى الساد

طفل يتيم بمالبس العيد

معالجة 25.872 إنسان، وإجراء

عملية تبرع2.232.253

423 التعاون مع

 رغيف خبز في سوريا، و

 طفل يتيم إلى برنامج كفالة اليتيم

 طن غذاء

انضمام

إتمام بناء

وضع أساسات

سلة غذاء رمضانية

 بناء جامع

 بئر ماءحفر

يجري بناؤهادور لأليتام من أصل

 مؤسسة شريكة

59.21166 دولةمتطوع في

موجز 2015
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اإلغاثة 
اإلنسانية

االأهليــة  عــات  ف وال�ف الحــروب  ضحايــا  مــن  ف  الماليــ�ي يكافــح 

ــم  ــر والجفــاف حــول العال ــة والمــرض والفق والكــوارث الطبيعي

ف  ــ�ي ــة إىل تأم ــا الهادف ــاة. هيئتن ــد الحي ــاء عــى قي ــن أجــل البق م

ي الحــاالت 
الحاجــات االأساســية لــكل مظلــوم ومحتــاج؛ تقــوم �ف

ــن  ــية م ــات االأساس ــم الخدم ــع لتقدي ــل الري ــة بالتدخ الطارئ

ف  غــذاء وصحــة وإيــواء وتعليــم. ونحــن الهيئــة، ال نكتفــي بتأمــ�ي

ي الوقــت 
الحاجــات االأساســية وإيصالهــا إىل محتاجيهــا؛ بــل إنّنــا �ف

اتيجياٍت تنمويــٍة تصــل بالمناطــق المحتاجــة إىل  ر اســ�ت ذاتــه نطــوِّ

  . ي
ــذا�ت ــاء ال ــتوى االكتف مس
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سوريا

ي ســوريا ضــد الشــعب الســوري منــذ 
ي ينتهجهــا النظــام �ف

تســببت سياســة القتــل والتهجــ�ي الدمــوي الــىت

ات االآالف وتهجــ�ي نحــو  خمــس ســنوات إىل مقتــل مــا يزيــد عــن ٣00.000 ألــف شــخص واعتقــال عــرش

ف منهــم لجــؤوا إىل دور الجــوار وكانــت تركيــا االأكــ�ش  12 مليــون عــن بيتــه حفاظــاً عــى حياتــه، 5 ماليــ�ي

ف إذ بلــغ عددهــم نحــو ٣ مليــون. ســوريا البلــد الــذي احتضــن ألوانــاً مــن  ف الســوري�ي اســتقباالً لالجئــ�ي

؛ أصبــح اليــوم هشــيماً تــذروه الريــاح. وبينمــا تشــهد ربوُعــه  ف الثقافــات متنوعــًة عــى مــرِّ آالف الســن�ي

نســانية فيهــا قســوًة عــى قســوة. ، تــزداد المعانــاة االإ أفظــَع عمليــات القتــل والتدمــ�ي

ي ســوريا وحــىت اليــوم، بــذل كّل جهودهــا للتخفيــف مــن معانــاة 
نســانية IHH منــذ بدايــة االأزمــة �ف غاثــة االإ تواصــل هيئــة االإ

ف احتياجاتهــم االأساســية مــن  ف خارجهــا؛ إذ أنّهــا تعمــل عــى تأمــ�ي ف داخــل بالدهــم أو الجئــ�ي ف ســواًء كانــوا نازحــ�ي الســوري�ي

نســانية،  ــب المســاعدات االإ ــا. وإىل جان ــز التنســيق التابعــة له ــ�ب مراك ــة، ع ــة وغذائي ــة صحي ــم ورعاي ــس وتعلي ــأوى ملب م

ي الســورية كــدور االأيتــام واالأفــران ومخيمــات 
تقــوم IHH بإنشــاء معالــم الخــ�ي )مشــاريع التنميــة المســتدامة( داخــل االأرا�ف

ي الداخــل.
ي بهــدف التخفيــف مــن آثــار الحــرب الفتاكــة عــى الســكان �ف

ف والمشــا�ف ( والمطابــخ والطواحــ�ي )الكونتيــ�ف

يقيم  في مخيمات الالجئين التي أنشأتها 
IHH نحو 150.000 الجئ سوري.

ــا  ــانىي اورف ــس وش ــة وكيلي ــدن الريحاني ي م
ــع �ف ــة تق ــز مختلف ــن 4 مراك ــوريا م ــة بس ــطتها المتعلق ــة IHH  أنش ِّ هيئ ــ�ي تُس

ي بــاب الهــواى 
ويايــالداغ. كمــا تقــوم الهيئــة بــإدار وتنفيــذ أعمالهــا داخــل ســوريا عــ�ب مكاتبهــا ومراكــز تنســيقياتها الواقعــة �ف

ي كليــس الــذي أســس ســنة 201٣ عــى أرض مســاحتها 18 دونــم 
كمــان. يحتــوي مركــز التنســيق �ف وبــاب الســالم وجبــل ال�ت

ف  ف ومطبخــاً يطعــم 50 ألــف إنســان. وتنطلــق منــه يوميــاً إىل مخيمــات الالجئــ�ي عــى فــرن ينتــج يوميــاً 100 ألــف رغيــف خــ�ب

ــدواء. فضــالً عــن ذلــك، فــإن مراكــز  ــة باالحتياجــات االأساســية كالغــذاء والكســاء وال ي ســوريا 5 شــاحنات وســطياً محمل
�ف

التنســيقيات التابعــة لهيئــة IHH تقــوم باســتضافة البعثــات واالجتماعــات الدوليــة والدبلوماســية، ويعمــل فيهــا 64٣ موظفــاً 

ومتطوعــاً لــدى الهيئــة.

ي مدينة الريحانية / محافظة هاتاي
ي ســوريا الواقع �ف

مركز تنســيق نشــاطات هيئة IHH �ف

سوريا
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266.187.000

17.403

7.843

19.789

في عام 2015 قامت IHH بـ
إيصال 22.252 سلة غذاء رمضانية.

إيصال 6.550 حصة أضحية عيد و1.٩77 أضحية عقيقة ونذر إىل 81.875 عائلة.

إيصال مساعدات إىل104.211  يتيم.

ضم 2.074 طفل يتيم إىل برنامج كفالة االأيتام.
ي سوريا يبلغ أك�ش من 5 آالف طفل يتيم(.

)مجموع االأيتام الذين تتكفل IHH برعايتم �ف

إنشاء 5 دور لالأيتام )عدد االأيتام الذين تأويهم هذه الدور 21٣ يتيماً(.

تقديم الدعم النفسي لـ 6.450 شخصاً ممن يعانون صدمات نفسية جراء ما شهدوه.

ي سوريا 24 مدرسة(.
ي افتتحتها IHH �ف

افتتاح 8 مدارس. )مجموع عدد المدارس الىت

ي تركيا و140 مدرسة داخل سوريا.
ي لـ ٣42 مدرسة سورية، 202 مدرسة منها �ف

 تقديم الدعم اللوجسىت

(، ومخيم من الخيام. إنشاء ٣ مخيمات من مساكن )الكونتي�ف
ي مجملها نحو 150.000 ألف شخص(.

(، و15 مخيم من الخيام، تأوي �ف  )أنشأت IHH ٩ مخيمات من مساكن )الكونتي�ف

( والوقود.( ف ي سوريا حىت االآن 10 أفران، وهي تزود 48 فرناً بالدقيق )الطح�ي
. )أنشأت IHH �ف ف ف اثن�ي افتتاح فرن�ي

ي سوريا بالمواد االأساسية.(
افتتاح 6 مطابخ. )تزود IHH 22 مطبخاً �ف

ي سوريا 21 ب�أ ماء.(
حفر ٣ آبار ماء. ) حفرت IHH  �ف

ي سوريا 6  جوامع و18 مسجداً(.
إعمار 4 جوامع و7 مساجد. )عمرت IHH �ف

ي 2015 لوجستياً وطبياً 78 مشفى.(
. ودعمت �ف ي

ي سوريا حىت االآن 7 مشا�ف
أنشأت مشفى واحد. )أنشأت IHH �ف

توزيع 150.000 مادة طبية )رسير، كرس متحرك، عكاز كتف، حقيبة إسعاف أولية، دواء، مواد تعقيم(

ي لـ 1٣0.000 إنسان. الكشف الطىب

 رغيف خبز

طن طحين

 طن مواد غذائية جافة

 طن مواد غذائية أساسية

)عدس، زر، سكر، برغل، بطاطا، بقوليات…(

)حليب، لحم، سمن، جبنة، زيتون، بيض…(

) مخيم ســجو المؤلف من  مساكن )الكونتي�ف

سوريا
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ي 
ــن الحــرب المســتمرة �ف ــن م ري ــ�ش المترصف ف هــم أك ــال الســوري�ي ي أنَّ االأطف

ــب �ف ال ري

ي ســوريا خّلفــت وفــق آخــر التقديــرات 
بالدهــم بــال هــوادة منــذ عــام 2011. الحــرب �ف

ي العالــم، فــإنَّ االأيتــام 
أكــ�ش مــن 600 ألــف طفــل يتيــم. وكمــا هــي حــال كلِّ االأيتــام �ف

، وعصابــات تجــارة االأعضــاء،  ي البــرش دهــم خطــر مهــر�ب ف يتهدَّ مــن االأطفــال الســوري�ي

ية. وشــبكات الدعــارة، ومنظمــات التســول، وأنشــطة الحــركات التبشــ�ي

ي عــام 2015 
ي تــداوم منــذ تأسيســها وحــىت اليــوم عــى رعايــة االأطفــال اليتامى، وضعــت �ف

نســانية IHH الــىت غاثــة االإ هيئــة االإ

ي محافظــة هاتــاي وذلــك بالتعــاون 
ي مدينــة الريحانيــة الواقعــة �ف

نســان �ف وع مدينــة راف IHH لبنــاء االإ نشــاء مــرش حجــر االأســاس الإ

ــة  ي الجمهوري
ــة �ف ــات االجتماعي ــع وزارة االأرسة والسياس ــه م ــع علي ــذي وق ــول ال وتوك ــار ال�ب ي إط

ــة �ف ــة راف القطري ــع مؤسس م

وع  اً مربعــاً. كما يضــم المرش ي 55 بيتــاً مســاحة كل واحــد منهــا ٣50 مــ�ت
وع ليحتضــن  ٩٩0 طفــالً يتيمــاً �ف كيــة. ويهــدف المــرش ال�ت

ــًة رياضيــًة مغطــاة، ومركــز إعــادة تأهيــل، وبنــاء  ــاً، وصال ــاً، وباحــات لعــب، ومركــزاً ثقافي ٣ مــدارس، وجامعــاً، ومركــزاً صحي

وع عــى أرض تبلــغ مســاحتها 100 دونــم. ه. ويتــم إنشــاء المــرش ف للعيــادات، وورشــات عمــل، وحقــول زراعيــة، ومســاحات للتــ�ف

مدينة راف IHH لبناء اإلنسان 
في الريحانية

سوريا
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ي تســتلم وجبــة الطعام 
هــم ســناً فهــي الــىت ي مخيــم )أّمــه( والأنّهــا أك�ب

ســلمى البالغــة مــن العمــر 10 ســنوات، تعيــش مــع إخوتهــا االأربعــة �ف

ي حــي الخالديــة، إىل أن جــاء اليــوم الــذي ســقطت فيــه قذيفــة عــى بيتها فدمرتــه بالكامــل. هــي االآن تداوم 
اليوميــة. كانــت ســلمى تعيــش �ف

تيــب. تقــرأ ســورة القــدر دون إيـّـة أخطــاء  ي القــرآن الكريــم غيبــاً وبال�ت
ي المدرســة المتواجــدة داخــل المخيــم، وعليهــا حفــظ قصــار الســور �ف

�ف

ي وجههــا الضحــوك وهــي تحــدث إخوتهــا عــن مــا فعلتــه أثنــاء دوام المدرســة. 
بصــوت هــادئ وجميــل. ال تغيــب الغّمــازة قــط عــن خّدهــا �ف

ي الســاعة ٩ مســاًء.
ف وقــت النــوم عنــد انقطــاع الكهربــاء الــذي يتــم تأمينه باســتخدام المولــد. تنطفــئ جميع االأنــوار �ف يحــ�ي

 بكير أصالن - سوريا

كنا هناك
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فلسطين /غزة

ي ظــل الحصــار والعقوبــات المفــروض عليهــا منــذ زمــن طويــل أكــ�ب ســجن تحــت 
يُعــّد قطــاع غــزة �ف

ي محرومــون مــن حــق حريــة التنقــل يكافحــون مــن 
ي العالــم. نحــو 2 مليــون فلســطيىف

الهــواء الطلــق �ف

ي المدينــة ســوءاً عــى ســوء 
ي مدينــة تحيطهــا الجــدران. تــزداد الظــروف �ف

أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة �ف

ي الوقــت الــذي يشــاء. ال يتــم تغطيــة االحتياجــات 
ي يشــنها االحتــالل االإرسائيــىي �ف

عنــد الهجمــات الــىت

االأساســية للقطــاع مــن غــذاء ودواء وكهربــاء ومــأوى وتعليــم إال بصــورة بالغــة الصعوبــة.

ي غــزة وتديرهــا عــ�ب مكتبهــا هنــاك. ويعمــل المكتــب عــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع للتخفيــف 
ّ هيئتنــا نشــطاتها �ف تُســ�ي

ي يعيشــها شــعب غــزة. وإىل جانــب مــا يقدمــه مــن مســاعدات عاجلــة وصحيــة، فإنـّـه يوفــر فــرص التعليــم 
مــن المعانــاة الــىت

ي عــن طريــق ٣ مراكــز تعليميــة تابعــة لــه.
ي الأكــ�ش مــن ألفــي طالــب فلســطيىف

المنتظــم والتدريــب المهــىف

رسائيــىي  ي غــزة عــام 200٩ عقــب العــدوان العســكري الــذي شــنه االحتــالل االإ
نســانية IHH مكتبهــا �ف غاثــة االإ أنشــأت هيئــة االإ

دارة  . يهــدف المكتــب الإ ي
عــى غــزة آنــذاك باســم »عمليــة الرصــاص المصبــوب« وراح ضحيتــه مــا يزيــد عــن ألــف فلســطيىف

غاثــة العاجلــة، وتقديم  ي القطــاع عــى االأرض، ويضــم ٣7 موظفــاً و 60 متطوعــاً. يقــوم المكتــب بمهــام؛ االإ
غاثــة �ف أعمــال االإ

ف عــى المكتــب محمــد  ، والتعليــم، بإضافــة إىل النشــاطات المتعلقــة باليتيــم. ويــرش ي
، والتدريــب المهــىف الدعــم النفــسي

غاثــة عقــب الهجــوم عــى غــزة عــام 200٩ وقــرر البقــاء هنــاك. قايــا الــذي وصــل إىل غــزة أثنــاء حملــة االإ

في عام 2015 استطاعت IHH الوصول بالمساعدات االجتماعية والصحية 
والثقافية والتعليمية إلى 1.5 مليون فلسطيني.

في عام 2015

مساعدة 1٣.610 يتيم.

ضم 1.٩10 طفل يتيم إىل برنامج كفالة االأيتام. )المجموع 16.236 يتيم.(

إيصال 6.018 حصة أضحية )نذر وشكر والواجب(

توزيع 8.187 سلة غذائية.

دعم 17 مشفى مادياً وطبياً.

توف�ي الدعم المادي لـ 2.2٩5 عائلة إىل جانب الزكاة وصدقة الفطر.

تقديم الكساء لـ ٣.000 إنسان.

معالجة 18٣ مريضاً.

لية لخمس عائالت. ف ف المفروشات والمستلزمات الم�ف تأم�ي

إيصال المساعدات الشتوية لـ 7.068 إنسان.

انضم ٣.848 طالباً للدورات المهنية.

ي والبلديات بـ41.517 لي�ت مازوت.
تزويد المشا�ف

ف اجار البيت السنوي لـ ٩27 عائلة.  تأم�ي

699.000

1.000.000

39.029

رغيف خبز

 ليتر ماء

 سلة غذائية

فلسطين /غزة
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تركيا

ف مــن ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة  نســانية IHH يــد العــون داخــل تركيــا للمحتاجــ�ي غاثــة االإ تمــد هيئــة االإ

والهجــرة والفقــر فتقــدم لهــم الغــذاء والكســاء والــدواء.

تكفلت IHH برعاية ما يزيد عن 12 ألف 
طفل يتيم في تركيا.

في عام 2015

38.161

15.454

 سلة غذائية

حصة أضحية
 )نذر وشكر والواجب(

نامج كفالة االأيتام. ضم ٣.056 طفل يتيم ل�ب
ي تركيا عن 12 ألف يتيم.(

 )يزيد عدد االأطفال اليتامى الذين تتكفل IHH برعايتهم �ف

ي تحتــوي عــى ســكاكر وبســكوت 
إدخــال الــرور إىل قلــوب 7.500 طفــل بتقديــم علبــة االأطفــال الــىت

هــا مــن المــواد. وشــوكوال للفطــور وفرشــاة ومعجــون أســنان وغ�ي

ي 14 مدينة.
ف �ف إيصال 82.6٩7 قطعة مالبس و 8.٩68 جوز أحذية لعوائل االأيتام والمحتاج�ي

استفاد 52.٣1٣ الجئ من نشاطات IHH ومساعداتها ومشاريعها.

تركيا
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اإلغاثة العاجلة

ــاف  ــل الجف ــة مث ــوارث الطبيعي ــوع الك ــروب، أو وق ــق الح ي مناط
ــانية �ف نس ــات االإ ــدوث االأزم ــد ح عن

ــة  غاث ــة االإ ــاذ التابعــة لهيئ نق ــة وطواقــم البحــث واالإ ــة العاجل غاث ــرق االإ ــزالزل والســيول، تقــوم ف وال

ــا. ــية للضحاي ــات االأساس ــدم الحاج ــال ، فتق ــع والفّع ــل الري ــا، بالتدخ ــن فوره ــانية IHH م نس االإ

ي أي مكان من العالم:
ي نقوم بها لمواجهة الحاالت الطارئة واالستثنائية �ف

غاثية الىت النشاطات االإ

نقاذ والتقنيات الالزمة. ي البحث واالإ
• فعاليات االغاثة �ف

نقاذ والدعم بالمواد التقنية الالزمة لذلك. • أعمال البحث واالإ
ها من االحتياجات االأساسية. • إيصال الغذاء والكساء وغ�ي

دين. ف والمرش • توف�ي البيئة االآمنة لالأطفال والنساء والمسن�ي
ورية كالمطابخ المتنقلة. • إنشاء الوحدات السكنية كالمخيمات والبيوت مسبقة الصنع والوحدات الرصف

ضافــة إىل إجــراء  • تقديــم المســاعدات الطبيــة مــن االأدويــة واللــوازم الطبيــة والطواقــم الطبيــة المتنقلــة، باالإ
العمليــات الجراحيــة. 

بلغ عدد المستفيدين من نشاطات IHH عقب الزلزال الذي ضرب 
النيبال في شهر نيسان 40 ألف شخص.

ي 25 نيســان 2015 8.1 درجــة ليكــون االأعنــف الــذي تشــهده البــالد منــذ عــام 
ــال �ف ب النيب ــزال الــذي �ف بلغــت شــدة الزل

نســانية  غاثة االإ 1٩٣4. وراح ضحيــة الزلــزال نحــو 10 آالف شــخص، وُجــرح االآالف، كمــا تهدمــت آالف البيــوت. فريــق هيئــة االإ

نقــاذ المؤلــف  ي وصلــت المنطقــة عقــب الكارثــة. واســتمرت عمليــات فريــق البحــث واالإ
غاثــة الــىت IHH كان مــن أوائــل فــرق االإ

ي مناطــق باختابــور وســانخو وســيغنا بالجــوق والعاصمــة 
مــن 27 شــخصاً مــدة شــهر كامــل. فريقنــا الــذي قــام بنشــاطاته �ف

ي الفريــق بفحــص 
ي ميــدان دوربــار وســط مدينــة باختابــور، وقــام االأطبــاء �ف

راً، أنشــأ مشــفى ميدانيــاً �ف كاتمنــدو االأكــ�ش تــرصف

ريــن من  ف االحتياجــات االأساســية للمترصف نقــاذ، قــام فريقنــا بتأمــ�ي ي اليــوم. وإىل جانــب أعمــال البحــث واالإ
نحــو 150 مريضــاً �ف

ي يحتــوي عــى الــرز والســمن 
الزلــزال، فاســتفاد مــن المســاعدات حــواىلي 40 ألــف شــخص. تــم تقديــم 5.550 صنــدوق غــذا�أ

والعــدس والملــح والســكر والبســكوت، و 1.010 خيمــة، و2.٣50 بطانيــة.

ي كل مــن مــدن باداخشــان 
غاثيــة �ف يــن االأول، أجــرت فرقنــا عملياتهــا االإ ي شــهر ترش

ب أفغانســتان �ف ي الزلــزال الــذي �ف
�ف

راً. تــم إيصــال صناديــق الغــذاء )تحتــوي عــى الســكر والســمن  وباغــالن وبــروان وطاهــر وكانــت هــذه أكــ�ش المناطــق تــرصف

واالأرز والفاصوليــا والشــاي والملــح( إضافــة إىل البطانيــات إىل 400 عائلــة.

الزالل في آسيا

اإلغاثة العاجلة
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اليتيم

ي 
ســالمي. ويبلــغ عــدد االأيتــام �ف ي العالــم االإ

جــلُّ االأطفــال اليتامــى الذيــن فقــدوا ذويهــم يتواجــدون �ف

، وعصابــات تجــارة  عالمنــا وفــق المصــادر الرســمية أكــ�ش مــن 400 مليــون يتيــم. ويشــكل مهربــو البــرش

 . ف بــص بهــؤالء المســاك�ي ي ت�ت
االأعضــاء، وشــبكات الدعــارة، ومنظمــات التســول؛ بعضــاً مــن المخاطــر الــىت

ــدف  ســالمية به ــدول االإ ي ال
ــى حــىت �ف ــال اليتام ية االأطف ــات التبشــ�ي ــن المنظم ــد م صــد العدي ــا ت�ت كم

اســتغاللهم لمصالحهــا الخاصــة.

ــواٍن  ات الــدول. ونعمــل دون ت ي عــرش
ــة مئــات االآالف مــن اليتامــى �ف ي هيئــة IHH نســعى لتوفــ�ي البيئــة االآمنــة وحماي

ــا �ف إنَّن

لتلبيــة احتياجاتهــم مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة والتعليميــة، إىل أن يصبحــوا قادريــن عــى االعتمــاد التــام عــى أنفســهم.

نامــج للفــرد أو العائلــة أو لمجموعــة مــن االأصدقــاء؛ إمكانيــة كفالــة يتيــم واحــد وتلبيــة احتياجاتــه مــن طعــام  يتيــح هــذا ال�ب

ولبــاس وإقامــة ودراســة وذلــك بدفــع مبلــغ 45$ شــهرياً.

عــدادي والثانــوي والمــدارس الخاصــة ومعاهــد تحفيــظ  ي واالإ
ي واالبتــدا�أ هــي حملــة بإمــكان جميــع طــالب مــدارس التحضــ�ي

ي جمــع طــالب الفصــل أو الصــف الــدراسي الواحــد 45$ شــهرياً مــن 
ي تركيــا المشــاركة فيهــا. وتتمثــل فكــرة الحملــة �ف

القــرآن �ف

ي برنامــج كفالــة يتيــم بهــدف تلبيــة احتياجاتــه الخاصــة مــن تعليــم 
مرصوفهــم اليومــي وتقديمــه المبلــغ ليتيــم مســجل �ف

وصحــة وغــذاء وكســاء ومــأوى

ي تركيا.
ي 56 دولة و 74 مدينة �ف

• تنظم النشاطات المتعلقة برعاية االأيتام �ف

• انطلقت الحملة عام 201٣.
سان التعليمية. ي تركيا وجمعية ب�ي

بية الوطنية ورئاسة الشؤون الدينية �ف • الحملة تدعمها وزارة ال�ت
ي الحملة 80 مدينة.

• شارك �ف
ي الحملة 7.500 مدرسة و 1.287 معهد تحفيظ القرآن.

• شارك �ف
ي برنامج كفالة يتيم.

ف �ف • من خالل الحملة يتم توف�ي احتياجات 24.٣62 يتيم مسجل�ي

ــن  ــام الذي ــم. عــدد االأيت ــة يتي ــا، إىل برنامــج كفال ــم، ٣.056 منهــم مــن تركي ــم ضــم 17.48٣ طفــل يتي ي عــام 2015 ت
)�ف

ــم.( ــف يتي ــه هــذا  تجــاوز 8٣ أل ــن خــالل  نظام ترعاهــم IHH م

وصل عدد األيتام الذين ترعاهم هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH إلى 8٣ ألف طفل يتيم 
وذلك بفضل برنامج كفالة اليتيم الذي قامت الهيئة  بتطويره.

برنامج كفالة يتيم

حملة "أخ يتيم لكل فصل دراسي"

ضم طفل يتيم إلى برنامج كفالة يتيم17.483

اليتيم
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مســاك بعصفور. إنهــم يقفزون  يصــال المســاعدات الرمضانيــة، كانــت محاولــة اللحــاق باالأطفــال كمحاولة االإ ي ذهبنــا إليهــا الإ
ي كمبوديــا الــىت

�ف

ي باحــة الجامــع. ينســينا 
ــا البالونــات ونحــن نلعــب مــع االأطفــال �ف ي أماكنهــم. كانــت البالونــات تغمرن

مــن هنــا إىل هنــاك دون أن يثبــوا �ف

. إىل أن  ي
ب منــا رجــل مســن. كانــت عينــاه ال تبــرص حــىت رمضــان المــا�ف االأطفــال الوقــت كمــا ينســونه. وعندمــا حــان وقــت الفــراق اقــ�ت

ف علــم بوجودنــا هنــاك أ�ت إلينــا يجــري بحمــاس.  ف بالســاد عمليــة جراحيــة، فعــاد ليبــرص النــور مــن جديــد. وحــ�ي أجريــت لعينيــه المصابتــ�ي

يدعــو لنــا مبتســماً، ونحــن ندعــوا لــه ليبقــى ســالماً.

 يوسف أرمغان- كمبوديا.

كنا هناك
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المساعدات الشتوية
ــه.  ــأوى ل ــن ال م ــكل م ــن ول دي ف والمرش ــ�ي ــديدة لالجئ ــاة ش ــة ومعان ــاً عصيب ي أيام

ــىف ــارد؛ يع ــتاء الب الش

ي االأزمــة الغذائيــة 
ي حالــة مــن اليــأس، وهمــا ســببان لتفــسش

ف �ف ُد كفيــالن بجعــل المحتاجــ�ي المــرُض والــ�ب

. ف ــ�ي ــات االآالف مــن الالجئ ــأوي مئ ي ت
ــىت ي مخيمــات اللجــوء ال

�ف

ــة مســاعدات لدعمهــم، وذلــك  ف نقــوم كل عــام بحمل ــال مــن المحتاجــ�ي ك الشــتاء ين ولــ�ي ال نــ�ت

ي أشــهر 
ي الصــورة" إذ أننــا نصــل �ف

ي أطلقنــا عليهــا "أكمــل االأشــياء الـــ 6 الناقصــة �ف
مــن خــالل الحملــة الــىت

ي أوضــاع صعبــة.
ف ممــن هــم �ف الشــتاء إىل ماليــ�ي

ي عام 2015:
ي قمنا بها �ف

ي حملة المساعدات الشتوية، واالأعمال الىت
ي وصلنا إليها �ف

البلدات الىت

ف ولبنان والعراق واليمن واالأردن وتونس؛ ي كل من فلسط�ي
• �ف

أ والمالبس الشتوية واالأرسة واالأحذية لـ  40.564 عائلة تقديم البطانيات والمدا�ف  

• البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفا والسنجق ومقدونيا وبلغاريا؛
أ لـ 588 عائلة. تقديم الحطب والفحم والمالبس الشتوية والبطانيات والمدا�ف  

• النيبال والباكستان والهند وميانمار واالأركان وبنغالديش؛
تقديم المالبس الشتوية والبطانيات والمواد الغذائية لـ  15.٩50 عائلة.  

ستان؛ ف غ�ي • أفغانستان وق�ي
تقديم المواد الغذائية لـ 1500 عائلة.   

المساعدات الشتوية
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المساعدات الصحية

ي الفقــر وتشــهد كــوارث إنســانية، مــن الحصــول عــى الرعايــة 
ي تعــا�ف

ي المناطــق الــىت
ال يتمكــن النــاس �ف

اعــات  ف ي مناطــق ال�ف
ي والمراكــز الصحيــة �ف

ي حــاالت خطــر المــوت. كمــا تُســتهدف المشــا�ف
الصحيــة حــىت �ف

ــا طبيــب واحــد  ي أفريقي
ــة، يوجــد �ف ــة والتقني ــات المادي مكاني والحــروب باســتمرار. ونتيجــة لضعــف االإ

ف كل ألفــي شــخص. إضافة  فقــط لــكل 40 ألــف إنســان، ويتمكــن شــخص واحــد فقــط مــن العــالج من بــ�ي

ي بلــد بأكملــه دون القــدرة عــى مقاومتهــا.
ي تنتــرش أحيانــاً �ف

إىل االأمــراض المعديــة الــىت

ي والعيادات 
ي مناطــق الطــوارئ والحــاالت العاجلــة، معالــم الخــ�ي )مشــاريع التنميــة المســتدامة( مثــل المشــا�ف

ي الهيئــة �ف
تبــىف

ضافــة إىل ذلــك فإنهــا تقــوم  . باالإ رشــاد النفــسي ي باالأجهــزة الطبيــة واالإ
والمســتوصفات،  كمــا تــوزع االأدويــة وتدعــم المشــا�ف

ي تلــك المناطــق.
بتدريــب الكــوادر الصحيــة �ف

في عام 2015 تم إجراء 6571 عملية جراحية لمرضى الساد 
حيث بلغ المجموع منذ بداية الحملة 85٩44 عملية.

، وإجــراء  ي ــاز طــىب ــادة وجه ــع 150000 م ي ســوريا، وتوزي
ــاء مشــفى �ف ــم بن ــام 2015 ت ي ع

• فقــط �ف
ي ســوريا.(

ي �ف
ي لـــ 1٣0000 شــخص )قامــت IHH حــىت االآن ببنــاء 7 مشــا�ف الفحــص الطــىب

ي والمراكــز العينيــة والمراكــز 
ي 11 دولــة. تتضمــن المشــا�ف

• تــم حــىت االآن، افتتــاح 2٣ منشــأة صحيــة �ف
الصحيــة والعيــادات الثابتــة والمتنقلة.

ي يــؤدي إىل فقــدان البــرص. وأســبابه ســوء التغذيــة، وتلــوث الميــاه والبيئــة، التعــرض المبــارسش 
مــرض الســاد هــو مــرض عيــىف

مكانــات الماديــة والتقنيــة  ف مــن حبيبــات الرمــل الصحراويــة. يــؤدي ضعــف االإ الأشــعة الشــمس العاموديـّـة ، ومــا يصيــب العــ�ي

ــي،  ــل الجراح ــن العم ــم م ــة حرمانه ــم، نتيج ــاد أبصاره ــرض الس ف بم ــ�ي ــم المصاب ــدان معظ ــة، إىل فق فريقي ــدول االإ ي ال
�ف

ي عــام 2007 حملــة 
نســانية IHH �ف غاثــة االإ لُيمضــوا بقيــة حياتهــم معتمديــن عــى االآخريــن . لذلــك فقــد أطلقــت هيئــة االإ

ات االآالف مــن االأفارقــة مــن جديــد،  ي حيــاة عــرش
ي افريقيــا، فكانــت الحملــة وســيلة لبعــث النــور �ف

لمكافحــة مــرض الســاد �ف

ف بالمــرض. ومــا زالــت تشــكل شــعلَة االأمــِل الآالٍف آخريــن مــن المصابــ�ي

مرض الساد

ي 4 دول )بلغ مجموع الدول 1٣ دولة.(
• تنفيذ حملة مكافحة الساد �ف

وع. ف و10 أطباء متطوعون إىل المرش ي عام 2015 انضم 10 ممرض�ي
• �ف

 ، ي
• منــذ بــدء  إجــراء العمليــات وحــىت اليــوم، تــم افتتــاح 4 خدمــات عيــادات / مشــا�ف

يــا.  ي نيج�ي
ي الســودان وثالثــة �ف

واحــدة منهــا �ف

ــاحة  ــن مس ــراء 60% م ــكل الصح ــد تش ي بل
ــه �ف ــتخفاف ب ــن االس ــم ال يمك ــه رق ــر.. إن ي النيج

ــاد �ف ــاب بالس ــف مص 1٣0 أل

مكانــات  صابــة بهــذا المــرض. ومــع ضعــف االإ ي االإ
اً �ف اً كبــ�ي ف تأثــ�ي ي تلــج العــ�ي

أراضيــه؛ إذ أن لحبيبــات الرمــل المتطايــرة الــىت
ي تأســيس مشــفى 

نســانية IHH عــام 2014 لتكــون وســيلة �ف غاثــة االإ ي البــالد بــادرت هيئــة االإ
الطبيــة ونقــص الخدمــات الصحيــة �ف

ــه  ، إذ أن ف ــالآالف مــن المــر�ف الُمعَدمــ�ي ــة نيامــي عاصمــة النيجــر، فصــار المشــفى شــعلة أمــل ل ي مدين
أمــراض العيــون �ف

ــاء  ــوم االأطب ــك، يق ــى ذل ــالوة ع ــة. ع ــس القادم ــنوات الخم ــدى الس ــى م ــة ع ــة جراحي ــراء 6000 عملي ــط إج ــن المخط م
ــاء المنطقــة للرفــع مــن قدراتهــم. ــا بتدريــب أطب االأخصائيــون الذاهبــون مــن تركي

50000

25.872

6.571

إجراء

معاينة

عمليةإجراء

 شخص

فحص طبي للعين
)المجموع 710.012 شخص.(

)المجموع 342.179 شخص(

)المجموع 85.944 شخص(

مشفى العيون في النيجر 

المساعدات الصحية
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ف  ي إلحــاق هاتــ�ي
ي كنــت أحملهــا. كــم أســعد�ف

ي البطاقــة الــىت
ي طريقــي إىل الســودان كانــت عبــارة ›‹ ممرضــة متطوعــة‹‹ ُملَحقــة باســمي �ف

�ف

ي بروحــي 
ي النابــض، تجعــل فــؤادي يصــدح بوجــوده. كانــت تذرّكــىف ف باســمي، فكلمــة ›‹ متطوعــة ›‹ كانــت تنعــش إحســاسي بقلــىب الكلمتــ�ي

ات دون أيــة توقعــات أو مصالــح  ي طريقــي الآالف الكيلومــ�ت
ي الحــرة. ومــن َوحيهــا كنــت قــد اتخــذت قــراري وانطلقــت �ف

وبشــخصي وبــإراد�ت

ي حــىت قبــل وصــوىلي إىل هنــاك أو بــذىلي أي 
ء للرجــل االأســود عالمــه االأســود. كنــت الســعادة تغمــر�ف ي

شــخصية، فقــط الأكــون أمــالً ونــوراً يــصف

وع. وأيــة ســعادة كانــت تلــك … ي المــرش
جهــود �ف

 نيالي يلدرم / السودان

كنا هناك
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المساعدات التعليمية

ية، والجهل… كل هــذه العوامل  مكانيــات الماديــة، وســوء البــىف التحتيــة، والنشــاطات التبشــ�ي ضعــف االإ

ة، وتجعلهــم عرضــة لالســتغالل القــوى  ، تأثــر ســلباً عــى حيــاة ومســتقبل ســكان الــدول الفقــ�ي وأكــ�ش

ــك. تســبب  ــة عــى ذل ــة الحي ة هــي االأمثل ــ�ي ــات. وكث اع ف ــه الحــروب وال�ف ــذي تغزي ي ال
ــة الوحــسش الدولي

ف مــن البــرش وفقــدان آالف االأطفــال لذويهــم وظهــور  ي مقتــل الماليــ�ي
احتــالل القــوى الدوليــة للعــراق �ف

ق االأوســط إىل إىل كتلــة مــن نــار. رهــاب الــذي يســتغل المغــرر بهــم مــن أبنــاء الجيــل لتحويــل الــرش االإ

ي الفقــر وتوقــف التعليــم، عــى بنــاء وترميــم المراكــز التعليميــة كالمــدارس والمعاهــد ودعمهــا 
ي تعــا�ف

ي المناطــق الــىت
نعمــل �ف

ي 
ــب الطــالب حــىت يتابعــوا دراســتهم �ف ي مناطــق االأزمــات لجل

ــة، كمــا نســعى �ف بالمســتلزمات الدراســية واالأدوات التعليمي

ي تتعــرض للحمــالت 
ــىت ف ال ي مناطــق المســلم�ي

ــا �ف . أم ف ــة للمعلمــ�ي ــة وتأهيلي ــم دورات تدريبي ــد آخــر، ولتنظي ي بل
ــا أو �ف تركي

نســانية IHH نعمــل  غاثــة االإ ي هيئــة االإ
ي للثقافــة االأجنبيــة فإننــا �ف ي بقيــت تحــت التأثــ�ي الســلىب

ية بكثافــة أو تلــك الــىت التبشــ�ي

عــى تنفيــذ نشــاطات ثقافيــة وتعليميــة تواجــه هــذه المشــكالت وتعالجهــا.   

افتتحت IHH 44 مدرسة 
في 22 دولة.

ي عام 2015؛
�ف

ي 20 دولة(
ي غينيا. )أنشأت IHH حىت االآن 44 مدرسة �ف

• بدء أعمال بناء مدرسة �ف
ي سوريا.

• افتتاح 8 مدارس �ف
اليون وتشاد وغانا. ي س�ي

• إيصال 4000 مصحف �ف
ي تركيا وسوريا.

ف �ف ي لـ ٣42 مدرسة لالجئ�ي
• تقديم الدعم اللوجسىت

ي النيبال.
ف �ف • يجري إنشاء مركزين ثقافي�ي

يــواء االأيتــام فحســب، بــل تحمــل  نســانية، عــى كونهــا أماكــن الإ غاثــة االإ ال تقتــرص وظيفــة دور االأيتــام التابعــة لهيئــة االإ
ي المســلمون فيهــا 

ي يعــا�ف
ي الــىت

ي تُبــىف فيهــا. ففــي مملكــة فطــا�ف
اتيجية تحــدد عواملهــا وظروفهــا المنطقــُة الــىت أهميــة اســ�ت

عيــة.  ي المــدارس الحكوميــة مــن التعلبــم بلغتهــم االأم، وال يســتطيعون أخــذ العلــوم الرش
االضطهــاد، يحــرم الطــالب �ف

ــالً  ــون ح ــام ويك ــن االأيت ــب، يحتض ــام مطورللكتاتي ــى نظ ــوم ع ــم يق ــاء ميتي ــت IHH بإنش ــروف، قام ــذه الظ ــراً له ونظ
عيــة. ف بلغتهــم االأم وتلقيهــم العلــوم الرش لمشــكلة تعلــم المســلم�ي

، قــد بُنيــت بهــدف حمايــة مــن يتَّمهــم الزلــزال  ي باكســتان عقــب الزلــزال الكبــ�ي
ي أنشــئت �ف

وأيضــاً دور االأيتــام الــىت
ية وأنيابهــا. وفيمــا بعــد، تحولــت دور االأيتــام تلــك، إىل مراكــز ومعاهــد  مــن االأطفــال مــن شــباك المؤسســات التبشــ�ي
ــاً،  ــذ 20 عام ــة من ــرب االأهلي ــتنقع الح ي مس

ــة �ف ــال الغارق ي الصوم
ــك �ف ــتان. وكذل ي باكس

ــة �ف ــة النخب ــدر فئ ــة تتص تعليمي
ــون  ــم يقيم ــاً، 400 منه ــن 1500 طالب ــاً يحتض ــزاً تعليمي ــاك، مرك ــام 201٣ هن ــانية IHH ع نس ــة االإ غاث ــة االإ ــت هيئ افتتح
وعــاً تقدميــاً  ي بنيتــه مدرســة وجامعــاً وســكناً ومركــزاً صحيــاً وترفيهيــاً. وبذلــك، شــكل المركــز التعليمــي مرش

فيــه، ويضــم �ف
ي التعليــم، ليكونــوا 

ي البــالد، يهــدف إىل تاهيــل االطفــال الذيــن حرمتهــم الحــرب االأهليــة أو حالــة الفقــر حقهــم �ف
مهمــاً �ف

ــاء المســتقبل. ي بن
عضــّد بلدهــم �ف

ــ�ي  ــد الم ي العه
ــلمون �ف ــها المس ي عاش

ــىت ــك ال ــبه تل ــية تش ــاً قاس ــاك ظروف ــلمون هن ــش المس ــال، فيعي ي النيب
ــا �ف أم

ــالمي  س ــن االإ ــق الدي ــن يعتن ــه كل م ــن. ويواج ــوت أزواجه ــن بي ــردن م ــالم، يُط س ــن االإ ي يعتنق
ــوا�ت ــاء الل ــة. فالنس للبعث

صعوبــات اجتماعيــة قاســية، فيقصيهــم المجتمــع ويُطــردون مــن أعمالهــم. لكــن رغــم ذلــك كلــه، يواصــل َحَمَلــُة رســالة 
ي حاجــة إليــه هنــاك هــي دور العبــادة، ومراكــز التعليــم، والمصــادر 

هــا وتبليغهــا للنــاس. وأكــ�ش مــا هــم �ف ســالم نرش االإ
ــز إســالمي  نســانية IHH بإنشــاء مرك ــة االإ غاث ــة االإ ــك، تقــوم هيئ ــاً مــن ذل ــوي. انطالق ــة، والدعــم المــادي والمعن المكتوب
ــز بعــد  ــدو. وسيشــكل هــذا المرك ــة كاتمان ــا وهــي العاصم ــال وأهمه ــدن النيب ــ�ب م ي اك

ف �ف ي حاجــة المســلم�ي ــىب ضخــم يل
، وجامعــاً يــؤدون فيــه عباداتهــم بأمــان، ومدرســة  ف تمــام بنــاءه، دار هجــرة لــكل المطروديــن والمضهديــن مــن المســلم�ي

ــب. ــة للمصــادر والمطبوعــات والكت ســالمي، ومكتب ــن االإ ــم الدي ــازة لتعلي ممت

ثمار المستقبل: أعشاش IHH العلمية

المساعدات التعليمية
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معالم الخير

ي يجتهــد 
ي العديــد مــن الــدول الــىت

ي تحــلُّ َمحــلَّ الصدقــات الجاريــة �ف
يَّــة الــىت نقــوم ببنــاء الَمَعالــم الخ�ي

ســكانها للتغلــب عــى ظــروف الحيــاة الصعبــة. َحْفــُر االآبــار، وإنشــاُء دوِر االأيتــام، وإعمــاُر المســاجد؛ 

ي احتياجــات 
ي بعــد النظــر �ف هــي أمثلــة عــى بعــض تلــك المعالــم. إذ يتــم تحديــد ماهيــة العمــل الخــ�ي

ســكان المنطقــة ومتطلباتهــم، ثــمَّ توضــع الخطــط لتنفيــذه بمــا يتناســب مــع ظــروف البلــد، ومــن ثــم 

ف عليــه. يتــم إنجــازه مــع الحفــاظ عــى ذكــر القائمــ�ي

يستفيد من معالم الخير )مشاريع التنمية المستدامة( التي أنشأتها 
IHH في عام 2015 أكثر من 500 ألف شخص.

في عام 2015؛

508

138

9 تم حفر

افتتاح 5 مراكز رعاية أيتام 
في 5 دول

البدء بإنشاء مدرسة 
في غينيا

االستمرار في بناء مركزين ثقافيين 
في النيبال 

البدء بإنشاء 8 مراز رعاية ايتام في 5 دول. 

 في 12 دولة(.
ً
)المجموع 12 ميتما

 )19 مركز ثقافي في 12 دولة( )44 مدرسة في 20 دولة(

دول جامع فيالبدء بإنشاء

دول بئر ماء في
)5073 بئر ماء في 26 دولة(

)
ً
 )176 مسجد وجامع في 36 بلدا

ي تلــف أفريقيــا مــن الشــمال والوســط مســاحة الواليــات المتحــدة االأمريكيــة. يتــم اســتخدام 
تبلــغ مســاحة الصحــراء الــىت

قيــة مــن  ي الجهــة الرش
تعبــ�ي »تحــت الصحــراء« للــدول الواقعــة إى الجنــوب مــن الصحــراء. تعــد الصومــال الواقعــة �ف

القــارة إحــدى دول تحــت الصحــراء. يبلــغ عــدد ســكانها 12 مليــون نســمة. يعتــ�ب تربيــة الحيوانــات أكــ�ب مصــدر للــواردات 
حيــث تبلــغ ثروتهــا الحيوانيــة 60 مليــون حيــوان أليــف. عــى الرغــم مــن وجــود أراض زراعيــة  يمكــن زراعتهــار أربــع دورات 

ك آثــاراً ســلبية عــى حيــاة االنســان. ي العــام، إال أن الجفــاف الشــديد يــ�ت
�ف

ي عــى 
ي تشــهد حســب االحصــاءات الرســمية جفافــا شــديداً، ال يقــصف

ي البلــدان تحــت الصحــراء الــىت
إن فقــر الميــاه �ف

ي شــهدتها 
ــىت . وعقــب موجــة الجفــاف االأخــ�ي ال ــد مــن البــرش ــل ويحصــد معــه أرواح العدي ــة فحســب ب ي الزراعي

االأرا�ف
، ســارعت هيئتنــا لحفــر عــدد مــن آبــار الميــاه يبلــغ نحــو  ف ي مقتــل االآالف مــن االأفريقيــ�ي

المنطقــة عــام 2011  وتســببت �ف
ي هــذه المنطقــة، 

ــاس �ف ف الحاجــات االأساســية للن ــا بتأمــ�ي ي أنحــاء مختلفــة مــن الصومــال. كمــا قــام فريقن
ــ�أ �ف ــف ب االأل

ف  ي ســبيل دفــع الســكان لالعتمــاد عــى أنفســهم لتأمــ�ي
إىل جانــب تطويــر مشــاريع يمكــن تنفيذهــا لمواجهــة الجفــاف. و�ف

احتياجاتهــم االأساســية حــال حــدوث الجفــاف المحتمــل دون انتظــار المســاعدات القادمــة مــن الخــارج.  وتمثــل 
ي عــام 201٣ لتكــون نموذجــاً للتنميــة المســتدامة واحــدة مــن هــذه المشــاريع.

ي تــم افتتاحهــا �ف
المدرســة الزراعيــة الــىت

ي الصومــال، لــم يكــن لــدى الشــعب الصومــاىلي 
ة الصالحــة للزراعــة �ف ي الكبــ�ي

ف قــام رجــال االأعمــال بإعــداد االأرا�ف حــ�ي
ي 

ــىت ــة ال ي االأناضــول. تهــدف المــدارس الزراعي
ــا �ف ف كم ي الحقــول والبســات�ي

ــم �ف ي تت
ــىت ــة ال ي أعمــال الزراعــة البيتي

ة �ف الخــ�ب
ــية  ــة االساس ــم الغذائي ف حاجاته ــ�ي ــا تأم ــن خالله ــم م ي يمكنه

ــىت ــة ال ــوم الزراعي ــالب العل ــم الط ــاؤها إىل تعلي ــم إنش ت
ي هــذه المدرســة ســنوياً، 

ي تــم حفرهــا أيــام الجفــاف. ويتلقــى حــواىلي ألــف طالــب التعليــم �ف
باســتخدام ميــاه االآبــار الــىت

ي هــذا الموضــوع.
ف يعــود الطــالب المتخرجــون إىل مناطقهــم يمكنهــم أن يقومــوا بتأهيــل النــاس حولهــم �ف وحــ�ي

ي 
ــا�ف ي العــام الم

ــال تطــوراً شــامالً �ف ي الصوم
ــة �ف ــم شــهدت المدرســة الزراعي ي التعلي

ــن االســتمرار �ف ف م ــ�ي بعــد عام
ــم  ــب تعلي ــر إىل جان ــة االأناضــول« توف ــة زراع ي تحمــل اســم »كلي

ــىت ــة. هــذه المدرســة ال ــة للزراع ــت إثرهــا إىل كلي تحول
ي الصالحــة 

ــة ودراســة المحاصيــل الــىت ب ــة إجــراء بحــوث علميــة مثــل إصــالح البــذور وتحليــل ال�ت ــة إمكاني الزراعــة البيتي
ة. ــ�ي ي الكب

ــتصالح االأرا�ف ــة واس للزراع

ي تأســيس جامعــة زمــزم الصوماليــة لتبقــى هــي تحــت مظلتهــا. وقــد افتتحــت 
ي نفــس الوقــت، كان للكليــة دوراً �ف

و�ف
ي 

اً �ف ــ�ي ــتثماراً كب ــكلون اس ــة يش ي الجامع
ــم �ف ــون التعلي ــن يتلق ون الذي ف ــ�ي ــالب المتم ــب. الط ــة الط ــة كلي ي الجامع

ــراً �ف مؤخ
ي 

ي ثمارهــا �ف
ي مدرســة الزراعــة ال زالــت تــؤ�ت

ي تــم بذرهــا �ف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للصومــال. كمــا أن البــذرة الــىت

ي 
وع يشــكل نموذجــاً لمعالــم الخــ�ي )مشــاريع التنميــة المســتدامة( الــىت ي الصومــال. هــذا المــرش

الــرصاع مــع الجفــاف �ف
ي جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل الكفــاح ضــد تغــ�ي المنــاخ. تكتســب هــذه 

نســانية IHH بإنشــائها �ف غاثــة االإ تقــوم هيئــة االإ
ي والرفــاه االقتصــادي لبلــدان المنطقــة.

ى مــن حيــث توفــ�ي االكتفــاء الــذا�ت المشــاريع أهميــة كــ�ب

حرب الصومال مع الجفاف:
من المدارس الزراعية إلى كلية الزراعة.

معالم الخير
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ي مكــة أيــام 
ي النيبــال يشــبه المســلم �ف

ي البــالد. إنهــم معزولــون وضعفــاء جــداً. المســلم �ف
ي النيبــال هــم أكــ�ش الســكان فقــراً �ف

المســلمون �ف

ي الشــارع 
. وفتــاة أخــرى تبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً ألقيــت �ف ف الجاهليــة تمامــاً. تحدثنــا إىل امــرأة أخفــت أمــر إســالمها عــن زوجهــا لســبع ســن�ي

ــاىلي  ي ب
ــا مــع هــؤالء خطــر �ف ــاك مــن نبــذه أصدقــاؤه، كلمــا تحدثن ــه، وهن ــاك مــن تعــرض للتعذيــب مــن قبــل أرست بســبب إســالمها. هن

اً. كل مســلم  ي مكــة أيــام الجاهلية كث�ي
ي النيبــال، أرِض المعابــد واالأصنــام، تشــبه حيــاة المســلم �ف

الســنوات االأوىل للبعثــة. حيــاة المســلم �ف

 IHH نســانية غاثــة االإ ســالمي الــذي تواصــل هيئــة االإ ي تحطيــم صنــم. المركــز االإ
هنــا هــو ســيدنا إبراهيــم وإســالم كل شــخص هنــا يعــىف

ســالم بصــورة  لــه بســبب إســالمه، كمــا ســيكون مدرســة لتعليــم تعاليــم االإ ف ي النيبــال، ســيكون دارهجــرٍة لمــن يُتطــرد هنــا مــن م�ف
بنــاءه �ف

أفضــل، ومكتبــة توفــر الوصــول إىل المراجــع العلميــة، ومســجداً يــؤدي المســلمون فيــه عباداتهــم بأمــان، ومركــزاً اجتماعيــاً يتيــح لهــم 

مناقشــة قضاياهــم وحــل مشــاكلهم. 

 سيركان نرجس - النيبال

كنا هناك
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حقوق 
اإلنسان

ــا ـ كمــا  ــرى أن مــن واجبن نســانية IHH ن ــة االإ غاث ــة االإ ي هيئ
ــا �ف إنن

نســان عى أســس  رســاء حيــاة االإ مــن واجــب كل إنســانـ  العمــل الإ

العدالــة والحريــة، ولتخليــص العالــِم مــن الظلــم واالضطهــاد. 

ونؤمــن بــأن مــن حــق كل إنســان أن يعيــش حيــاة كريمــة بعيــدة 

ســيخ  عــن الحاجــة والعــوز، وال ســبيل لتحقيــق ذلــك إاّل ب�ت

ي االتفاقيات 
نســان. رغــم كل مــا يــرد �ف العدالــة وحمايــة حقــوق االإ

امهــا،  نســان واح�ت الدوليــة مــن نصــوص ملزمــة بحمايــة حقــوق االإ

ــع  ي جمي
ــد �ف اي ف ــات ب�ت ــان والحري نس ــوق االإ ــاكات حق ــتمر انته تس

أنحــاء العالــم، دون أن يخضــع مرتكبوهــا الأي مســاءلة قانونيــة، 

ي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تعــم 
أو ينالــوا أي عقــاب. و�ف

ــة  ــدول القوي ــأ ال ــاء؛ ال تفت ــَة جمع ي ــة البرش ــة االجتماعي العدال

ــم. ــاً تواصــل اســتغاللها للعال اقتصادي

ف  ي مــن شــأنها إنقــاذ المظلومــ�ي
نقــوم بتطويــر المشــاريع الــىت

ي 
مــن الظلــم؛ ونكشــف للــرأي العــام العالمــي االنتهــاكات �ف

إىل  الراميــة  بالمبــادرات  ونقــوم  والحــروب؛  الــرصاع  مناطــق 

. ــدوىلي ــون ال ــة القان ــك مراجع تحري

ــ�ي  ــم الخ ــرش قي ي ن
ــا �ف ــ�ب متطوعيه ــُة ع ــعى الهيئ ــا تس كم

ــرات  ــج ومؤتم ــم برام ــم، بتنظي ــع أنحــاء العال ي جمي
ــة �ف والعدال

االجتماعيــة  والتقاريــر  والمجــالت  الكتــب  وبإصــدار  توعويــة 

والثقافيــة واالأفــالم الوثائقيــة.
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مافي مرمرة
ي 

ــه �ف نســان وحريت ــاكات حقــوق االإ ي تشــهد انته
ــىت ــة المناطــق ال ي مقدم

ق االأوســط �ف ــرش ــة ال ي منطق
ــأ�ت ت

ــجون  ي الس
ــم �ف ــع االآالف منه ــر، ويقب ــة للخط ــة معرض ــعوب المنطق ــن ش ف م ــ�ي ــاة المالي ــم. حي العال

ــة.  ــش بحري ــن أبســط حقوقهــم؛ حــق العي ــاً م ــون ظلم ــوه، فُيحرم ف ــب اق�ت ــال ذن ــالت ب والمعتق

فم الصمت أمــام انتهاكات  ي تعيشــها دول المنطقــة، مــا يــزال العالم بــأرسه يلــ�ت
ي ظــل الفــو�ف الــىت

و�ف

ي ســوريا والعــراق. وبغــرض كــر الحصــار المفــروض عــى 
ف كمــا �ف ي فلســط�ي

نســان الجائــرة �ف حقــوق االإ

ي 
ــة �ف ــر الحي ــاب الضمائ ــن أصح ــاركة م ــق، وبمش ــواء الطل ي اله

ــجن �ف ــول إىل س ــذي تح ــزة، ال ــاع غ قط

( وأيضــاً أســطول الحريــة لغــزة  ف ي الرحلــة إىل فلســط�ي
العالــم، قمنــا بتســي�ي قافلــة بريــة إىل غــزة )شــارك �ف

ي 
ي مرمــرة، بهــدف لفــت انتبــاه الــرأي العــام العالمــي لحالــة الظلــم الــىت

الــذي شــاركت فيــه ســفينة مــا�ف

تعيشــها هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن االأرض.

ي ميــسي غيــوس وغــزة1 ودفنــه؛  ي وتشــالنجر 1 وإليفتــ�ي
ي مرمــرة وســفيندو�ف

أســطول الحريــة الــذي كان مؤلفــاً مــن ســفن: مــا�ف

ي 31 مايو/أيــار 
نســانية  ليتعــرض �ف ف والمســاعدات االإ انطلــق متجهــاً إىل غــزة وســفنه ال تحمــل عــى متنهــا ســوى المتطوعــ�ي

. استشــهد إثــر ذلــك الهجــوم 10 مــن متطوعــي  ف رسائيليــ�ي ي مــن قبــل الجنــود االإ
ي وغــ�ي قانــو�ف

عــام  2010 لهجــوم وحــسش

ة. ُســجن طاقــم االأســطول والمشــاركون فيــه دون أيــة حجــة قانونيــة،  نســانية وأصيــب 56 آخريــن بجــراح خطــ�ي غاثــة االإ االإ

ي الزنزانــات، كمــا تعــرض بعضهــم للتعذيــب ولســوء المعاملــة. ناهيــك 
ُقيــدت أيــادي الجرحــى باالأصفــاد، وُحبســوا الأيــاٍم �ف

هــا مــن االأفعــال  ر بأجــزاء مــن الســفن وغ�ي ي االأســطول وإلحــاق الــرصف
ف �ف عــن مصــادرة كل الممتلــكات الشــخصية للمشــارك�ي

ف  ف ومدنيــ�ي ي هــذا العــدوان مــن عســكري�ي
ف �ف واالإجــراءات الجائرة.ومــن فورهــم، تقــدم ضحايــا العــدوان لمحاكمــة المتورطــ�ي

ي هــذا الســياق، تــم فتــح تحقيقــات ومحاكمــات لــدى كل مــن 
، بقضايــا قانونيــة للمحاكــم الوطنيــة والدوليــة. و�ف ف إرسائيليــ�ي

نســان التابــع لالأمــم المتحــدة، ومحكمــة الجنايــات الدوليــة، والســلطات القضائيــة العالميــة المتواجــدة  مجلــس حقــوق االإ

ــا  ــزاء م ــاً، إن ج ــويد. حقوقي ــا والس ــوب أفريقي ــا وجن ــبانيا وإيطالي ــكا وإس ــا وبلجي ــا تركي ــن بينه ــم م ــف دول العال ي مختل
�ف

ي أقرتهــا الهيئــة العامــة لالأمــم المتحــدة هــو دفــع تعويضــات لــكل 
ي القضيــة والــىت

رسائيــىي مــن جرائــم �ف ارتكبــه االحتــالل االإ

. ف ريــن ومعاقبــة المتورطــ�ي المترصف

يطالب منظمو أسطول الحرية غزة والمشاركون فيه؛

• بفك الحصار المستمر عى قطاع غزة  فكاً كامالً ودائماً
ي 

ي كافــة المحاكــم المختصــة، بمــا �ف
ف �ف رسائيليــ�ي ف االإ ف والسياســي�ي ف العســكري�ي • بمحاكمــة ومعاقبــة جميــع المســؤول�ي

ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

رين من العدوان االإرسائيىي عى أسطول الحرية. • بتقديم كامل التعويضات المادية والمعنوية لكافة المترصف

حقوق اإلنسان
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المسألة الكردية 
ومرحلة التسوية

تركستان الشرقية

ي تعــد مــن أبــرز 
يجــاد حــل جــذري للمســألة الكرديــة الــىت نســانية IHH منــذ تأسيســها حــىت اليــوم، الإ غاثــة االإ تعمــل هيئــة االإ

نســانية رغــم كل الصعوبــات والمخاطــر الإحــالل الســالم الدائــم كمــا تســعى لتكــون  غاثــة االإ حقائــق المنطقــة. تســعى هيئــة االإ

نســانية حــىت  غاثــة االإ جــزءاً مــن الحــل بغيــة معالجــة مشــاكل شــعب المنطقــة وتحقيــق حيــاة كريمــة لهــم. أجــرت هيئــة االإ

امــن  ف ــر حــول هــذا الموضــوع. بال�ت ــد مــن التقاري ت العدي يجــاد حــل للمســألة، ونــرش ــد مــن الدراســات الإ ــا هــذا العدي يومن

ات  ي غيبوبــة وعــاد صــوت الســالح يعلــو مــن جديــد مــع التفجــ�ي
ي حزيــران 2015 دخلــت عمليــة الســالم �ف

مــع االنتخابــات �ف

ي مواقــع الرصاع مــن ناحية، 
ي شــهدتها أنقــرة ودياربكــر ورسوج. تقــوم هيئتنــا بتقديــم المســاعدات إىل الضحايــا �ف

االنتحاريــة الــىت

ي هــذا الســياق؛ نقــوم بأنشــطة دبلوماســية مثــل: تنظيــم 
ومــن ناحيــة أخــرى تقــوم بأنشــطة مــن شــأنها الحــد مــن التوتــر. �ف

، وعقــد مؤتمــرات صحفيــة وابتــكار برامــج إعالمية تدعــو ممثىي  ف قليميــ�ي ف االإ اجتماعــات وورش عمــل وعقــد لقــاءات مــع الممثلــ�ي

نســان. كل االأطــراف إىل ضبــط النفــس، وتقديــم التوصيــات إىل صنــاع القــرار، ورصــد انتهــاكات حقــوق االإ

قليــم منــذ احتاللهــا لــه قبل 200  ي االإ
ف �ف ؛ تفرضــه الصــ�ي ف قيــة واقعــاً مــن الظلــم واالضطهــاد الُممنَهَجــ�ي تعيــش تركســتان الرش

ي يشــهدها 
نســان الــىت نســانية IHH تقريــراً مفّصــالً عــن انتهــاكات حقــوق االإ غاثــة االإ ي عــام 2015 أعــّدت هيئــة االإ

ســنٍة مضــت. �ف

ه خــالل مؤتمــٍر صحفــيٍّ شــهد إقبــاالً واســعاً مــن الحضــور. التقريــر الــذي أعــّده وفــٌد تابــٌع لهيئتنــا  قليــم، وقامــت بنــرش االإ

ي تُمــارس ضــدَّ الســكان 
قليــم، وتقــصٍّ الأوضاعهــا؛ رّكــز عــى عمليــات َصْهــِر الُهويَّــة الــىت بعــد قيامــه بزيــارٍة لكاّفــة مناطــق االإ

ف  ــ�ي ــا، وتضمــن رسداً الآراء االأيغوري حــة له ــول المق�ت ــم والحل قلي ــا االإ ي منه
ي يعــا�ف

ــىت ــر المشــكالت ال ــر التقري ، وذك ف ــ�ي المحلي

ــر أيضــاً،  ــن التقري ــا تضم ــة. كم ــا تجــاه هــذه القضي ــة وواجباته مَّ
ــد عــى مســؤوليَّات االأ ي الشــتات حــول قضيتهــم، وأك

�ف

ــادات فيــه، ومــا يشــهده مــن  ف حظــر أداء العب قليــم، وعــن قوانــ�ي ي االإ
ــة االعتقــاد �ف ــالً عــن مــدى تطبيــق حّريّ عرضــاً مفصَّ

إعدامــات ميدانيــة، واعتقــاالت تعســفية، وسياســات لتحديــد النســل، وتجــارب نوويــة، ومحــاوالت لمحــو اللغــة االأيغورييــة، 

قيــة، وبتنظيــم مؤتمــرات حــول  ي الســفر. ســبق وقامــت IHH بإعــداد العديــد مــن التقاريــر عــن تركســتان الرش
ومضايقــات �ف

ي شــأنه.
ي تحــركات دبلوماســية �ف

قليــم، كمــا شــاركت �ف االإ

ندوة األكراد والسالم 
في الشرق األوسط

ق االأوســط«  ي الــرش
ــوان »االأكــراد والســالم �ف ــدوة بعن ــة دياربكــر، ن ي مدين

ــل / نيســان �ف ي 25 و26 مــن أبري
ــا �ف نظمــت هيئتن

ف  ف العديــد مــن االأكاديميــ�ي ي اســتمرت عــى مــدى يومــ�ي
ي الجلســات الــىت

شــارك فيهــا جمــع كثيــف مــن الحضــور. وشــارك �ف

هــم مــن الفئــات المهنيــة. وتناولــت النــدوة ذات الطابــع الــدوىلي نقاشــات عديــدة حــول عمليــة  ف والطــالب وغ�ي والصحفيــ�ي

ي المنطقــة. كمــا تــم 
ي القيــام بــه لتحقيــق الســالم �ف

اتهــا واالأمــور الــىت ق االأوســط وتأث�ي ي الــرش
الحــل الســلمي والتطــورات �ف

اء إقليميــون قضايــا مثــل مــورو  ي مناطــق مختلفــة مــن العالــم ومراحــل حلولهــا،  وقــد عــرض خــ�ب
نقــاش االأزمــات المماثلــة �ف

. قيــة وكشــم�ي وايرلنــدا واســبانيا تركســتان الرش

حقوق اإلنسان
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ندوة خوجالي
نســانيِة  ي اســطنبول تحــت عنــوان »بحــُث االإ

يــن لمجــزرة خوجــاىلي بتنظيــم نــدوة �ف ي الذكــرى الثالثــة والعرش
قامــت هيئتنــا �ف

ي 
ف �ف ــ�ي ــة إىل النائب ضاف ــان عــى المجــزرة باالإ ــا شــهود عي ــن« شــارك فيه ي ــة والعرش ــا الثالث ي ذكراه

ــة: خوجــاىلي �ف ــن العدال ع

كي إبراهيــم قورقمــاز، وزكي أيغــون، 
ي الــ�ت

لمــا�ف ي اليــاس إســماعيلوف وفاضــل مصطفــى والنــواب مــن ال�ب
لمــان االأذربيجــا�ف ال�ب

ــن  ــ�ي م هــم الكث ــف وغ�ي ــار عليي ــو أذربيجــان زوف ــة مواطن ــس جمعي ــة إىل رئي ضاف وعــىي أرجوشــكون، ويُكســال أوزدان باالإ

كيــة  ، وقضيــة جبــال كارابــاغ، والعالقــات ال�ت . وتناولــت النــدوة مجموعــة مــن القضايــا كان أبرزهــا مجــزرة خوجــاىلي ف المدعويــ�ي

ي تتبعهــا أرمينيــا
مــع أرمينيــا وأذربيجــان، وسياســات االحتــالل الــىت

ي الحكــم والــذي كان 
ي إقليــم جبــال كارابــاغ ذا�ت

ي �ف
انتهجــت روســيا منــذ القــرن التاســع عــرش سياســة التغيــ�ي الديمغــرا�ف

قليــم. عقــب انهيــار  ي االإ
، فعملــت عــى زيــادة نفــوس االأرمــن وتوطينهــم �ف ي

ي عهــد االتحــاد الســوفيىت
يتبــع الأذربيجــان �ف

ي 
ــرب �ف ــل الح ــعل فتي ــا أش ــا م ــه إىل أراضيه ــادي بضم ــت تن ــاغ وجعل ي كاراب

ــا �ف ــا حقه ــت أرميني ي ادع
ــوفيىت ــاد الس االتح

ــوم 26 شــباط مــن عــام 1٩٩2 باقتحــام منطقــة  ي ي
ي �ف

ــه. خــالل الحــرب قامــت وحــدات الجيــش االأرمــىف ــم بأكمل قلي االإ
خوجــاىلي بعــد حصارهــا وارتــكاب مجــزرة شــنيعة بحــق ســكان المنطقــة فقتلــت 1٣00 إنســان بصــورة وحشــية وأرس 1275 
آخريــن، تاركــًة وراءهــا 25 طفــالً يتيــم االأبويــن و1٣0 يتيــم االأب أو االأم. إقليــم كارابــاغ التابــع قانونيــاً الأذربيجــان مــا زال 
،  ال يــزال مصــ�ي 150 أذري  ي مجــزرة خوجــاىلي ي وبينمــا لــم يتــم حــىت اليــوم مقاضــاة مرتكــىب

يقبــع تحــت االحتــالل االرمــىف
مــن أرسى المجــزرة مجهــوالً فيمــا تســتمر معانــاة نحــو مليــون آذري قــد هجــروا مــن أرضهــم.

قضية جبال كاراباغ ومجزرة خوجالي

حقوق اإلنسان
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ندوة "اللجوء من 
وجهة نظر حقوق 

اإلنسان"

ورشة عمل اليتيم 
العالمية.

ف نــدوة بعنــوان »اللجــوء من  نســانية IHH بمناســبة اليــوم العالمــي لالجئــ�ي غاثــة االإ /كانون االأول نظمــت هيئــة االإ ي 10 ديســم�ب
�ف

ف الدوليــة وجمعيــة مامورســن. وتناولــت النــدوة  نســان« بالتعــاون مــع كل مــن جمعيــة حقــوق الالجئــ�ي وجهــة نظــر حقــوق االإ

ي للجــوء.
نســا�ف ي جامعــة اســطنبول، البعــد االقتصــادي والســياسي واالإ

ف �ف ي اســتمرت ليومــ�ي
الــىت

ي اســطنبول ورشــة عمــل دوليــة بعنــوان » االأيتــام، 
نســانية IHH �ف غاثــة االإ ي 12 مــن ديســم�ب / كانــون االأول نظمــت هيئــة االإ

�ف

ف  اء مــن 25 دولــة. وقــام كّل مــن نائــب رئيــس الــوزراء يالتشــ�ي اتيجيات« شــارك فيهــا 110 خــ�ب المشــكالت، الحلــول واالســ�ت

ــان  ــرز البي . وأب ف ي اســتمرت ليومــ�ي
ي ورشــة العمــل الــىت

اكــدوان ورئيــس الشــؤون الدينيــة محمــد غورمــاز بإلقــاء كلمتيهمــا �ف

ــن  ــه م ــوم ب ــا تق ــوص م ي بخص
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ف مؤسس ــ�ي ــاون ب ــبل التع ــر س ورة تطوي ــل �ف ــة العم ــي لورش الختام

ورة التعــاون حمايــة االأيتــام الذيــن يــزداد عددهــم يومــاً بعــد يــوم مــن جميــع  نشــاطات تتعلــق باالأيتــام وأكــد عــى �ف

ــة.  أشــكال االســتثمار واالســتغالل والمنظمــات الغــ�ي نظامي

حقوق اإلنسان
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الدبلوماسية 
اإلنسانية

ي حقــوق 
�ف نســانية ونشــاطاتنا  االإ غاثــة  االإ أعمــال  إىل جانــب 

نســانية  ي هيئــة IHH نمــارس الدبلوماســية االإ
نســان فإننــا �ف االإ

ي 
الــىت الطبيعيــة  والكــوارث  والحــروب  االأزمــات  مناطــق  ي 

�ف

ــق  ــك المناط ي تل
ــذ �ف ــة ونتخ ــية الدولي ــا الدبلوماس ــب عنه تغي

ــر االأرسى وإعــادة  ف وتحري ــ�ي ــة المدني الخطــوات الالزمــة لحماي

المفقوديــن وإنهــاء االأزمــات. 

ــال  ــال مج ــان؛ ف ــاة إنس ــة بحي ــألة متعلق ــون المس ــا تك عندم

زالــة كل العوائق  ي بــذل قصــارى جهودنــا الإ
دد... نبــارسش فــوراً �ف للــ�ت

نســانية، وحــل كل المشــاكل بكافــة الطــرق  غاثــة االإ أمــام أعمــال االإ

ي 
الرســمية والدبلوماســية. وللرفــع مــن كفــاءة مــا نقــوم بــه، وجــىف

ــى  ــا ع ــز عالقتن ــعى لتعزي ــانية، نس نس ــا االإ ــَل الأعمالن ــاٍر أفض ثم

ــات  ي المنص
ــل �ف ــا الفاع ، وتواجدن ــدوىلي ي وال

ــىف ــن الوط الصعيدي

قليميــة منهــا والدوليــة. نســانية؛ االإ والمنتديــات االإ
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عملية السالم في 
مورو الفلبين

 تحرير األسرى 
والرهائن

قامت IHH حتى 
اليوم بتحريرهم 

رهائن وأسرى 
يحملون جنسيات 

الدول التالية: 

سوريا
بولونيا

جمهورية التشيك

ألمانيا 

السويد

تركيا 

أفغانستان

إيران 

ي شــهدت حــىت ســنوات 
ف بشــأن مــورو وهــي المنطقــة الــىت ي الفلبــ�ي

ي تجــري �ف
ي مباحثــات عمليــة الســالم الــىت

نلعــب دوراً فاعــال �ف

ف والكثــ�ي مــن عمليــات القتــل واالعتقــال  ف إىل مخيمــات الالجئــ�ي ي تهجــ�ي الماليــ�ي
قليلــة مضــت نزاعــاً مســلحاً داميــاً تســبب �ف

تفــاق  ــق االإ ــة تطبي ــة المســتقلة لمراقب ي الهيئ
نســان. إذ أّن IHH هــي أحــد االأعضــاء الخمــس �ف ــب وانتهــاك حقــوق االإ والتعذي

ف عاماً. وتســعى  ســالمية والــذي وضــع نهايــة لــرصاع دام أكــ�ش مــن أربعــ�ي ف الدولــة الفلبينيــة وجبهــة تحريــر مــورو االإ الموقــع بــ�ي

 IHH تهــا ومعرفتهــا لمقومــات المنطقــة، لتوفــ�ي االأمــان واالســتقرار للشــعب هنــاك. ويديــر عضويــة هيئــة االغاثــة االنســانية بخ�ب

ي اللقاءات 
ف 6 مــرات خالل عــام 2015 وذلك بهــدف المشــاركة �ف ف أوروج. تــم زيــارة الفلبــ�ي ي هيئــة المراقبــة نائــب الرئيــس حســ�ي

�ف

ف هنــاك. اً للمســلم�ي ي يناقــش قانــون بانغســامورو الــذي يشــكل امــالً كبــ�ي
لمــان الفلبيــىف الدبلوماســية ومــا زال ال�ب

ف تعســفياً والرهائــن االأبرياء، وذلــك إىل جانــب لعب دور  نقــاذ حيــاة النــاس والمعتقلــ�ي نســانية الإ نقــوم بممارســة الدبلوماســية االإ

ي عــام 2015 أدت الهيئــة دور 
ي تشــهد حروبــاً ونزاعــات داميــة. �ف

ي المناطــق الــىت
ف االأطــراف المتصارعــة �ف الوســاطة والحكــم بــ�ي

ي كلٍّ مــن ســوريا وباكســتان وليبيــا، واحــد منهــم تــركي واثنــان تشــي�ي 
ي تحريــر 10 رهائــن �ف

ي مبــادرة منهــا، ونجحــت �ف
الوســيط �ف

ى لتحريــر 464 شــخصاً كانوا  ي العمليــة الكــ�ب
ي وبولونيــان. إضافــة إىل ذلــك لعبــت IHH دوراً جوهريــاً �ف

ف وألمــا�ف وأربعــة ســويري�ي

ي 
ي أواخــر عــام 2015. فبعــد شــهر ونصــف مــن المحادثــات  تــم تحريــر الجرحــى المحا�يــن مــن الســنة �ف

ي ســوريا �ف
رهائــن �ف

ي 
ي بــدأت �ف

وت وهاتــاي. وال زالــت المســاعي الــىت مناطــق الــرصاع، مقابــل إطــالق رساح االأرسى مــن الشــيعة، عــ�ب مطــاري بــ�ي

عــام 2015 جاريــًة لتحريــر العديــد مــن االأشــخاص مــن ٣0 جنســية.

Kuveyt
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2

2

70

1

الدبلوماسية اإلنسانية
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االجتماعات
والزيارات الدولية 

ي االجتماعــات والقيــام بالزيــارات الدوليــة. فقــد اســتضافت 
كان عــام 2015 مــن أكــ�ش االأعــوام كثافــة مــن حيــث المشــاركة �ف

ي مــا 
ضافــة إىل مشــاركتها �ف هيئتنــا 151 ضيفــاً عــى المســتوى الدبلومــاسي والســياسي واالأكاديمــي مــن أكــ�ش مــن 20 دولــة باالإ

يزيــد عــن 100 اجتمــاع جّلهــا اجتماعــات دوليــة. 25% مــن هــذه االجتماعــات منظمــة مــن قبــل هيئتنــا، وحــازت الموضوعــات 

التاليــة أكــ�ش العناويــن الجتماعاتنــا؛ االأزمــة الســورية، القضيــة الفلســطينية، الهجمــات عــى غــزة، قضيــة أســطول الحريــة 

نســانية ونشــاطات االأيتــام.  غاثــة االإ نســانية، تطويــر أعمــال االإ ي مــورو، الدبلوماســية االإ
ي مرمــرة، مرحلــة الســالم �ف

ومــا�ف

المكان، الُمنظم، الموضوع

نسانية العالمية ي - طاجيكستان الأمم المتحدة - القمة االإ دوشانىب

دارة العليا لسوريا  نسانية )OCHA( - اجتماعات االإ غازي عنتاب - تركيا - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

تونس - قيادة المنتدى - المنتدى االجتماعي العالمي

نسانية العالمية  ية للقمة االإ ي - االجتماعات التحض�ي
نسا�ن اسطنبول - تركيا - الأمم المتحدة، المنتدى الإ

نسانية IHH - ندوة مجزرة خوجاىلي غاثة الإ اسطنبول - تركيا - هيئة الإ

سنداي - اليابان - الأمم المتحدة - مؤتمر الحد من أخطار الكوارث

ي الشأن السوري
اتيجي �ف نسانية IHH - اجتماع الطاولة المستديرة االس�ت غاثة الإ اسطنبول - تركيا - هيئة الإ

ــة  غاث ــة الإ ــة، هيئ ي ــر الخ�ي ــر، قط ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــامي، اللجن س ــاون الإ ــة التع ــر - منظم ــة - قط الدوح

نســانية IHH - االجتمــاع الــدوىلي الثالــث للمنظمــات غــ�ي الحكوميــة الإ

ســامي، مكتــب  نســانية )OCHA(، منظمــة التعــاون الإ جنيــف - ســويرسا - مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ

نســانية ) إيكــو(، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( - مؤتمــر حــوار الشــمال  ي للمســاعدات الإ التحــاد الأورو�ب

والجنوب 

ن )UNCHR( - االجتماع االستشاري للمنظمات غ�ي الحكومية جنيف - سويرا - المفوضية العليا لشؤون الاجئ�ي

ســامي )WAMY( - اتحــاد المنظمــات  ســامي - النــدوة العالميــة للشــباب الإ ــا -  منظمــة التعــاون الإ اســطنبول - تركي

ســامي - نــدوة اليمــن ي العالــم الإ
الأهليــة �ن

20 C 20( - اجتماع قمة C( 20 اسطنبول - تركيا - الجتماعي

اسطنبول - تركيا - وقف حول الحياة )YADA( - حوارات مدنية

ي )Humanitarian Congress( - مستقبل الصومال
نسا�ن ف ألمانيا - المجلس الإ برل�ي

ف نسانية IHH  - ندوة الالجئ�ي غاثة الإ ن الدولية )UMHD(، هيئة الإ اسطنبول - تركيا - جمعية حقوق الاجئ�ي

سالمية اسطنبول - تركيا - تشاتام هاوس - اجتماع المنظمات االأهلية االإ

ي عام 2015
ي شاركت فيها هيئة IHH �ف

بعض االجتماعات الدولية الىت

الدبلوماسية اإلنسانية



6465

تقرير نشاطات هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH لسنة 2015

المنشورات

حكاية آدم  )وثائقي(Ragmen )وثائقي(Lamorde )وثائقي(

أفالم حائزة على جوائز

التقارير

التقارير

فيلم بيت Ev )فيلم قصير( إنتاج عام: 2014 

• حاز على جائزة »كرامة الشباب« في مهرجان الهالل االأحمر لالأفالم القصيرة 2015   

فيلم حفصة Hafsa )وثائقي(  إنتاج عام: 2014 حاز على

• جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الدلب الذهبية لالأفالم الثالث 2015   

• جائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الدلب الذهبية لالأفالم الثالث 2015   

• جائزة »كرامة الشباب« في مهرجان الهالل االأحمر لالأفالم القصيرة 2015   

• الجائزة »الخاصة للجنة التحكيم« في المهرجان يوروديسك )Eurodesk( الدولي االأول في كابادوكيا   

• جائزة المرتبة الثالثة في في مهرجان الواليات السبعة )Yed-i Velayet( لالأفالم القصيرة  

)BAK Setem Akademi( جائزة أفضل مخرج تصوير في مجال االأفالم الوثائقية في أكاديمية باك ساتيم •  

دمان • صورة الشباب التركي من زاوية استخدم التكنولوجيا واالإ  

• النساء السوريات: جروح ال تنتهي وآمال ال تغيب  
• وضع دور االأيتام في العالم االإسالمي   

• تقرير العراق   

• المسلمون في كندا   

• مجزرة خوجالي في ذكراها الثالثة والعشرين   

• تقرير المسألة الكردية وعملية الحل   

• اليمن: نزاع على حافة الشرق االأوسط   

• مسلمو بنين  

• االإسالم والنرويج  

قليمية • سوريا: الحرب االأهلية التي تغذيها الفوضى العالمية واالإ  

• اسمك بيد أخيك   

• أكراد العراق والسالم في المنطقة  

• أفغانستان: الطريق االستراتيجي المسدود في آسيا  

• السعودية ونضال الوجود في الشرق االأوسط  

• الفرص والعوائق في جيبوتي   

 A Life on the Edge: Syrian IDPs •  
 Rejunevation Program of the Orphanages in the Muslim World •  

 The Level of Post Traumatic Stress Disorder among Syrian Refugees •  

 Financial Inefficiency and the African Union •  

 The Role of Civil Societies in Democracy: The Tunisian Revolution •  

 Syria Activity Report Introduction •  

نسانية  غاثة االإ • العدد 60، 61، 62، 6٣ من مجلة االإ  

• كتاب صراعات الشرق االأوسط - تحرير: الدكتور أحمد أمين داغ  

• االأقلية المسلمة في أفريقيا - تأليف: الدكتور أحمد أمين داغ  

• شقق البركة - تأليف: عبد الفتاح العويسي   

• مورو - تأليف: خديجة سونماز  

ي 20 دولة(
ي غينيا. )أنشأت IHH حىت االآن 44 مدرسة �ف

• بدء أعمال بناء مدرسة �ف
ي سوريا.

• افتتاح 8 مدارس �ف
اليون وتشاد وغانا. ي س�ي

• إيصال 4000 مصحف �ف
ي تركيا وسوريا.

ف �ف ي لـ ٣42 مدرسة لالجئ�ي
• تقديم الدعم اللوجسىت

ي النيبال.
ف �ف • يجري إنشاء مركزين ثقافي�ي

المنشورات






