


ــة اإلنســانية  IHHمنــذ تأسيســها يف عــام 1992 وحتــى اليــوم نشــاطها اإلنســاين ملنــع وقــوع انتهــاكات حقــوق اإلنســان،  ــة اإلغاث تواصــل هيئ

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

يف الوقـــت الـــذي تواصـــل فيـــه  IHH أعاملها يف مجاالت املســـاعدات اإلنسانية وحقـــوق اإلنســـان والدبلوماســـية اإلنســـانية، تســـعى الهيئـــة 

جاهـــدة مـــن اجـــل تطويـــر روح التضامـــن واألخـوة واملساعدة يف تركيـا وكافـــة أنحـاء العامل وتنتـج العديـد مـن املشـــاريع االجتامعية والثقافيـة 

مـــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف. كــام وتتـــوىل الهيئـــة دور كونهـــا رائـــدة ومنوذجــا تحتـــذي فيـــه منظــامت املجتمــع املــدين وغــر الحكوميــة 

العاملــة يف املناطــق املتــررة. إضافـــة إىل املســـاعدات الطارئـــة، تقـــوم ببنـــاء أعمـــال داذمــة مثــل املــدارس ودور األيتــام واملســجد وآبــار امليــاه 

واملراكــز الثقافبــة واملراكــز الصحيــة التـــي تخــدم ســـكان املنطقـــة وتدعـــم تنميـــة البلـــدان. كــام وتقــوم الهيئــة بجهـــود يف اطـــار الدبلوماســـية 

اإلنســـانية وتعمـــل كوســـيط لحـــل املشاكل يف املناطق التـــي التكفـي فيهـــا الدبلوماســـية بيـن الـدول.

حصلــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH عــام 2007 عــى جائــزة الخدمــة املتميــزة مــن قبــل الربملــان الــريك )TBMM( كــام تــم منحهــا إعفــاء 

ــخ  ــم 1799/2011 بتاري ــريك رق ــوزراء ال ــس ال ــن مجل ــادر ع ــرار الص ــال الق ــن خ ــك م ــة، وذل ــة العام ــل املنفع ــل ألج ــة تعم ــربت مؤسس واعت

.04.04.2011

ــن أبرزهــا عضــوا   ــة وم ــة والدولي ــل املحلي ــف املحاف ــات IHH عضــو يف مختل ــوق اإلنســان والحري ــة اإلنســانية وحق ــة اإلغاث ــرب هيئ ــام وتعت ك

ــدوق  ــو يف الصن ــامي )OIC( وعض ــاون اإلس ــة التع ــدة )ECOSOC( ومنظم ــم املتح ــع لألم ــي التاب ــادي واالجتامع ــس االقتص ــارا باملجل مستش

اإلنســاين ملنظمــة التعــاون اإلســامي )OICHF(   واملنتــدى اإلنســان )THF( واملجلــس الــدويل للمنظــامت التطوعيــة  )ICVA( والهيئــة الركيــة 

 )İDSB( ــامل اإلســامي ــة يف الع ــة )TGTV(  واتحــاد املنظــامت املدني للمنظــامت التطوعي

ي عام 2019
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ملخص أنشطة  IHH عام 2019

624

871

80

210

1.363

ي المقر 
ي مشاريعنا 624 موظفاً �ف

عمل �ف
الرئيسي والمكاتب التمثيلية لنا والمكاتب 

المحلية والدولية.

سافر 871 من موظفينا خارج تركيا لتنفيذ 
اف عليها مشاريعنا والإرسش

يكة 210 لتنفيذ  تعاونا مع 210 منظمة رسش
أنشطتنا حول العالم.

ي 80 دولة.
نفذنا مشاريعنا  �ف

ي 80 دولة.
وعاً �ف نفذنا 1363 م�ش

ي 
قدم لنا الدعم 107337 متطوًعا �ف

ي عموم تركيا
81 مدينة �ف

وصلنا لئك�ش من 24 مليون شخص حول العالم وذلك من 
ي نفذناها عىل مدار العام 2019.

خالل المشاريع والئنشطة ال�ت

 مليون24
391.165.818 ₺
136.650.314 ₺
527.816.133 ₺

ي
الئمن الغذا�ئ

188.799.105 ₺
%35,77

قطاع الحماية
141.961.012 ₺

%26,90

المساعدات غ�ي الغذائية
70.143.434 ₺

%13,29

قطاع الصحة
48.175.902 ₺

%9,13

قطاع التعليم
26.846.440 ₺

%5,09

المياه، الرصف 
الصحي، والنظافة
19.839.466 ₺

%3,76

يواء الإ
22.533.682 ₺

%4,27

ي
الجانب الثقا�ف

8.472.158 ₺
%1,61

نقاذ جهود البحث والإ
767.046 ₺

%0,15

قطاع الزراعة
277.887 ₺

%0.05

Syria
163.430.856 ₺

%31,56

Turkey
110.780.026 ₺

%21,05

Yemen
24.118.245 ₺

%4,58

Palestine
33.753.104 ₺

%6,41

Bangladesh
31.124.311 ₺

%5,91

Sudan
17.306.680 ₺

%3,29

Pakistan
21.070.960 ₺

%4,00

Egypt
12.765.616 ₺

%2,43

Lebanon
9.253.835 ₺

%1,76

Ethiopia
8.454.847 ₺

%1,61

Niger
6.535.007 ₺

%1,24

Somalia
5.921.666 ₺

%1,24

وصل إجماىلي عدد المشاريع المنفذة إىل 1363 
ي 

وعاً، استفاد منها أك�ش من 24 مليون شخص �ف م�ش
6 قارات وضمن 10 قطاعات إغاثية.

ي عام 2019
ي 80 دولة �ف

كنا �ف

وع نفقات الم�ش
وع المساعدات العينية والنقدية الغ�ي متعلقة بالم�ش

المجموع الإجماىلي 
 www.ihh.org.tr  ي

و�ف لك�ت يمكنكم زيارة موقعنا الإ
للحصول عىل بياناتنا المالية المفصلة.

ي
الئمن الغذا�ئ

المساعدات غ�ي الغذائية
قطاع التعليم
قطاع الحماية
قطاع الصحة

المياه، الرصف الصحي، والنظافة
يواء الإ

ي
الجانب الثقا�ف
قطاع الزراعة

نقاذ جهود البحث والإ

وعا   1,363 م�ش
6 قارات
80 بلدا 

10 قطاعات
24,661,802 مستفيدا 
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تركيا
مل يكن بإمكاننا القيــــام بــــكل مــــا ننجــــزه مــن انشــــطة وإغاثة لــوال املســاعدات والدعــم الــــذي نتلقــاه مــن اآلالف 
مــن اصدقائنــا األعــزاء. متطوعونــا وأهــل الخـيـر واالحســان يف تركيــا هــم العنـصـر األســايس الــذي يساهم يف إنجاز 
هيئة اإلغاثة اإلنسانية )İHH( ملهامهــــا ويدعــــم وجودهــــا وتواجدهــــا يف مختلــــف انحــاء العــــامل. التربعــات الخرييــة 
التــــي تصلنــــا نقــــوم بتوصيلهــــا اىل اصحابهــــا الحقيقيـيـــن مــــن املظلومـيـــن واملحتاجـيـــن يف عرشات البلدان يف جميع 

أنحــاء العــامل، مبــا يف ذلــك تركيــا.

نفذنــا مــا مجموعــه 158 مرشوعــا ومــن ضمنهــا أنشــطة شــهر رمضــان وعيــد األضحــى يف تركيــا يف عــام 2019. وقــد اســتفاد 
مــن هــذه املشــاريع 3.4 مليــون شــخص. وقمنــا باإلضافــة إىل املشــاريع واملســاعدات العينيــة بتســليم 17،710،630 لــرية 

تركيــة كمســاعدة نقديــة لألشــخاص املحتاجــن.

الحماية
37.689.504 ₺ (%44,03)

(م) 46

التعليم
6.071.055 ₺ (%7,09)

(م) 22

الصحة
5.007.434 ₺ (%5,85)

(م) 7

المساعدات
 غ�ي الغذائية

2.585.586 ₺
(%3,02)
(م) 20

ي
لئمن الغذا�ئ

32.652.257 ₺ (%38,15)
(م) 53

نقاذ البحث والإ
767.046 ₺ (%0,90)
(م) 6

الثقافية 
635.522 ₺ (%0,74)
(م) 1

يواء الإ
187.750 ₺ (%0,22)
(م) 3

8

158

3.460.934

85.596.153 ₺

1 53

القطاعالقطاع

مبلغ المساعدة العينية وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

ي عام 2019  .
بيانات  المساعدة العينية �ف يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة

ي
لئمن الغذا�ئ

2.500.413 ₺
%33,46

المساعدات غ�ي الغذائية
2.553.478 ₺

%34,17

التعليم
2.206.462 ₺

%29,52

المياه والرصف الصحي والنظافة
140.938 ₺
%1,89

الصحة
69.452 ₺
%0,93

يواء الإ
2.500 ₺
%0,03

6

7.473.243 ₺

تركيا
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سوريا
ــا أو  ــن ســواء النازحــن داخلي ــي اللجــوء والالجئ ــول ملشــاكل وملظــامل طالب ــاد الحل ــى إيج ــة الحــرب ع ــذ بداي ــل من نعم
املهاجريــن خــارج البــالد. ونقــوم بتقديــم مســاعدات إغاثيــة لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية كاملــأوى، وامللبــس، 

ــا التنســيقية. ــك مــن خــالل مراكزن ــم، والصحــة، والغــذاء للشــعب الســوري وذل والتعلي

نســعى جاهديــن لتخفيــف األثــر املدمــر للحــرب عــى الســورين وذلــك مــن خــالل أنشــطة التنميــة املســتدمية التــي نقــوم 
بهــا حيــث نقــوم بتنفيــذ مشــاريع مســتدمية توفــر مســاحات آمنــة للعيــش الكريــم للســورين الذيــن ال يســتطيعون العــودة 
إىل منازلهــم، وتــزداد أهميــة هــذه املشــاريع مــع تفاقــم األزمــة الســوريا.  قمنــا مــن خــالل املشــاريع التــي طورناهــا يف عــام 

2019 بتقديــم مســاعدات إىل 13.4 مليــون شــخص تــرروا مــن الحــرب يف ســوريا.

8

167

13.475.969

51.964.415 ₺

1 45

ي
لئمن الغذا�ئ

33.963.809 ₺
%30,47

الصحة
23.654.948 ₺

%21,22

المساعدات غ�ي الغذائية
48.153.381 ₺

%43,20

المياه والرصف الصحي والنظافة
2.651.032 ₺
%2,38

التعليم
1.783.800 ₺
%1,60

يواء الإ
1.259.471 ₺
%1,13

6

111.466.441 ₺ الصحة
2.718.165 ₺ (%5,23)

(م) 6

يواء الإ
5.470.227 ₺ (%10,53)

(م) 17

المساعدات غ�ي الغذائية
7.489.332 ₺ (%14,41)

(م) 35

التعليم
4.652.15 ₺ 5 (%8,95)

(م) 43

الحماية
15.034.634 ₺ (%28,93)

(م) 17

المياه والرصف الصحي والنظافة
166.560 ₺ (%0,32)
(م) 3

الثقافية  
31.920 ₺ (%0,06)
(م) 1

ي
لئمن الغذا�ئ

16.401.422 ₺ (%31,56)
(م) 45

سوريا

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

القطاع

مبلغ المساعدة العينية

ي عام 2019  .
بيانات  المساعدة العينية �ف

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة
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11

بنغالديش
عــاش مســلمو أراكان تحــت الضغــط والعنــف ملــا يقــرب مــن مائــة عــام، وتعرضــوا خــالل هــذه الفــرة للذبــح عــدة مــرات 
مــا اضطــر مبئــات اآلالف منهــم ملغــادرة بالدهــم إىل جارتهــم بنغالديــش.  قمنــا يف عــام 2019  بتطويــر 78 مرشوعــا يف 
مجــاالت الغــذاء وامليــاه ورعايــة األيتــام والصحــة ومجــاالت أخــرى عــدة وذلــك لدعــم شــعب بنغالديــش واألراكان الذيــن 

اضطــروا للعيــش يف بنغالديــش وقمنــا بتقديــم املســاعدات إىل 978000 شــخص محتــاج.

8

78

978.379

31.124.311 ₺

1 30

ي
لئمن الغذا�ئ

14.968.802 ₺ (%48,09)
(م) 30

الحماية
3.270.533 ₺ (%10,51)

(م) 22

يواء الإ
7.700.814 ₺ (%24,74)

(م) 5

التعليم
2.569.012 ₺ (%8,25)

(م) 9

المياه والرصف الصحي 
والنظافة

1.384.008 ₺ 
(%4,45)

(م) 3

المساعدات
 غ�ي الغذائية
603.383 ₺

(%1,94)
(م) 5

الصحة
373.880 ₺ (%1,20)

(م) 3

الثقافية 
253.880 ₺ (%0,82)
(م) 1

السودان
اضطــر كثــري مــن النــاس يف الســودان عــام  003.إىل مغــادرة منازلهــم واالســتقرار يف مخيــات الالجئــن مبناطــق مجــاورة بســبب 
األزمــة يف دارفــور وتســببت الكثافــة الســكانية لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف املخيــات لعــدة ســنوات، باألوبئــة ونقــص الغــذاء 
وتفاقــم مشــاكل نقــص التعليــم واملســكن. قمنــا بتنفيــذ 50 مرشوعــا يف الســودان يف مجــاالت الغــذاء واملــاء والزراعــة وغريهــا من 

املجــاالت املختلفــة وذلــك بهــدف التغلــب عــى هــذه املشــاكل، واســتفاد مــن هــذه املشــاريع 141.000 شــخص محتــاج.

8

50

141.916

17.306.680 ₺

1 20

الحماية
13.114.581 ₺ (%75,78)

(م) 10

ي
لئمن الغذا�ئ

1.777.742 ₺ (%10,27)
(م) 20

الثقافية 
1.182.239 ₺ (%6,83)

(م) 11

التعليم
447.771 ₺
(%2,59)

(م) 2

يواء الإ
120.430 ₺ (%0,70)
(م) 3

المساعدات غ�ي الغذائية
103.430 ₺ (%0,60)

(م) 2

الصحة
29.977 ₺ (%0,17)

(م) 1

المياه والرصف الصحي والنظافة
530,674 ₺ (%3,07)

(م) 1

بنغالديش • السودان

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة
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اليمن
يخــوض اليمــن حربــا أهليــة منــذ ســنوات، وتســبب نقــص الغــذاء يف فيهــا بانتشــار األوبئــة  حيــث ميكــن تقديم املســاعدات 
ــة  يف الحصــول عــى الطعــام كــا  ــن األشــخاص باليمــن صعوب ــذا يواجــه مالي ــة بالغــة. ول ــا ســوى بصعوب اإلنســانية فيه
وتدمــرت املستشــفيات فيهــا بســبب الــراع، وتفاقمــت فيهــا مشــكلة توفــر املســكن اآلمــن. قمنــا يف عــام 2019 بتقديــم 

مســاعدات إغاثيــة أساســية وبخاصــة يف مجــاالت الغــذاء والصحــة إىل 2.7 مليــون شــخص محتــاج يف اليمــن.

1 41

6

42

348.430

33.753.104 ₺

فلسطين
أصبحــت الحيــاة يف فلســطن عســرية بشــكل أكــرب وذلــك منــذ االحتــالل اإلرسائيــي عــام 1948، ويعيــش مــا يقــرب مــن مليــوين 
شــخص يف ظــل الحصــار املســتمر يف غــزة وهــم ففاقــدون الحتياجاتهــم املعيشــية األساســية.  لقــد نجحنــا يف الوصــول إىل مئــات 
اآلالف مــن األشــخاص يف غــزة مــن خــالل أنشــطتنا التــي قمنــا بهــا لســنوات عديــدة. اســتفاد يف عــام 2019 وحــده، 348000 

شــخص مــن املســاعدات التــي قدمناهــا مــن خــالل قطاعــات التعليــم والغــذاء والصحــة والعمــل ورعايــة األيتــام.

1 18

8

80

2.721.800

24.118.245 ₺

11

ي
لئمن الغذا�ئ

15.639.572 ₺ (%64,85)
(م) 41 الصحة

3.219.557 ₺ (%13,35)
(م) 10

التعليم
1.634.087 ₺ (%6,78)

(م) 9

المساعدات غ�ي الغذائية
2.121.244 ₺ (%8,80)

(م) 9
المياه والرصف الصحي 

والنظافة
922.264 ₺ (%3,82)

(م) 4

الحماية
197.627 ₺ (%0,82)

(م) 4

يواء الإ
345.753 ₺ (%1,43)

(م) 2

الثقافية 
38.142 ₺ (%0,16)
(م) 1

ي
لئمن الغذا�ئ

6.267.938 ₺ (%18,57)
(م) 18

الحماية
24.080.494 ₺ (%71,34)

(م) 7

التعليم
972.240 ₺ (%2,88)

(م) 4

المساعدات غ�ي الغذائية
1.217.641 ₺ (%3,61)

(م)5

الصحة
1.169.409 ₺ (%3,46)

(م) 7

يواء الإ
45.381 ₺ (%0,13)
(م) 1

اليمن • فلسطين

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة
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باكستان
كانــت باكســتان مــن أكــر الــدول اســتقبااًل للمهاجريــن بعــد غــزو أفغانســتان. قمنــا نحــن يف هيئــة IHH  بدعــم املهاجريــن 
ــام  ــا لأليت ــا مــن خــالل دورن ــام يف الحــرب ودعمن ــة األطفــال األفغــان األيت ــا برعاي ــن لجــأوا إىل باكســتان وقمن األفغــان الذي
ــا بتمكــن 900000 شــخص  ــروا بظــروف الحــرب. قمن األطفــال األفغــان لتمكينهــم مــن االســتعداد ملســتقبلهم دون أن يتأث
أفغــاين مــن االســتفادة مــن 51 مرشوعــا قمنــا بتنفيذهــا يف باكســتان يف قطاعــات الصحــة والتعليــم واإلســكان واألمــن الغــذايئ 

واملســاعدات غــري الغذائيــة ورعايــة األيتــام.

7

34

112.789

5.921.666 ₺

الصومال
لقــي 260.000 شــخص حتفهــم يف الصومــال بســبب الجفــاف يف عــام 2011، واضطــر مــا حــوايل مليــون شــخص ملغــادرة 
محــال إقامتهــم. تحتــاج الصومــال ملشــاريع مســتدامة وبخاصــة يف قطــاع الزراعــة. يســاهم خريجــو كليــة الزراعــة واملدرســة 
ــم  ــام 2019، بتقدي ــك، يف ع ــة إىل ذل ــا باإلضاف ــالد. قدمن ــة يف الب ــر الزراع ــال يف تطوي ــأناها يف الصوم ــي أنش ــة الت الزراعي
مســاعدات إىل 112000 شــخص صومــايل يف قطاعــات أهمهــا امليــاه والغــذاء ورعايــة األيتــام وغريهــا مــن املشــاريع املختلفة.

7

51

900.549

21.070.960 ₺

ي
لئمن الغذا�ئ

1.236.800 ₺ (%5,87)
(م) 9

الحماية
8.156.156 ₺ (%38,71)

(م) 21

الصحة
8.896.246 ₺ (%42,22)

(م) 6

التعليم
1.204.963 ₺ (%5,72)

(م) 6

يواء الإ
626.723 ₺ (%2,97)
(م) 3

المساعدات غ�ي الغذائية
401.558 ₺ (%1,91)

(م) 3

المياه والرصف الصحي والنظافة
548.514 ₺ (%2,60)

(م) 3

الحماية
2.629.524 ₺ (%44,41)

(م) 14

ي
لئمن الغذا�ئ

1.613.769 ₺ (%27,25)
(م) 11

التعليم
892.907 ₺ (%15,08)

(م) 3

الزراعة
277.887 ₺ (%4,69)

(م) 1

المياه والرصف الصحي والنظافة
280.156 ₺ (%4,73)
(م) 3

المساعدات غ�ي الغذائية
111.189 ₺ (%1,88)
(م) 1

الثقافية 
116.235 ₺ (%1,96)
(م) 1

1 211 14

باكستان • الصومال

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة

القطاع

وع  (م) الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة



ف مــن النــاس ضحيــة الحــروب والرصاعــات  وقــع الماليــ�ي

ــة والمــرض والفقــر والجفــاف ونقــص المــوارد  والكــوارث الطبيعي

ــم.  ــل حياته ــن أج ــخاص م ــؤلء الئش ــح ه ــم ويكاف ــول العال ح

وريــة لــكل  تهــدف مؤسســتنا إىل تلبيــة الحتياجــات الئساســية الرصف

ي مناطــق مختلفــة 
شــخص محتــاج ومضطهــد وتقــدم خدماتهــا �ف

ي قطاعــات إنســانية مختلفــة مثل الغــذاء والصحة 
حــول العالــم و�ف

ــة المســتديمة. ــاه والنظافــة والتعليــم والتنمي والمــأوى والمي

بتطويــر  نقــوم   ،IHH نســانية  الإ غاثــة  الإ هيئــة  بصفتنــا 

فيــه  يحتــاج  ل  لمســتوى  للوصــول  التنميــة  اتيجيات  اســ�ت

ي العالــم. وننفــذ أنشــطة 
ي أي مــكان �ف

الئشــخاص إىل أي مســاعدة �ف

نقــاذ وإدارة الكــوارث مــن خــالل الســتجابة  لحــالت  البحــث والإ

ــاريع  ــذ مش ــر وتنفي ــوم بتطوي ــه، ونق ــع نفس ي الموق
ــوارئ �ف الط

ــل  ــة مث ــر جم ــون مخاط ــن يواجه ــام الذي ــة الئيت ــة  لحماي خاص

ء   ي وننسش
مافيــا الئعضــاء والشــبكات الإجراميــة والتجــار ،  كمــا نبــ�ف

دورا الئيتــام.

ف بهــا مــن  ي 10 قطاعــات للمســاعدات إنســانية معــ�ت
نعمــل �ف

قبــل المؤسســات والمنظمــات الدوليــة، وهــي:

ي
الئمن الغذ�ئ

المساعدات غ�ي الغذائية

التعليم

الحماية

الصحة

المياه، الرصف الصحي، ومواد النظافة

يواء الإ

ي 
الجانب الثقا�ف

الزراعة

نقاذ جهود البحث والإ

Ru
an
da

المساعدات اإلنسانية
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األمن الغذائي
استفاد ما يقرب من 11.3 مليون شخص من 589 مرشوًعا غذائًيا قمنا 

بتنفيذها حول العامل يف عام 2019. وقمنا بإيصال معونات غذائية بقيمة 

134،624،253 لرية تركية لألشخاص املحتاجن.كا نفذنا 53 مرشوًعا يف 

قطاع األغذية يف تركيا.

Bangladesh
14.968.802 ₺ (%11,12)

30 P

Palestine
6.267.938 ₺ (%4,66)

18 P

Egypt
5.700.221 ₺ (%4,23)

15 P

Lebanon
4.973.487 ₺ (%3,69)

17 P

India
2.458.780 ₺

(%1,83)
18 P

Azerbaijan
1.176.201 ₺
(%0,87)

7 P

Burkina Faso
1.001.874 ₺

(%0,74)
3 P

Chad
1.119.547 ₺
(%0,83)

11 P

Philippines
(Moro)

1.647.679 ₺
(%1,22)

14 P

Somalia
1.613.769 ₺

(%1,20)
11 P

Sudan
1.777.742 ₺

(%1,32)
20 P

Niger
2.583.464 ₺

(%1,92)
16 P

Turkey
32.652.257 ₺ (%24,25)

53 P

Sri Lanka
833.044 ₺ (%0,62)
9 P

Ghana
178.351 ₺ (%0,13)
2 P

Kosovo
445.445 ₺ (%0,33)
6 P

Uganda
782.585 ₺ (%0,58)
3 P

Nepal
780.859 ₺ (%0,58)

7 P

Togo
317.350 ₺ (%0,24)
3 P

Tunis
431.826 ₺ (%0,32)
7 P

Cameroon
420.819 ₺ (%0,31)
6 P

South Africa
401.043 ₺ (%0,30)
5 P

Cambodia
63.470 ₺ (%0,05)
1 P

Mongolia
588.911 ₺ (%0,44)
7 P

China (East Turkistan)
233.570 ₺ (%0,17)
2 P

Iran
255.150 ₺ (%0,19)
3 P

Ethiopia
682.487 ₺ (%0,51)
10 P

Vanuatu
63.433 ₺ (%0,05)
1 P

Brasil
93.890 ₺ (%0,07)

1 P

Indonesia
950.653 ₺ (%0,71)

9 P

Nigeria
63.470 ₺ (%0,05)

1 P
Liberia
31.735 ₺ (%0,02)
1 P

Libya
190.410 ₺ (%0,14)
1 P

Montenegro
92.652 ₺ (%0,07)

2 P

Guinea
63.470 ₺ (%0,05)
1 P

Benin
298.325 ₺ (%0,22)
5 P

Algeria
706.069 ₺ (%0,52)
6 P

Côte d’Ivoire
58.145 ₺ (%0,04)
1 P

Comoros
61.883 ₺ (%0,05)

1 P

Colombia
107.580 ₺ (%0,08)

2 P

Sierra Leone
455.512 ₺ (%0,34)
7 P

Serbia
250.897 ₺ (%0,19)

5 P

Senegal
147.441 ₺ (%0,11)

2 P
Russia

87.31 ₺ 8 (%0,06)
2 P

Greece
47.783 ₺ (%0,04)

1 P

Vietnam
₺ 220.828 (0,16%)
2 P

Romania
₺ 69.500 (0,05%)
2 P

Zimbabwe
237.696 ₺ (%0,18)
3 P

Mali
712.006 ₺ (%0,53)
10 P

Jordan
194.623 ₺ (%0,14)
3 P

Maldives
63.470 ₺ (%0,05)
1 P

Macedonia
519.058 ₺ (%0,39)
8 P

Madagascar
63.470 ₺ (%0,05)
1 P

Hungary
31.735 ₺ (%0,02)
1 P

Mauritius
31.735 ₺ (%0,02)
1 P

Haiti
137.781 ₺ (%0,10)
3 P Djibouti

200.400 ₺ (%0,15)
3 P

Georgia
157.676 ₺ (%0,12)
4 P

South Sudan
150.255 ₺ (%0,11)
2 P

Sawaziland
92.984 ₺ (%0,07)
3 P

Kenya
197.709 ₺ (%0,15)
2 P

Kazakhstan
197.690 ₺ (%0,15)
4 P

Thailand (Patani)
671.552 ₺ (%0,50)
12 P

Tanzania
183.476 ₺ (%0.14)
6 P

Venezuela
47.648 ₺ (%0,04)
1 P

Rwanda
79.338 ₺ (%0,06)
2 P

Burundi
159.627 ₺ (%0,12)
4 P

Bulgaria
25.388 ₺ (%0,02)
1 P

Afghanistan
735.691 ₺ (%0,55)
9 P

Syria
16.401.422 ₺ (%12,18)

45 P

Bosnia
Herzegovina
1.104.688 ₺

(%0,82)
12 P

Pakistan
1.236.800 ₺

(%0,92)
9 P

Myanmar
(Arakan)

1.054.744 ₺
(%0,78)

5 P

Iraq
957.467 ₺
(%0,71)

16 P

Kyrgyzstan
2.312.685 ₺

(%1,72)
8 P

Ukraine
2.046.870 ₺

(%1,52)
4 P

Yemen
₺ 15.639.572 (11,62%)

41 P

تصنيف الدول يف مجال األمن الغذايئ بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

5897811.376.358134.624.253 ₺
وع قيمة المساعداتالشخص المستفيدالبلدالم�ش
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ي مع قيمة ومقدار المساعدة
ي الرسم البيا�ف

يتناسب حجم الفقاعات �ف

وع حسب القطاع كثافة الم�ش

األمن الغذائي
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

رمضان وعيد األضحى المبارك

قمنــا خــالل شــهر رمضــان املبــارك للعــام 2019 بالوصــول لـــ 1،570،785 من األشــخاص املحتاجن 

ــا خــالل  ــك بفضــل دعمكــم وتربعاتكــم. وقمن ــدول األخــرى وذل ــا وعــرشات ال ــة ويف تركي يف املنطق

ــا  ــة بتوزيــع 226.795 عبــوة غذائيــة وتقديــم اإلفطــار لـــ 221.692 شــخص. كــا قمن هــذه الحمل

بإيصــال الــزكاة والفطــرة إىل 60810 محتاجــاً. باإلضافــة لتوزيــع مالبــس العيــد عــى 75152 يتيــم.

وخــالل عيــد األضحــى  يف عــام 2019، قمنــا بتجهيــز األضاحــي وتوزيعهــا يف 93 دولــة ومنطقــة 

مبقــدار 51.447 حصــة، واســتفاد منهــا 2057880 محتــاج .كــا قمنــا بتقديــم كســوة ومالبــس العيــد 

لـــ27.233 يتيم.

األمن الغذائي
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المساعدات غير العذائية
استفاد أكر من 5 مالين شخص من 137 مرشوعا للمساعدات 

غريالغذائية والتي نفذناها يف عام 2019. كا قمنا بتقديم مساعدات 

غري غذائية بقيمة 19.436.576 لرية تركية لألشخاص املحتاجن. تم 

تنفيذ 20 مرشوع  منها مرشوعا يف تركيا.

الدول حسب عدد املشاريع، وامليزانيات املروفة وأعداد املستفيدين يف مجال املساعدات غري الغذائية.

137445.098.73519.436.576 ₺

351

Syria
7.489.332 ₺ (%38,53)

35 P

Turkey
2.585.586 ₺ (%13,30)

20 PEgypt
1.781.265 ₺ (%9,16)

3 P

Yemen
2.121.244 ₺ (%10,91)

9 P

Palestine
1.217.641 ₺ (%6,26)

5 P

Bangladesh
603.383 ₺ (%3,10)

5 P

Sri Lanka
266.574 ₺

(%1,37)
2 P

İndia
212.260 ₺
(%1,09)

1 P

Iraq
309.329 ₺ 

(%1,59)
6 P

Kyrgyzstan
184.310 ₺ 
(%0,95)

3 P

Myanmar
(Arakan)
188.452 ₺ 
(%0,97)

2 P

Somalia
111.189 ₺ 
(%0,57)

1 P

Sudan
103.266 ₺ 
(%0,53)

2 P

Makedonya
158.675 ₺ 
(%0,82)

1 P

Lebanon
370.960 ₺ (%1,91)

3 P

Pakistan
401.558 ₺ (%2,07)

3 P

Albania
200.267 ₺

(%1,03)
4 P

Togo
6.271 ₺ (%0,03)

1 P

Ethiopia
59.960 ₺ (%0,31)

1 P

Georgia
33.254 ₺ (%0,17)

1 P

Kenya
30.942 ₺ (%0,16)

1 P

Philippines (Moro)
89.446 ₺ (%0,46)

1 P

Azerbaijan
19.845 ₺ (%0,10)

1 P

Montenegro
22.492 ₺ (%0,12)

1 P

Indonesia
35.267 ₺ (%0,18)

1 P

Greece
18.483 ₺ (%0,10)

1 P

Mali
16.929 ₺ (%0,09)
1 P

Burundi
23.572 ₺ (%0,12)
1 P

Burkina Faso
15.868 ₺ (%0,08)

1 P

Ukrayna
42.667 ₺ (%0,22)
1 P

Uganda
25.407 ₺ (%0,13)
1 P

Thailand (Patani)
48.073 ₺ (%0,25)
2 P

Brasil
11.907 ₺ (%0,06)
1 P

Kosovo
18.406 ₺ (%0,09)
2 P

Benin
30.472 ₺ (%0,16)
1 P

Nepal
37.479 ₺ (%0,19)
1 P

Afghanistan
108.312 ₺ (%0,56)
1 P

Tanzania
103.975 ₺ (%0,53)

1 P

Serbia
13.278 ₺ (%0,07)

1 P

Russia
28.350 ₺ (%0,15)

1 P

Rwanda
40.500 ₺ (%0,21)
1 P

Zimbabwe
32.339 ₺ (%0,17)
1 P

Niger
58.676 ₺ (%0,30)
1 P

Bosnia Herzegovina
159.114 ₺ (%0,82)
4 P

المساعدات غير الغذائية

ي مع قيمة ومقدار المساعدة
ي الرسم البيا�ف

يتناسب حجم الفقاعات �ف

وع حسب القطاع كثافة الم�ش

وع قيمة المساعداتالشخص المستفيدالبلدالم�ش
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

أصبــح النــاس يف ســوريا، بســبب الحرب، بحاجة لجميــع أنواع املواد املعيشــية األساســية و الرورية. 

وتســببت تســع ســنوات مــن الحــرب للنــاس مبصاعــب يف الحصــول عــى املالبــس، إىل جانــب الحاجــات 

الروريــة األخــرى. تقــدم يف هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH مســاعدات اإلكســاء  يف ســوريا منــذ تســع 

ســنوات وذلــك بهــدف تعويــض هــذا النقــص. قامــت هيئتنــا بتنفيــذ هذا النشــاط اإلغــايث وجعلــه متاحا 

دامئــا مــن خــالل املحــالت الخرييــة حيــث ميكــن للمتررين مــن الحــرب الحصول بســهولة عــى املالبس 

التــي يحتاجونهــا مــن خــالل املحــالت الخرييــة يف ســوريا والتــي تقــدم خدماتهــا آلالف األشــخاص. يف عام 

2019، اســتفاد 511824 شــخصا مــن خدمــات مامجموعــه 13 متجــرا خرييــا، يوجــد أحدهــا يف شــاني 

أورفــا وتتواجــد املتاجــر الـــ 12 األخــرى يف مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، وتــم مــن خــالل هــذه املتاجــر 

الخرييــة تســليم 1،842،000 قطعــة مالبــس لألشــخاص املحتاجن.

المتاجر الخيرية
في سوريا

المساعدات غير الغذائية
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

التعليم
استفاد حوايل 2.1 مليون شخص حول العامل 

من أنشطتنا التدريبية خالل عام 2019 وقمنا 

بتنفيذ 143 مرشوعا يف 26 دولة.

تصنيف الدول يف مجال التعليم بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

143262.187.74122.856.178 ₺

431

Nepal
8.511 ₺ (%0,04)
1 P

Afghanistan
95.459 ₺ (%0,42)

2 P

Chad
118.245 ₺ (%0,52)

2 P

Burundi
134.334 ₺ (%0,59)

3 P

Peru
4.287 ₺ (%0,02)

1 P

Syria
4.652.155 ₺ (%20,35)

43 P

Turkey
6.071.055 ₺ (%26,56)

22 P

Bangladesh
2.569.012 ₺ (%11,24)

9 P

Sierra Leone
833.229 ₺ (%3,65)

6 P

Niger
886.141 ₺ (%3,88)

3 P

Macedonia
840.495 ₺ (%3,68)

9 P

Yemen
1.634.087 ₺ (%7,15)

9 P

Palestine
972.240 ₺ (%4,25)

4 P Pakistan
1.204.963 ₺ (%5,27)

6 P

Bosnia
Herzegovina

612.048 ₺ (%2,68)
6 P

Somalia
892.907 ₺ (%3,91)

3 P

Sudan
447.771 ₺ (%1,96)

2 P

Tanzania
247.639 ₺ (%1,08)
2 P

Thailand (Patani)
51.559 ₺ (%0,23)
1 P

Sri Lanka
143.760 ₺ (%0,63)

2 P

Albania
17.575 ₺ (%0,08)

1 P

Burkina Faso
226.800 ₺ (%0,99)

1 P

Indonesia
117.246 ₺ (%0,51)
2 P

Azerbaijan
68.040 ₺ (%0,30)

1 P

Haiti
5.670 ₺ (%0,02)
1 P

Mali
952 ₺ (%0,00)
1 P

التعليم

ي مع قيمة ومقدار المساعدة
ي الرسم البيا�ف

يتناسب حجم الفقاعات �ف

وع حسب القطاع كثافة الم�ش

وع قيمة المساعداتالشخص المستفيدالبلدالم�ش
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الحماية
نحنفي هيئة IHH  ندعم وبشكل مستمر أكر من 95000 يتيم 

حول العامل. باإلضافة إىل ذلك، نوفر بيئة آمنة ألطفالنا يف 38 

دارا لأليتام ومركزا واحدا إلعاشة ورعاية األطفال األيتام  ومركزا 

لتعليم األيتام قمنا ببنائها يف 13 دولة.

تصنيف الدول يف مجال الحاية بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

277452.109.969141.961.012 ₺

Turkey
37.689.504 ₺ (%26,55)

46 P

Syria
₺ 15.034.634 (10,59%)

17 P

Sudan
13.114.581 ₺ (%9,24)

10 P

Pakistan
8.156.156 ₺ (%5,75)

21 P

Somalia
2.629.524 ₺

(%1,85)
14 P

Bangladesh
3.270.533 ₺

(%2,30)
22 P

Egypt
2.364.120 ₺

(%1,67)
1 P

Lübnan
2.249.794 ₺

(%1,58)
3 P

Bosnia 
Herzegovina
3.452.182 ₺

(%2,41)
11 P Iraq

4.107.481 ₺ (%2,89)
8 PAlbania

3.962.655 ₺ (%2,79)
2 P

Ethiopia
6.875.493 ₺ (%4,84)

8 P
Palestine

24.080.494 ₺ (%16,96)
7 P Burkina Faso

593.569 ₺ (%0,42)
2 P

Burundi
24.182 ₺ (%0,02)
1 P

Djibouti
24.753 ₺ (%0,02)
1 P

Indonesia
345.721 ₺ (%0,24)
2 P

Afghanistan
471.519 ₺ (%0,33)
4 P

Azerbaijan
682.678 ₺ (%0,48)
3 P

Benin
69.566 ₺ (%0,05)
1 P

Haiti
72.378 ₺ (%0,05)
1 P

Georgia
151.834 ₺ (%0,11)
2 P

Serbia
86.674 ₺ (%0,06)
2 P

Sierra Leone
1.379.825 ₺ (%0,97)
4 P

Sri Lanka
1.392.360 ₺ (%0,98)
6 P

Kenya
867,898 ₺ (%0,61)
1 P

Montenegro
143.383 ₺ (%0,10)
3 P

İran
555.281 ₺ (%0,39)
1 P

Philippines (Moro)
1.093.665 ₺ (%0,77)
8 P

Tunisia
1.157.080 ₺ (%0,82)
3 P

Niger
583.674 ₺ (%0,41)
14 P

Thailand (Patani)
924.702 ₺ (%0,65)
14 P

Nepal
259.699 ₺ (%0,18)
5 P

Mali
59.903 ₺ (%0,04)
2 P

Macedonia
19.041 ₺ (%0,01)
1 P

Zimbabwe
367.037 ₺ (%0,26)
3 P

Yemen
197.627 ₺ (%0,14)
4 P Ukraine

136.824 ₺ (%0,10)
3 PJordan

81.030 ₺ (%0,06)
1 P Uganda

447.258 ₺ (%0,32)
2 P

Cameroon
26.657 ₺ (%0,02)
1 P

Kyrgyzstan
180.817 ₺ (%0,13)
2 P

Kosovo
501.959 ₺ (%0,35)
3 P

Tanzania
540.391 ₺ (%0,38)
2 P

461

الحماية

ي مع قيمة ومقدار المساعدة
ي الرسم البيا�ف

يتناسب حجم الفقاعات �ف

وع حسب القطاع كثافة الم�ش
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

مــع غــزو أفغانســتان، بــدأت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية İHH جهودهــا لبنــاء دار لأليتــام. وأنشــأت 

دورا األيتــام الذيــن اضطــروا للهجــرة إىل باكســتان وتوســعت يف هــذا النشــاط اإلغــايث حتــى انتــرشت 

هــذه الــدور يف دول أخــرى عــدة. لدينــا اليــوم 38 دارا لأليتــام يف 13 دولــة. ولدينــا يف مجمــع إســاعيل 

إليــف ســليم لألخــوة اإلســالمية  لربيــة وتعليــم األيتــام، والــذي تــم بنــاؤه يف ســرياليون، 4 منــازل مبنيــة 

عــى طــرز الفيلــل تتســع  لـــ120 يتيــا، وتضــم يف بنيتهــا مجمــع بنــاء مــدريس يتكــون مــن 12 فصــالً 

دراســياً ومبــاين إداريــة ومســجد وملعــب ومكتبــة وصالــة للحواســيب ودار للضيافــة.

مجمع إسماعيل إليف سليم لألخوة 
اإلسالمية وتعليم وتربية األيتام

الحماية
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الصحة
استفاد أكر من 550،000 شخص يف 18 دولة حول العامل من 

أنشطتنا الصحية عى مدار عام 2019. ومتكن 13298 شخصا من 

رؤية النور من جديد بفضل عمليات الساد/ الكاتاراكت  )إعتام 

عدسة العن( الجراحية التي أجريناها يف عام 2019.

تصنيف الدول يف مجال الصحة بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

57162.121.34024.451.502 ₺

Burundi
117.961 ₺ (%0,48)

3 P

Yemen
3.219.557 ₺ (%13,17)

10 P

Turkey
5.007.434 ₺ (%20,48)

7 P

Palestine
1.169.409 ₺ (%4,78)

7 PNiger
691.103 ₺ (%2,83)

4 P

India
800.000 ₺ (%3,27)

2 P
Mali

807.847 ₺ (%3,30)
2 P

Bangladesh
373.880 ₺

(%1,53)
3 P

Tunisia
238.647 ₺
(%0,98)

2 P

Myanmar
(Arakan)
317.350 ₺
(%1,30)

1 P

Syria
2.718.165 ₺ (%11,12)

6 P

Pakistan
8.896.246 ₺ (%36,38)

6 P

Sudan
₺ 29.977 (0,12%)
1 P

Bosnia Herzegovina
10.155 ₺ (%0,04)

1 P

Comoros
9.342 ₺ (%0,04)
1 P

Ruanda
44.429 ₺ (%0,18)
1 P

101

الصحة

ي مع قيمة ومقدار المساعدة
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

ــي  ــة العــن ( والت ــض أو عتام ــاء األبي ــادُّ أو أو امل تســتمر نشــاطاتنا الخاصــة مبــرض الكاتاراكــت ) السَّ

بدأناهــا يف إفريقيــا يف عــام 2007 تحــت شــعار “إذا اســتطتعم الرؤيــة فهــم أيضــا يســتطيعون” وذلــك 

يف 18 دولــة حــول العــامل. خضــع خــالل هــذه الفــرة 753192 شــخًصا للفحوصــات الطبيــة الكاملــة، وتم 

إجــراء الفحــص الطبــي لـــ 370269 شــخًصا  ومتكــن 127706 شــخًصا ممــن خضعــوا للجراحة مــن الرؤية 

مــرة أخــرى. يف عــام 2019 وحــده ســاعدنا  13298 شــخًصا لرؤيــة النــور مــن جديــد. أجرينــا بشــكل 

منتظــم جراحــات الســاد ملــدة 5 ســنوات يف مستشــفى النيجــر للعيــون الــذي أنشــأناه يف عاصمــة النيجر 

نيامــي، يف عــام 2014. وبهــدف تأهيــل األطبــاء يف املنطقــة، نفذنــا تدريــب قدمــه أطبــاء متخصصــون 

أتــراك. قمنــا يف عــام 2019بتســليم إدارة مستشــفى العيــون إىل وزارة الصحــة النيجريــة.

الكاتاراكت
ادُّ أو أو الماء األبيض أو عتامة العين(  ) السَّ

الصحة
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المياه والصرف الصحي والنظافة
استفاد 1.4 مليون شخص محتاج يف جميع أنحاء العامل من أنشطة قطاع 

املياه والنظافة يف عام 2019. والزلنا نواصل مكافحتنا للجفاف بـ 592 برئاً 

للمياه نقوم بحفرها يف 12 دولة يف السنة.

تصنيف الدول يف مجال املياه والرف الصحي والنظافة بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

59211.423.23617.047.496 ₺

Chad
2.399.490 ₺ (%14,08)

5 P

Afghanistan
1.244.564 ₺ (%7,30)

5 P

Bangladesh
1.384.008 ₺ (%8,12)

3 P

Niger
915.320 ₺ (%5,37)

3 P

Ghana
741.456 ₺ (%4,35)

3 P

Pakistan
₺ 548.514 (3,22%)

3 P

Ethiopia
789.393 ₺ (%4,63)

2 P

Uganda
974.912 ₺ (%5,72)

1 P

Zimbabwe
1.302.409 ₺ (%7,64)

1 P

Sudan
530.674 ₺ (%3,11)

1 P

Somalia
280.156 ₺
(%1,64)

3 P

Tanzania
189.758 ₺

(%1,11)
3 P

Syria
166.560 ₺
(%0,98)

3 P

Iraq
167.265 ₺
(%0,98)

1 P

Mali
2.151.798 ₺ (%12,62)

4 P

Guinea
1.547.450 ₺ (%9,08)

4 P

Sierra Leone
572.863 ₺ (%3,36)

5 P

Yemen
922.264 ₺ (%5,41)

4 P

Cameroon
69.182 ₺ (%0,41)
3 P

Ivory Coast
53.950 ₺ (%0,32)
1 P

Australia
95.510 ₺ (%0,56)
1 P
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آبار المياه المميزة
)العميقة( 

نقــوم يف املناطــق التــي ال يلبــي فيهــا حفــر اآلبــار املعتــادة الحاجــة املنشــودة ببنــاء آبــار ميــاه أكــر 

اتســاعا. تســاهم آبــار امليــاه )العميقــة( املميــزة هذه بشــكل كبــري يف تطوير واســتدامة تربيــة الحيوانات 

يف املناطــق التــي تــم بناؤهــا فيهــا. باإلضافــة إىل ذلــك فهــي ذات أهميــة حيويــة يف املناطــق املنكوبــة 

بالجفــاف، حيــث تســتخدم ميــاه اآلبــار العميقــة يف ري األرايض الزراعيــة بحوضهــا الواســع. كــا ميكــن 

لبــرئ ميــاه )عميقــة( تلبيــة االحتياجــات املائيــة لحــوايل 5000 شــخص.

المياه والصرف الصحي والنظافة



3839

التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2019

اإليواء
استفاد أكر من 180 ألف شخص محتاج حول العامل من خدمات املسكن 

التي قمنابتوفريها يف عام 2019. حققنا مرشوع إسكان مببلغ 13.171.041 

لرية تركية فقط يف سوريا وبنغالديش.

تصنيف الدول يف مجال اإليواء بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

4615182.74121.271.710 ₺

Syria
5.470.227 ₺ (%25,72)

17 P

Bangladesh
7.700.814 ₺ (%36,20)

5 P

Egypt
2.920.010 ₺ (%13,73)

1 P

Nepal
461.832 ₺ (%2,17)

1 P

Yemen
345.753 ₺

(%1,63)
2 P

India
349.085 ₺

(%1,64)
2 P

Myanmar (Arakan)
1.130.534 ₺ (%5,31)

2 P

Lebanon
1.659.594 ₺ (%7,80)

2 P

Pakistan
626.723 ₺ (%2,95)

3 P

Sudan
120.430 ₺ (%0,57)
3 P

Kirghizistan
90.632 ₺ (%0,43)
2 P

Palestine
45.381 ₺ (%0,21)
1 P

Azerbaijan
153.425 ₺ (%0,72)
1 P

Kosovo
9.521 ₺ (%0,04)
1 P

Turkey
187.750 ₺ (%0,88)
3 P
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مدينة الحياة الجديدة  وبيوت الحياة الطارئة 

أعددنــا مــرشوع  مركــز ســكني يف قريــة ديــر حســن بريــف إدلــب إليــواء الســورين الذيــن أجــربوا عــى 

الهجــرة مــن مــدن ســوريا كالغوطــة الرشقيــة وحمص وحلــب وحــاة : مرشوع مســاكن الحيــاة الجديدة 

الــذي بــدأ بنــاؤه يف عــام 2018 يتكــون اليــوم مــن 11 مبنــى يضــم مامجموعــه 132 شــقة. باإلضافــة 

لذلــك بدأنــا مــرشوع  منــازل الحيــاة الطارئــة يف ريــف مدينــة إدلــب يف منطقتــي بــاب الهــوى وبــاب 

الســالم، وقمنــا فيــه ببنــاء 1000 منــزال، ومــن املخطــط توفــري 15000 منــزل جاهــز إليــواء الســورين 

املترريــن مــن الحــرب وذلــك عنــد اكتــال مــرشوع  منــازل الحيــاة الطارئــة.

اإليواء
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تصنيف الدول يف الجانب الثقايف بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

4822160.1828.472.158 ₺ الجانب الثقافي
يواجه الناس يف أجزاء كثرية من العامل صعوبات يف الوصول إىل األنشطة الثقافية والتعليمية وذلك بسبب 

عدم توفر الفرص الكافية لديهم. نقوم يف هذه املناطق بتنفيذ أنشطتنا اإلغاثية اإلنسانية لدعم حياة 

هؤالء األشخاص ، ونسعى من خالل القيام بأنشطة تعليمية ملساعدتهم يف مواصلة عيشهم دون االنقطاع 

عن أوارص دينهم وثقافتهم. قدمنا يف هذا اإلطار الدعم إىل أكر من 160.000 شخص من خالل األعال 

الثقافية التي قمنا بتنفيذها.

Sudan
1.182.239 ₺ (%13,95)

11 P

Benin
432.902 ₺ (%5,11)

6 P

Niger
816.628 ₺ (%9,64)

6 P

Turkey
635.522 ₺ (%7,50)

1 P

Mali
632.574 ₺ (%7,47)

4 P

Bangladeş
253.880 ₺ (%3,00)

1 P

Sierra Leone
458.233 ₺ (%5,41)

3 P

Liberia
296.363 ₺ (%3,50)

1 P

Somalia
116.235 ₺
(%1,37)

1 P

Russia
99.792 ₺
(%1,18)

2 P

Uganda
3.175.200 ₺ (%37,48)

1 P

Yemen
38.142 ₺ (%0,45)

1 P

Syria
31.920 ₺ (%0,38)
1 P

Tanzania
46.557 ₺ (%0,55)
1 P

Zimbabwe
24.753 ₺ (%0,29)
1 P

Ethiopia
47.515 ₺ (%0,56)
1 P Cameroon

19.828 ₺ (%0,23)
1 P

Chad
61.812 ₺ (%0,73)
1 P

Ghana
20.945 ₺ (%0,25)
1 P

Guinea
24.372 ₺ (%0,29)
1 P

Azerbaijan
56.700 ₺ (%0,67)
1 P
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تصنيف الدول يف القطاع الزراعي بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

111.500277.887 ₺ الزراعة
تساهم املشاريع الزراعية يف تنمية البلدان األفريقية وكذلك يف مكافحة املجاعات 

الناجمة عن الجفاف. كا تخلق فرص عمل لألشخاص املحتاجن. دعمنا 1500 شخصا 

من خالل املشاريع الزراعية التي نفذناها يف الصومال يف عام 2019.

Somalia
277.887 ₺ (%100,0)

1 P

الزراعة

وع قيمة المساعداتالشخص المستفيدالبلدالم�ش
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تصنيف الدول يف إطار جهود البحث واإلنقاذ بحسب املرشوع ،وعدد املستفيدين، ومقدار املساعدات

11767.046 ₺ البحث واإلنقاذ
يقوم فريق البحث واإلنقاذ التابع لهيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH، بالتدخل يف الزالزل والكوارث التي تحدث يف 

جميع أنحاء العامل ويف تركياأيضا وذلك  سعيا منها إلنقاذ األرواح. ويوجد لدينا  2000 من موظفينا املؤهلن 

جنبا إىل جنب مع فريق املتطوعن لدينا وهم عى أهبة االستعداد وجاهزين للمشاركة بجهودهم  يف 55 

مقاطعة ومنطقة يف عموم تركيا.كا  يواصل مركز مرمرة إلدارة الكوارث )AKOM( والذي أنشأته منظمة 

IHH يف بورصة جهوده لالستجابة بفعالية ورسعة للكوارث املحتملة.

Turkey
767.046 ₺ (%100,0)

6 P

البحث واإلنقاذ

وع قيمة المساعداتالبلدالم�ش
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جهود IHH  للبحث واإلنقاذ

يتألــف فريــق البحــث واإلنقــاذ التابــع ملؤسســتنا مــن الكفــاءات التــي ميكــن لهــا التدخــل بــإدارة العمليــات يف حــاالت 

األزمــات والطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة ويوفرفريقنــا  يف تركيــا إمكانيــة املســاهمة يف جهــود البحــث واإلنقــاذ. كــا ميكــن 

ــة إىل جانــب جهــود  ــات إجــراء أنشــطة اإلســعافات األولي ــد مــن التدريب ــازت العدي ــي اجت ــا للبحــث واإلنقــاذ والت لفرقن

البحــث واإلنقــاذ تحــت األنقــاض وتحــت املــاء وبــن النــريان، إذ تلقــت هــذه الفــرق تدريبــات خاصــة باألجهــزة الالســلكية 

الســتخدامها يف حــاالت الكــوارث التــي  تنهــار فيهــا شــبكات الهواتــف واالتصــاالت واإلنرنــت وتتوقــف عــن العمــل، وهــي 

متخصصــة  أيضــا يف إنشــاء املحطــات الالســلكية وشــبكات االتصــال لحــاالت الكــوارث عنــد الــرورة. وتجــدون أدنــاه بعض 

عمليــات اإلنقــاذ التــي نفذتهــا فــرق البحــث واإلنقــاذ يف هيئــةIHH  يف عــام 2019، وهــي جاهــزة لالســتجابة  للكــوارث 

املحتملــة مــع مــا يقــرب مــن 2000 موظــف ومتطــوع مدربــن:

انهيار مبنى يف كارتال، بإسطنبول، 6 شباط/فرباير 2019	 

زلزال أجيبايام يف دنيزيل، 20 آذار /مارس 2019	 

عملية اإلنقاذ لكارثة عبارة املوصل، 21 آذار/مارس 2019	 

فيضانات وسيول أراكي يف طرابزون، 18 حزيران/يونيو 2019	 

فيضان وسيول أكاتشاكوجا يف دوزجه، 18 متوز/يوليو 2019	 

زلزال بوزكورت يف دنيزيل، 8 آب/أغسطس 2019	 

زلزال دوريس يف ألبانيا، 26 شباط/نوفمرب 2019	 

عملية إنقاذ متسلقي الجبال املفقودين يف أولوداغ، 2 كانون األول/ديسمرب 2019	 

البحث واإلنقاذ



ــاة  ــم يســتحق حي ي العال
ــا IHH  نعتقــد أن كل شــخص �ف بصفتن

كريمــة ل يحتــاج فيهــا إىل مســاعدة ونؤمــن بأنــه ليمكــن تحقيــق 

هــذا الئمــر إلمــن خــالل تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق 

نســان. ولــذا نقــوم بتطويــر مشــاريع وتنفيــذ أنشــطة تهــدف  الإ

نقــاذ الئفــراد والمجتمعــات الذيــن يعانــون مــن  لمنــارصة ولإ

يــذاء الــذي  انتهــاكات لحقوقهــم وتهــدف لوقايتهــم مــن الإ

يعانــون منهــن كمــا ونتخــذ مبــادرات لحشــد وتعبئــة الــرأي 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة الدولي ــلطات القانوني ــي والس ــام العالم الع

ــروب. ــرصاع والح ــق ال ي مناط
ــاكات �ف ــذه النته به

حقوق 
اإلنسان 

والمناصرة
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ي 7-6 نيســان/ أبريــل 2019 بهــدف 
عقــدت نــدوة “ســوريا” �ف

ــك  ــا  وذل ــوريا وآثاره ي س
ــرة �ف ــرب الدائ ــن الح ــث ع الحدي

بقيــادة  فــرع IHH الشــباب بإســطنبول وبمســاهمة مــن 

ف (UMHD)، ومركــز  الجمعيــة الدوليــة لحقــوق الالجئــ�ي

IHH (İNSA- نســانية والجتماعيــة  التابــع لــ ـالبحــوث الإ

MER) ، ومركــز الوفــاء للشــباب.

ــة  عي ــة رجــب طيــب أردوغــان ال�ش ي ثانوي
ــدوة �ف عقــدت الن

ــن  ــدوة كل م ــرصف الن ــطنبول، وح ي اس
ــاء �ف ــة والخطب لالئئم

 IHH ــس ــب رئي ، نائ ف ــاه�ي ــزت ش ــاء IHH ع ــس أمن ــو مجل ــم، عض ــت يلدري ــي بولن ــة IHH  المحام ــس هيئ رئي

، رئيــس الجمعيــة الدوليــة لحقــوق  ف نســانية IHH طلحــة كســك�ي إرهــان يميليــك، منســق الوحــدة الدبلوماســية الإ

ف داغ،  ــ�ي ــد أم ــع لـــIHH أحم ــة  التاب ــانية والجتماعي نس ــوث الإ ــز البح ــس ومرك ــم، رئي ــور يلدري ف أوغ ــ�ي الالجئ

فيســور  نســانية والجتماعيــة  التابــع لـــIHH (İNSAMER) بــوراك جاليشــكان، وال�ب ي ومركــز البحــوث الإ
والباحــث �ف

الدكتورزكريــا كورشــون والســيدة مــروة شــبنم أوروتــش، والســيد فــراس قهوجــي، والســيدة خلــود الخطــاب، 

ف فيهــا. بجــي كمتحدثــ�ي والســيد ماجــد رسش

ي تكونــت 
ألقــى رئيــس جمعيــة الئطبــاء الدوليــة الدكتــور مولــود يــورت ســيفار الكلمــة الفتتاحيــة للمنصــة  الــ�ت

ي والُنهــج 
ي 3 كانــون الئول/ديســم�ب 2019عــام بعنــوان “دور المجتمــع المــد�ف

مــن أربــع جلســات وتــم عقدهــا �ف

دمــان”  الجديــدة”. ونظمــت المنصــة مــن قبــل جمعيــة الئطبــاء الدوليــة (AID)  تحــت عنــوان “يــداً بيــد ضــد الإ

فيســور الدكتــور مظهــر عثمــان الجامعــي لالئمــراض العصبيــة و الصحــة النفســية  بمستشــفى ال�ب

ي الجلســة الئوىل وقدم 
ألقــى عثمــان أتــالي، عضــو مجلــس أمنــاء IHH وهــو عضــو اللجنــة المنظمــة للهيئــة، كلمــة �ف

ا إىل أن عمر البدء بتنــاول الكحــول والتبغ وتعاطي  وريــات الحاجة لهــذه المنصــة. مشــ�ي معلومــات مفصلــة حــول رصف

ورة إيجــاد وتوفــ�ي نهــج جديــدة، ولفــت إىل إمكانيــات  المخــدرات قــد انخفــض إىل  عامــا 12 وأكــد أتــالي عــىل رصف

ف مــع المؤسســات  دمــان عــىل المخــدرات وإىل عــدم توفــر دعــم وتعــاون كافيــ�ي ي مكافحــة الإ
المنظمــات المدنيــة �ف

. ورة تفعيلــه بشــكل أكــ�ب ي للمنظمــات المدينــة وعــىل رصف
ي هــذا الإطــار، كمــا أكــد عــىل الــدور الوقــا�ئ

العامــة �ف

حمالت  التوعيةالندوات والمؤتمرات
ندوة سوريا 

دمان ي مواجهة الإ
يداً بيداً، معا �ف

نســان والحريات   نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ نظمــت هيئــة الإ

كيــة، والجمعيــة  IHH بالتعــاون مــع مؤسســة الئيتــام ال�ت

ــة أطفــال الئرض حفــال  ، وجمعي ف ــ�ي ــة لحقــوق الالجئ الدولي

ي المقــر الرئيــسي لمؤسســة الئيتــام وتــم خاللــه 
أقيــم �ف

افتتــاح معــرض ضــم لوحــات رســمها أطفــال أيتــام مــن 13 

 IHH وع هيئئــة دولــة و 3 قــارات. وذلــك ضمــن نطــاق مــ�ش

بعنــوان “صــور تســتحق الئحــالم “ وبالتوافــق مــع الذكــرى 

ي 20 
ي الئمــم المتحــدة �ف

ف لتفاقيــة حقــوق الطفــل �ف الثالثــ�ي

/ نوفمــ�ب 1989.  ي
ــا�ف ــن الث ي ت�ش

اليوم العالمي لحقوق الطفل

ــوم  ــق للي ــم�ب المواف ــون الئول/ ديس ــن كان ــارسش م ي الع
�ف

ي إســطنبول 
ة �ف نســان، نظمــت مســ�ي العالمــي لحقــوق الإ

ي الســجون المرصية، وللمطالبة 
ف �ف للتوعيــة بأوضــاع المظلوم�ي

باســتعادة حريتهــم والتوقــف عــن قتلهــم ســواؤ مــن خــالل 

عــدام. انطلقــت التظاهــرة  التعذيــب أو ســوء المعاملــة أو الإ

ــن  ــل شــيئا كي يتحــرروا” م ــك، ق تحــت شــعار “ اكــ� صمت

مســجد الفاتــح وهــي تحمــل المصابيــح المضيئــة والشــعالت 

ــة  ــة بالدعــاء وألقيــت الكلمــات والخطــب داعي ــادي إىل الســماء مبتهل ــة ورفعــت الئي ي حديقــة رساج هان
وانتهــت �ف

ــة. ــه ال�ع ــىل وج ف ع ــ�ي ــالق رساح الئرسى المرصي لإط

ي 
ي انطلقــت من جميــع أنحاء العالــم والقــول بأن الســجناء �ف

وعقــب القــاء الخطــب، ودعمــا للحملــة الدوليــة الــ�ت

الســجون المرصيــة ليســوا وحدهــم تــم إرســال رســائل دعــم للســجون المرصية مــن اســطنبول أيضا.

اكرس صمتك، قل شيئا كي يتحرروا 

حقوق اإلنسان والدفاع عنها
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المناشدات الدولية 
والمؤتمرات الصحفية

جمعــت حركــة الضمــ�ي أكــ�ش مــن 10 آلف شــخص 

ذو ضمــ�ي وقلــب حــي قامــوا جميعــا بالمشــاركة مــن تركيــا 

والعالــم ومــن 110 دولــة وبمســاهمة مايقــارب 2000 مــن 

ــاحة  ي س
ــاركون �ف ــا المش ــف خالله ــة، وق ــات المدني المنظم

ي 8 آذار/مــارس 2019 مــن أجــل المطالبــة 
الســلطان أحمــد �ف

ــوريا.  ــجون الس ي الس
ــال �ف ــاء والئطف ــوري  للنس ــر ف بتحري

ي هــذه الفعاليــة برفــع أيديهــم 
وقــام جميــع المشــاركون �ف

ا رمزيــا عــن  ي الهــواء وهــي مقيــدة ومربوطــة معــا، تعبــ�ي
�ف

حالــة النســاء المعتقــالت، وأعلنــوا وتوجهــوا للعالــم كلــه بـــ “رصخــة صامتــة” لئجــل هــؤلء النســوة والئطفــال.

ي ســوريا ول تــزال أكــ�ش مــن 7000 امــرأة منهــن حــ�ت الآن تتعــرض كل 
تــم ســجن أكــ�ش مــن 13500 امــرأة �ف

ي الســجون الســوريا. اســتخدم النظــام الســوري الغتصاب 
ي �ف

نســا�ف يــوم للتعذيــب والغتصــاب والضطهــاد الالإ

ــن  ي م
ــا�ف ــام الم ” الع ــ�ي ــة الضم ــم “حرك ، باس ــ�ي ــة الضم ــت قافل ــتخدامه. انطلق ــل اس ــالح ولزال يواص كس

ي 
ي الحــرب �ف

ــا النســاء �ف ــرت به ي م
ــ�ت ــاه إىل المأســاة  ال ــت النتب ــدف لف ــك به ــاي  وذل ــت هات اســطنبول ووصل

ي عــام 2019 بهــدف إزالــة عوائــق 
نســانية تحــت شــعار “لئنــك إنســان” نشــاطها �ف ســوريا. ونفــذت الحملــة الإ

عــدام والســجن  الحريــة ولفــت الئنظــار إىل مأســاة  المــرأة  الســوريا اىلي تفاقمــت عــ�ب التعذيــب والغتصــاب والإ

ي ســوريا.
واللجــوء منــذ بدايــة الحــرب �ف

ات الحرية للنساء الأس�ي

ــم  ــىل أرواحه ف ع ــ�ي ــة و قلق وري ــية الرصف ــم الئساس ــدون لحتياجاته ــم فاق ــش وه ــور للعي ــح الئويغ يكاف

ي المســتمر منــذ ســنوات 
ي ظــل الحتــالل الصيــ�ف

وحياتهــم �ف

عــدة . وتواصــل الســلطات الصينيــة سياســات  القمــع بــال 

انقطــاع وتواصــل حمالتهــا لتجريــد الئيغــور مــن ثقافتهــم 

قيــة، حيــث  ي تركســتان ال�ش
ي أرا�ف

ســالمي �ف وتراثهــم الإ

تُقّيــد الســلطات الصينيــة حريــة  الصــالة والصــوم والســفر 

ة الرصخــة الصامتــة  ي لهــم. أقيمــت مســ�ي
والتعليــم الديــ�ف

قيــة بقيــادة مؤسســة  لئجــل دعــم أهــاىلي تركســتان ال�ش

نســانيةIHH  وبدعــم مــن العديــد مــن المنظمات  غاثــة الإ الإ

ي 20 
ي اســطنبول �ف

ة وهــي تحمــل المشــاعل مــن مســجد الفاتــح إىل ســاحة بيازيــد �ف المدنيــة. وانطلقــت المســ�ي

ي ســاحة 
ــا �ف ــب انتهائه ــة عق ة الصامت ي المســ�ي

ــدة  �ف ــات وخطــب ع ــت كلم ــون الئول/ ديســم�ب 2019.  ألقي كان

ي وليــات 
قيــة. كمــا وقــام مشــاركون �ف ي تركســتان ال�ش

بيازيــد وطالبــت بإغــالق معســكرات العتقــال الصينيــة �ف

ي الســاحات العامــة بعــد أدائهــم لصــالة الجمعــة.
دلء ببيانــات صحفيــة  �ف تركيــة أخــرى بــالإ

ي مرمــرة 
بالتوافــق مــع الذكــرى التاســعة للهجــوم الإرسائيــىلي عــىل أســطول الحريــة ومــن ضمنهــا ســفينة مــا�ف

ة  ة باســم القدس الحــرة.  انطلقت المســ�ي تــم تنظيم مســ�ي

ي 31 
ــح �ف ــجد الفات ي مس

ي �ف
ــا�ف ــار الرمض فط ــدأت بالإ ي ب

ــ�ت ال

ــو  ــعالت نح ــل الش ــي تحم ــت وه ــو 2019، وتابع أيار/ماي

ة  ي المســ�ي
، وعــ�ب المشــاركون �ف ي ي كا�ب

مدافــن شــهداء إديــر�ف

ي الوقــت 
عــن عــدم تنازلهــم عــن مطلــب تحريــر القــدس �ف

ــباب  ــل الش ــزة وقت ــار غ ــل حص ــه ارسائي ــل في ــذي تواص ال

ف الجميــع وســط الشــوارع وتهــدد  ف أمــام أعــ�ي الفلســطيني�ي

ة بالصــالة عــىل  بنيــان المســجد القــى، واختتمــت المســ�ي

ف أســطول الحريــة. نســانية الذيــن استشــهدوا عــىل مــ�ت غاثــة الإ ة مــن متطوعــي الإ أرواح الشــهداء الئتــراك العــ�ش

قية  رصخة صامتة لأجل تركستان الرسش

نس�ي من أجل تحرير القدس 

حقوق اإلنسان والدفاع عنها



نســانية مــن خــالل  باعتبارنــاـ  IHHنقــوم بأنشــطة الدبلوماســية الإ

ي ل تكــون فيها الدبلوماســية 
ي المواقــف الــ�ت

القيــام بــدور نشــط �ف

ف  ف الــدول كافيــة، ونقــوم مــن خــالل هــذه الئنشــطة بتمكــ�ي بــ�ي

 ، ف ــ�ي ــة المدني ــا لحماي ــب اتخاذه ي يج
ــ�ت ــة وال ــوات الالزم الخط

ي 
والعثــور عــىل الضحايــا، وإنقــاذ الئرسى، وإنهــاء الئزمــات �ف

ي تحــدث فيهــا أزمــات وحــروب وكــوارث طبيعيــة، 
المناطــق الــ�ت

ــادرات الرســمية والدبلوماســية  ــن المب ــد م نقــوم باتخــاذ العدي

ورة، وإزالــة  يجــاد الحلــول، وتفعيــل اوســاطة عنــد الــرصف لإ

ي العديــد مــن 
نســانية �ف غاثــة الإ ض الإ ي تعــ�ت

الــ�ت العقبــات 

نســان عــىل المحــك.  نقــوم  ي تكــون فيهــا حيــاة الإ
القضايــا الــ�ت

ــا ولكــن أيضــا  ــا ومنطقتن ي بلدن
ــل مؤسســتنا ليــس فقــط �ف بتمثي

ي العديــد مــن المنصــات الدوليــة حيــث تكــون الخدمــات 
�ف

نســانية موضــع شــك وريبــة، وذلــك مــن أجــل تنفيــذ أنشــطتنا  الإ

ــا  ــز عالقاتن ي كافــة القطاعــات بكفــاءة أكــ�ب عــ�ب تعزي
ــة �ف غاثي الإ

. ــدوىلي ف المحــىلي وال عــىل المســتوي�ي

الدبلوماسية 
اإلنسانية 

والعالقات 
الدولية
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ي عــام 
ي اســتؤنفت �ف

ي وقعــت قبيــل محادثــات الســالم الــ�ت
ة الــ�ت كانــت هيئــة IHH شــاهدا عــىل المواجهــات الخطــ�ي

. وقامــت هيئــة IHH  بالمشــاركة  ف ي مــورو/ الفلبــ�ي
ف �ف ف الئشــخاص اللذيــن أضحــوا لجئــ�ي 2010 وشــاهدا عــىل ماليــ�ي

نســانية كالعتــداء  ف حيــث حدثــت انتهــاكات عديــدة للحقــوق الإ ي مــورو/ الفلبــ�ي
ي عمليــة الســالم �ف

بــدور فاعــل �ف

ي تم 
ي لجنــة المراقبة المســتقلة والــ�ت

الجســدي والعتقــال والتعذيــب. وتعتــ�ب منظمــة IHH أحــد الئعضــاء الخمســة �ف

ســالمية للتحرير  ف وجبهــة مــورو الإ ف دولــة الفلبــ�ي تشــكيلها لمراقبــة ودراســة تنفيــذ التفاقيــات الإطاريــة الموقعــة بــ�ي

اعــات والــرصاع والــذي تعــود بداياتهــا إىل مــا قبــل 500 عــام، والذي اســتمر لمــدة 50  ف (MILF) وذلــك بهــدف إنهــاء ال�ف

تها  ة منــه.  وقامــت هيئــة IHH   بالســعي لئجــل احقــاق الســالم لئهل المنطقة من خــالل خ�ب ي المرحلــة الئخــ�ي
عامــا  �ف

IHHف أوروتــش عضــو مجلــس أمنــاء الطويلــة، وتــوىل تنفيــذ عمــل لجنــة المراقبــة المســتقلة  المذكــورة آنفــا حســ�ي

ي ســيتم إنشــاؤها بعــدة 
ــ�ت ــة وال دارة الذاتي ــذي ســيحدد نطــاق الإ ــون ال ــة عــىل القان ــع الموافق ــن المتوق كان م

ي رصح أنــه يجــب ت�يــع عمليــة الســالم. وتمــت 
�ت ي رودريغــو دوتــ�ي

ي عــام 2017 إل أن الرئيــس الفلبيــ�ف
ســنوات �ف

ي بانجســامورو) 
ي 27 تموز/يوليــو 2018 الموافقــة عــىل قانــون بانجســامورو الئســاسي (القانــون الئســاسي �ف

لحقــا �ف

ســالمية للتحريــر هــذا القانــون باعتبــاره تنفيــًذا لبعــض التفاقيــات، وواصلــت العمليــة  وقبلــت جبهــة مــورو الإ

/ ي
ي يومــي 21 كانــون الثــا�ف

بوعدهــا بــأن مطالبهــا غــ�ي المكتملــة ســيتم الوفــاء بهــا لحًقــا. ثــم تــم إجــراء اســتفتاء �ف

قليــم بانجســامورو  ي لإ
ي منطقــة الحكــم الــذا�ت

ي رغبــت بإدراجهــا �ف
ي المناطــق الــ�ت

اير 2019 �ف ينايــر و 6 شــباط/ف�ب

ــة  دارة الذاتي ــون. وتأسســت الإ ــه القان ــا لمــا يقتضي ي ســيتم إنشــاؤها وفًق
ــ�ت ــاو (BARMM)، وال ســالمي بميندان الإ

ســالمية للتحريــر الحــاج  ف زعيــم جبهــة مــورو الإ ي المائــة مــن الئصــوات وعــ�ي
بعــد الحصــول عــىل أكــ�ش مــن 80 �ف

مــراد إبراهيــم رئيســا للــوزراء. تــوىل مجلــس بانجســامورو المكــون مــن 80 شــخصا  مناصبهــم وكان معظمهــم مــن 

لمــان كان قانــون بانجســامورو للعلــم. ومــن المخطــط  ســالمية للتحريــر. وكان أول قانــون أقــره ال�ب جبهــة مــورو الإ

ي عــام 2022  أول انتخابــات حــرة لســتكمال  العمليــة النتقاليــة.
ان تجــرى لحقــا �ف

ي مناطــق الحــروب والئزمــات، و نقــوم بعمــل 
اع �ف ف ف أطــراف الــ�ف ي هيئــة IHH   بــدور الوســاطة التحكيــم بــ�ي

نقــوم �ف

ي وحبســهم كرهائــن. وتجــدون أدنــاه 
نقــاذ حيــاة الئبريــاء الذيــن تــم اعتقالهــم بشــكل غــ�ي قانــو�ف دبلومــاسي لإ

ي عــام 2019،
ي نفــذت �ف

عناويــن لبعــض أنشــطة الوســاطة وتحريــر الئســ�ي والرهائــن ولــم شــمل الئرسة والــ�ت

ي سوريا.	 
إجراء وساطة لضمان أمن وسالمة القرى الدرزية �ف

ي سوريا إىل بالدهم.	 
ف �ف نقل أرسة سودانية لديها 4 أطفال عالق�ي

ي سوريا إىل جده وعمته.	 
ي مأخوذ من أرسته الحاضنة �ف

ي سودا�ف تسليم ص�ب

ي تركيا.	 
لم شمل مواطن سوري بعائلته المقيمة �ف

ف من طاجيكستان بالذهاب إىل بلديهما.	  اللسماح لمرأت�ي

ي وأبنائه الثالثة بالسفر من سوريا إىل بالدهم.	 
السماح لئب عرا�ت

إحضار 188 طفالً إىل تركيا من العراق ع�ب سفارة تركيا.	 

لم شمل 3 أيتام مع أرسهم وأقاربهم إثر جلبهم من لبنان إىل تركيا.	 

السماح لـ 30 طفال أذربيجانيا من العراق إىل أذربيجان.	 

ي ليبيا 	 
ف �ف ف اللذان كانا مخطوف�ي كي�ي ف ال�ت فراج عن المواطن�ي السعي لالإ

ي مورو
ف - عملية السالم �ف حرية الرهائن والأرسى - لم شمل الأرسة الفلب�ي

الدبلوماسية اإلنسانية والعالقات الدولية
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نسانية، 24 حزيران/يونيو 2019، جنيف  اجتماعات قسم الشؤون الإ
(ECOSOC / المجلس القتصادي والجتماعي لالئمم المتحدة)

ي المجلــس القتصــادي والجتماعــي لالئمــم المتحــدة 
نســانية IHH عضــوا �ف غاثــة والمســاعدات الإ تعتــ�ب هيئــة الإ

طــار قامــت مؤسســتنا  ي هــذا الإ
ي الئمــم المتحــدة. و�ف

(ECOSOC) ، التابــع لهيكليــة وبنيــة المنظمــات المدنيــة �ف
ــام 2019  ي ع

ــف �ف ي جني
ــس �ف ــا المجل ي نظمه

ــ�ت ــانية (HAS) ال نس ــؤون الإ ــات إدارة الش ي اجتماع
ــاركة �ف ــ�ب المش ع

نســانية، والهجــرة الداخلية،  نســانية إىل التنميــة، وحمايــة المنطقــة الإ ف عــىل النتقــال مــن المســاعدات الإ كــ�ي بال�ت
غاثيــة،  ي مجــال الرعايــة الصحيــة، وكــ� الحلقــة المفرغــة للــرصاع، والحتياجــات الإ

ف �ف والهجــوم عــىل العاملــ�ي
. ي تقييمــات جــدول الئعمــال حــول قضايــا التغيــ�ي

نســانية، كمــا ســاهمت �ف غاثيــة الإ وتعزيــز الإ

، 24 حزيــران/ يونيــو 2019،  ي
الجتماعــات التشــاورية الســنوية لمنظمــات المجتمــع المــد�ف

(IOM / المنظمــة الدوليــة للهجــرة) اســطنبول

ي الجتمــاع التشــاوري الــذي عقدتــه المنظمة 
نســانية IHH قمنــا بالمشــاركة �ف غاثــة والمســاعدات الإ بصفتنــا هيئــة الإ

ي 
ــن �ف ــة تابعــة لالئمــم المتحــدة تتعامــل مــع شــؤؤن المهاجري ي اســطنبول، وهــي وكال

ــة للهجــرة (IOM) �ف الدولي
ــة للهجــرة (IOM) أنشــأت  ــة الدولي ــع المنظم ــا م ــب آخــر مــن عالقاتن . وبالنظــر إىل جان ف نطــاق جهــود التوطــ�ي
ي إدلــب وذلــك بالتعــاون مــع 

ي هــذا المجــال منــذ بدايــة الئزمــة الســوريا، مخيمــا �ف
ي كانــت نشــطة �ف

مؤسســتنا، الــ�ت
ك  تعمــل  مؤسســتنا عــىل توفــ�ي  المنظمــة الدوليــة للهجــرة. وعــىل صعيــد ضمــان ادامــة هــذا التعــاون المشــ�ت
نســانية مــن خــالل العمــل بانســجام مــع عمليــات تنميــة المــوارد. ي مجــال الدبلوماســية الإ

اســتمرار مســاهمتها �ف

)ICVA( المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمنظمات التطوعية
26  آذار/مارس 2019، جنيف

ي المؤتمر 
نســانية IHH وهــي  إحدى أعضــاء المجلس الدوىلي للمنظمــات التطوعيــة (ICVA)، �ف غاثــة الإ شــاركت هيئــة الإ

ي هــذه المؤتمــرات بشــكل منتظــم منــذ ســنوات عديــدة وتعمل عىل 
ي جنيــف حيــث تشــارك IHH �ف

الســنوي لـــ ICVA �ف
كاء. كمــا وقامــت منظمــة IHH باســتضافة الجتمــاع الــذي عقــده أعضــاء المجلــس الــدوىلي  تطويــر عالقاتهــا بالــ�ش

للمنظمــات التطوعيــة (ICVA بالتــوازي مــع الجتمــاع التشــاوري الســنوي للمنظمة الدوليــة للهجرة.

ي ، جنيف وأنقرة 
الجتماعات التشاورية السنوية لمنظمات المجتمع المد�ف

(UNHCR  ف (مفوضية الئمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي ورشــة عمــل الحمايــة المؤقتــة التابعــة للمفوضيــة الســامية لالئمــم 
نســانية �ف غاثــة الإ شــاركنا كمؤسســة IHH لالإ

ــة   ضاف . بالإ ف ــ�ي ــي الئول لالجئ ــدى العالم ي المنت
ــا �ف ــرة، وأيض ي أنق

ــدت �ف ي عق
ــ�ت ف وال ــ�ي ــؤون الالجئ ــدة لش المتح

ــات  ــل الجتماع ــيحل مح ــذي س ــرة وال ي أنق
ــد �ف ــذي عق ف ال ــ�ي ــي لالجئ ــدى العالم ي للمنت ــ�ي ــاع التحض لالجتم

ــف كل عــام،  ي جني
ي تُعقــد �ف

ــ�ت التشــاورية الســنوية ال

المجموعة الستشارية العليا لأوتشا( HLG(، غازي عنتاب 
(OCHA نسانية التابع لالئمم المتحدة / أوتشا (مكتب تنسيق الشؤون الإ

ــعيا  ــدة س ــم المتح ــة الئم ــل بني ــاؤه  داخ ــم إنش ــكل ت ــو هي ــانية (OCHA) ه نس ــؤون الإ ــيق الش ــب تنس مكت
ــة.  ــوارث الطبيعي ــة والك ــل الحــرب الئهلي ي حــالت مث

نســانية �ف ــاع مســار المســاعدات الإ ــة لتب ــد كيفي لتحدي
نســانية مــع النهــج القطاعــي (العنقــودي) لالئمــم المتحــدة للمســاعدات  وتقــوم بتنســيق أنشــطة المســاعدة الإ
كي وتقــوم بتمثيلهــا منــذ 

ي الــ�ت
ي مجموعــة منظمــات المجتمــع المــد�ف

نســانية. وتعتــ�ب منظمــة IHH  عضــو �ف الإ
ــع  ــق الرفي ــات الفري ي  اجتماع

ف OCHA و IHH �ف ــ�ي ــة ب ــ�ش منهجي ــة الئك ــة الســوريا. وتتشــكل العالق ــة الئزم بداي
ي الشــهر أوالجتمــاع مــرة واحــدة 

ي غــازي عنتــاب، ويجتمــع أعضــاء HLG بانتظــام مــرة واحــدة �ف
المســتوى HLG �ف

ي الحــالت الطارئــة.
ي اليــوم �ف

ي الئســبوع أو حــ�ت �ف
�ف

اير 2019، جنيف نسانية )HNPW( ، 4 شباط/ ف�ب اكات والشبكات الإ أسبوع الرسش
(OCHA أوتشا)

ي 
ــف �ف ي جني

ــل أوتشــا OCHA �ف ــن قب نســانية  HNPW م اكات والشــبكات الإ ــ�ش ــة  أســبوع ال ــم فعالي ــم تنظي يت
نســانية. تشــارك  ــة الإ غاث ي مجــال الإ

ــات خــالل العــام �ف ــ�ب الفعالي ــام/ وهــو أحــد أك ــن كل ع اير م شــباط/ف�ب
ي تشــكل آليــة 

ي هــذا الســياق، العديــد مــن القضايــا الــ�ت
ي هــذا الحــدث منــذ عــام 2017، وتظهــر �ف

مؤسســتنا �ف
ي اجتماعــات HNPW لعــام 2019، تمــت مناقشــة قضايــا عــدة أهمهــا 

نســانية الدوليــة. �ف غاثــة الإ تفعيــل دورالإ
نســانية وتحليــل الحتياجــات عــ�ب القطاعــات  اعــات ومحــو أميــة المعلوماتيــة والموســوعة الإ ف تحليــل أســباب ال�ف
نســانية الئساســية والوضــع  اكــة وتوزيــع  المســاعدات النقديــة وقضايــا التواصــل والتفاعــل والمعايــ�ي الإ وال�ش

نســانية والقضايــا البيئيــة. نســانية والمســاعدات الإ غاثــة الإ الحــاىلي لالإ

مؤتمر مستقبل سوريا - الثالث، 12-13 آذار/مارس 2019، بروكسل 
(AB / ي (التحاد الئورو�ب

ي بروكســل كل عــام. 
ي يتنظيمــه وعقــده �ف ُعقــد المؤتمــر الثالــث لمســتقبل ســوريا والــذي يقــوم التحــاد الئورو�ب

ي 
ــة �ف ــم مشــاورات محوري ــة بتقدي ــات المتعلق ي الجتماع

نســانية IHH المشــاركة  �ف ــة الإ غاث ــة الإ ــت هيئ وواصل
ــور  ــة IHH لحض ــوة منظم ــام 2019 دع ي ع

ــت �ف ــانية.  تم نس ــاعدات الإ ــانية والمس نس ــية الإ ــالت الدبلوماس مج
ي أنقــرة وغــازي عنتــاب وذلــك قبيــل مؤتمــر مســتقبل ســوريا - الثالــث.

ي عقــدت �ف
يــة الــ�ت الجتماعــات التحض�ي

ف المبادرات الدبلوماسية، 16 أيار/مايو 2019، بروكسل  الجتماع التنسيقي ب�ي
(EIP/ ي للسالم (المعهد الئورو�ب

ي بهــدف متابعــة ودعــم  ي للســالم  EIP  هــو هيئــة أنشــأتها وزارات خارجيــة دول التحــاد الئورو�ب المعهــد الئورو�ب
ف المبــادرات الدبلوماســية  ي عــام 2019 الجتمــاع التنســيقي بــ�ي

نــا �ف ي جميــع أنحــاء العالــم. حرصف
مبــادرات الســالم �ف

ي ســوريا.
نســانية الدوليــة وأنشــطتنا �ف الــذي نظمتــه EIP والــذي نتواصــل معــه مــن خــالل مســاعداتنا الإ

العالقات الدولية

الدبلوماسية اإلنسانية والعالقات الدولية
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نسان التابع  لالأمم المتحدة، ي مجلس حقوق الإ
فعالية هيئة  IHH �ف

6 آذار/مارس 2019 ، جنيف

ــران/ ــارس، وحزي ــي: آذار/م ــهر ه ي أش
ــام �ف ي الع

ــرات �ف ــالث م ــام، ث ــان بانتظ نس ــوق الإ ــس حق ــع مجل يجتم

 ، ف ي الجتماعــات الئربعــ�ي
نســانية IHH شــاركنا �ف غاثــة الإ يونيــو، وأيلول/ســبتم�ب مــن كل هــام. بصفتنــا هيئــة الإ

ي 
ي عــام 2019 حدثـًـا �ف

ي عــام 2019. ونظمنــا لئول مــرة �ف
ي عقــدت �ف

، الــ�ت ف ، والثانيــة والئربعــ�ي ف والحاديــة والئربعــ�ي

ف  نســان الــذي واظبنــا عــىل حضــوره  لعــدة  ســنوات. وشــاركنا الفعاليــة  أحــد أبــرز الئكاديميــ�ي مجلــس حقــوق الإ

ي الســجون 
بجــي والــذي كان احــد الشــهود عــىل مــا يحــدث �ف نســان الســيد ماجــد رسش ف عــن حقــوق الإ والمدافعــ�ي

ي ســوريا« والــذي تــم 
ات �ف ي فاعليتنــا بعنــوان »النســاء والئطفــال الئســ�ي

الســوريا ، وذلــك كمتحــدث مشــارك �ف

تنظيمــه لدعــم حركــة الضمــ�ي .

/نوفم�ب 2019 ، جنيف ي
ين الثا�ن أسبوع جنيف للسالم، 8-4 ت�ش

ي بنــاء الســالم عــىل جــدول الئعمــال المنفــذة 
كانــت قضايــا تغــ�ي المنــاخ والحتبــاس الحــراري وأهميــة الثقــة �ف

ــد  ي تُعق
ــ�ت ــالم وال ــف للس ــات جني ــرف محادث ــام 2019. تُع ي ع

ــد �ف ــذي عق ــالم وال ــف للس ــبوع جني ــالل أس خ

ي 
ــ�ت ــات ال ــا إحــدى المنظم نســان، بأنه ــوق الإ ــس حق ــع مجل ــن م ام ف ــام بال�ت ــن كل ع ي شــهر أيلول/ســبتم�ب م

�ف

ي كال 
ي أقــرص. لقــد شــاركنا �ف

ي إطــار زمــ�ف
يتــم فيهــا تغطيــة نفــس الموضوعــات المطروحــة بالمجلــس ولكــن �ف

نســانية. ي مجــال الدبلوماســية الإ
ــه �ف ــا حــول مــا يمكــن فعل ف وتشــاركنا وجهــات نظرن ــ�ي الحدث

الجمعية العامة لالتحاد الدولي للهالل الأحمر والصليب الأحمر،
5 كانون الأول/ديسم�ب 2019 ، جنيف

ي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لالتحــاد الــدوىلي للهــالل الئحمــر والصليــب الئحمــر (IFRC) بصفــة مراقــب 
شــاركنا �ف

بنــاء عــىل دعوتنــا إليــه، كان اجتماعــاً تعاونيــاً مثمــرا مــن حيــث تعزيــز اتصالتنــا مــع مؤسســات الهــالل الئحمــر 

ف  ي المؤتمــر الــدوىلي الثالــث والثالثــ�ي
ي نعمــل فيهــا بشــكل جــدي. كمــا شــاركنا �ف

ي البلــدان الــ�ت
والصليــب الئحمــر �ف

الــذي عقــد بعــد الجمعيــة العامــة.

)ECHO( ي ي التحاد الأورو�ب
ف �ف نسانية وحماية المدني�ي مديرية المساعدات الإ

الدعوة لجتماعاتهم

ــاد  ي التح
ف �ف ــ�ي ــة المدني ــانية وحماي نس ــاعدات الإ ــة المس ــة لمديري ــات الدوري ي الجتماع

ــة IHH �ف ــارك هيئ تش

ي تتعــاون مــع المنظمــات المدنيــة وتوفــر لهــا الدعــم وتقــوم بعقــد 
ي تركيــا والــ�ت

ي (ECHO) والموجــودة �ف الئورو�ب

ي اســطنبول.
ي كل مــن أنقــرة، وغــازي عنتــاب، و�ف

اجتماعاتهــا �ف

، جنيف ي
نسا�ف ي القانون الدولي الإ

نداء جنيف )مناشدة جنيف( دورات تدريبية �ف

ــة  ــرب الدولي ــون الح ــالت قان ي مج
اع �ف ف ــ�ف ــق ال ي مناط

ــراف �ف ــب لالئط ــر التدري ــة توف ــي مؤسس ــف ه ــداء جني ن

كة مــع نــداء  ي مؤسســتنا الئهميــة لتنظيــم تدريبــات وأنشــطة توعيــة مشــ�ت
نســان. ونــوىلي �ف وقانــون حقــوق الإ

ي 
ف وللطــالب �ف ف غــ�ي الحكوميــ�ي ف للموظفــ�ي ف مختلفتــ�ي ف تدريبيتــ�ي ي هــذا الســياق قمنــا بتنظيــم دورتــ�ي

جنيــف. و�ف

ي ســوريا وهــي جامعــة دمشــق،.
جامعتنــا �ف

ن  /نوفم�ب 2019، برل�ي ي
ين الثا�ن نسانية، 26 ت�ش مؤتمر الوساطة الإ

(مفاوضات الخطوط الئمامية / مفاوضات المواجهة )

ــة  ــة (اللجن ــر الدولي ــب الئحم ــة الصلي ف منظم ــ�ي ــم إنشــاؤها بالتعــاون ب ــة ت ــة هــي هيكلي مفاوضــات المواجه

ف UNHCR) ، ومنظمة  الدوليــة)، وبرنامــج الئغذيــة العالــم (WFP) ، ومفوضيــة الئمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي

ي 
ي (HD)  وذلــك لتنفيــذ أنشــطة الوســاطة لصالــح ضحايــا الحــرب �ف

نســا�ف أطبــاء بــال حــدود MSF) والحــوار الإ

ي المؤتمــر الــذي اســتمر ثالثــة أيــام حــول تعزيــز قــدرة الوســاطة 
مناطــق الــرصاع والئزمــات. شــاركت هيتنــا �ف

ــة واســتضافته  ــه مفاوضــات المواجه ــذي نظمت ــات وال ي مناطــق الئزم
نســانية �ف ــة الإ غاث ي مجــال الإ

ف �ف ــ�ي للعامل

نســانية. ي مجــال الدبلوماســية الإ
اتنــا �ف وزارة الخارجيــة الئلمانيــة، وقمنــا بمشــاركة خ�ب

ي عام 2019
تها مؤسستنا �ف ي حرصف

بعض الجتماعات ال�ت

16.01.2019
27.03.2019

03.04.2019
03.04.2019
08.04.2019
16.04.2019
27.04.2019
01.05.2019
23.05.2019
18.09.2019
16.10.2019
21.10.2019
25.10.2019
13.11.2019
25.11.2019
30.11.2019

غينيا
جنيف

بروكسل
مراكش

لندن
لندن

إسطنبول
لهاي

روما
جنيف

إسطنبول
إسطنبول
إسطنبول

أنقرة
ف برل�ي

روتردام

المنظمةالمكانالتاريخ

(IsDB) سالمي للتنمية مؤتمر مجموعة البنك الإ
لـــCIVICUS  ســيفيكوس  ي 

الجتمــاع التشــاوري  لمنظمــات المجتمــع المــد�ف
 ( ي

(التحالــف الــدوىلي لمنظمــات المجتمــع المــد�ف
ي أوقات الئزمات

مؤتمر سالمة الغذاء والزراعة �ف
سالمي اجتماعات منظمة التعاون الإ

(THF) ي
نسا�ف اجتماع مجلس أمناء المنتدى الإ

(WHF 2019) ي العالمي
نسا�ف المنتدى الإ

قليمي والسالم العالمي  التعاون الإ
ي مرمرة

المحكمة الجنائية الدولية - جلسة استماع ما�ف
(GFSC) الجتماع العالمي لقطاع سالمة الئغذية

(DiploFoundation) مؤتمر الدبلوماسية الرقمية / مؤسسة دبلو
ي العالمي 2019

نسا�ف منتدى العمل الإ
منتدى TRT العالمي 2019

قمة المعونة الجتماعية 
ف (السفارة الهولندية) لمحة تاريخية عن أزمة الالجئ�ي

(NRC) ي يصعب الوصول إليها
نسانية إىل المناطق ال�ت إيصال المساعدات الإ

 (FFC) الجتماع السنوي لئتالف أسطول الحرية وجها لوجه
بناء القدرات وتطويرها

الدبلوماسية اإلنسانية والعالقات الدولية

العالقات الدولية
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ــة  عــات، وكيفي ــات جمــع الت�ب ي عملي
ي أنشــطتها، و�ف

ــة �ف ــة والمحلي ف والئعــراف الدولي ــ�ي ــل مؤسســتنا للقوان تمتث

ي عــام 2019، العمــل عــىل إجــراء وتنفيــذ العديــد مــن دراســات 
ي هــذا الســياق، �ف

اســتخدامها وإدرتهــا. وتتابــع �ف

ي عــام 2017 بهــدف 
ي بدأتهــا هيئــة IHH �ف

المواءمــة والتوافــق الدوليــة والتدريبــات والفعاليــات المختلفــة الــ�ت

 IHH حمايــة الســمعة المحليــة والعالميــة لـــ

ف هذه الفعاليات الدولية:	  من ب�ي

ف / ألمانيا	  الئخالقية ،13/03/2019-10 ، برل�ي ي للمواءمة والمعاي�ي المعهد الئورو�ب

دام / هولندا	  ي أوروبا ، 5/11/2019-4 ، أمس�ت
أسبوع المواءمة والتوافق �ف

إزالة العوائق المالية والتوافقية، 21/11/2019 ، لندن / المملكة المتحدة	 

ي تعمــل منــذ عــام 2019 مــن خــالل لجنــة المتثــال بــدور استشــاري، 
ي هيئــة IHH والــ�ت

تتمتــع وحــدة المتثــال �ف

ي مؤسســتنا. وتقوم بأنشــطة 
ف العــام ومنســق المتثال ومنســق العالقات الدوليــة، بموقع مركزي �ف وتتألــف مــن الئمــ�ي

ات العمــل المقبولــة والمعايــ�ي  متعــددة بهــدف ضمــان المتثــال للقواعــد والمعايــ�ي المهنيــة وكذلــك لمنظــور خــ�ب

عيــة. الداخليــة والئخالقيــة وال�ش

ــة إىل  ــة بالإضاف ــة والمعنوي ــم الئخالقي ــالل القي ــن خ ــدى IHH م ــق ل ــة والتواف ــال والمواءم ــة المتث ــكل سياس تتش

يعــات المحليــة والدوليــة، وتســاعد دراســات الندمــاج مســؤوىلي IHH عــىل فهــم مســؤولياتهم بشــكل أفضــل.  الت�ش

ي ثقافــة 
ف يترصفــون بمســؤولية كاملــة وأن مفهــوم المتثــال مــدرج �ف وبهــذه الطريقــة، يتــم التأكــد مــن أن المســؤول�ي

فام بمبــادئ عمــل IHH واللوائــح القانونيــة لهــا. الهيئــة. بالإضافــة إىل أن المســؤولية الكاملــة تتحقــق مــن خــالل اللــ�ت

ــة  غاث عــات والجهــود التطوعيــة المقدمــة لهيئــة الإ ف التأكــد مــن اســتخدام الت�ب عــ�ي إن مــن حــق المجتمــع والمت�ب

ي وحدة 
وعــة ومــن تحقيــق هــذه المنــح للنتائــج المتوقعة. ولــذا تقــوم �ف نســانية (IHH) لئغــراض م�ش والمســاعدات الإ

ي الهيئــة بتطويــر مجريــات وعمــل أنشــطة IHH وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة.
المواءمــة والتوافــق �ف

ي دليل IHH المؤســسي 
تنفــذ IHH جميــع أنشــطتها وأعمالهــا وإجراءاتها المتعلقة بهذه الئنشــطة وفًقا للوائح الــواردة �ف

ي تناغم وتنفذ أنشــطتها 
(القواعــد الرشــادية). وقــد تــم إعــداد الدليــل المؤســسي لـــ IHH لجميع الوحــدات لتعمــل �ف

ي يجــب عىل الوحــدة المعنية اســتخدامها والتعليمــات الواجب 
وفًقــا لئهدافهــا. يحتــوي الدليــل عــىل الســتمارات ال�ت

تطبيقهــا أثناء قيامهــا بأعمالها.

ي تكــون مســؤولة عنهــا لمجلــس 
ف العــام ومــن ثــم رفــع تقاريــر الئنشــطة الــ�ت تقــوم وحــدة المواءمــة بإبــالغ الئمــ�ي

الئمنــاء بشــكل جــدول أعمــال أو معلومــات وذلــك بحســب الئقســام والقطاعــات وتقــوم الوحــدة أيضــا بمتابعــة 

ف وذوي العالقــة. الئعمــال عــ�ب الئشــخاص المســؤول�ي

احــات وقــرارات بمتابعــة بالكشــف عــن قراراتهــا  وتقــوم الوحــدة المعنيــة أثنــاء إيصــال النتائــج بشــكل منتظــم كاق�ت

فيمــا يتعلــق بالإجــراء والتنفيــذ من خــالل الســتفادة من المصــادر الرقميــة والمطبوعــة الداخلية والمفتوحــة، إضافة 

ي نفــس الســياق 
ي هــذا المجــال، وتطــورات القطاعــات وإىل أنشــطة المؤسســات الئخــرى. و�ف

إىل الدراســات النظريــة �ف

ف مواردهــا المســتخدمة. وتعمــل الوحــدة عــىل ضمــان توافــق ومواءمــة  يمكــن اعتبــار المقابــالت وجهــا لوجــه مــن بــ�ي

رشــادات، وأن اللغــة المســتخدمة مــن قبــل المؤسســة تتوافــق مــع  أنشــطة المؤسســة مــع اللوائــح والتوجيهــات والإ

ي 
ي مجــال المواءمــة وتقــوم عــىل متابعــة الصــورة الذهنيــة للمؤسســة �ف

ثقافتهــا. كمــا تهــدف الوحــدة للتخصــص �ف

. الســاحة الدوليــة، وتعمــل أيضــا إجــراء متابعــة دوريــة للمواءمــة ودعــم النســجام الداخــىلي

ي تصميــم العمليــات ومراقبــة العمليــات اليوميــة مــن قبــل موظفــي 
تتمثــل المهمــة الئساســية لوحــدة المواءمــة �ف

الوحــدة. مهمــة المراقبــة هــي العمــل الــذي تــم تصميــم عملياتــه بواســطة موظفــي الوحــدة، ولكــن يتــم تنفيــذ 

العمليــات اليوميــة بواســطة وحــدات أخــرى. كمــا تعتــ�ب مهمــة الستشــارات هــي العمــل الــذي يتــم فيــه استشــارة 

ي تصميــم العمليــات وتنفيــذ الئعمــال اليوميــة.
وحــدة المواءمــة خــالل مرحلــ�ت

ي التدريبــات الوطنيــة والدوليــة الالزمــة. 
ــا �ف ي عــام 2017 وشــاركت لحًق

ي IHH أنشــطتها  �ف
بــدأت وحــدة المتثــال �ف

ي هــذا المجــال بوضع خطــط حول التكيف ووســائله 
تهــا �ف ي تلقتهــا وعــ�ب خ�ب

وقامــت IHH مــن خــالل الستشــارات الــ�ت

ي تحتلهــا ثقافــة المؤسســة. تهــدف الوحــدة أيضــا  لنقــل هــذه المعرفــة إىل مؤسســات أخــرى 
باعتبــار الئهميــة الــ�ت

ي ســتكون نوذجــا يتحتــذى عــىل المســتوى الــدوىلي مــع نمــوذج التكيــف المتكامــل.
والقيــام بأنشــطة التكيــف الــ�ت

وحدة المواءمة والتوافق

رشــادات القائمة والمزمع إنشــاؤها، وتقدم المشــورة 	  ي متابعــة الئعمــال والمعامــالت وفــق الإ
تســاهم الوحــدة �ف

ي الئنشــطة المنفــذة والعمليــات للمؤسســة. كمــا تدعــم اتخاذ القــرارات 
ف أو التنظيــم �ف ة بشــأن التحســ�ي المبــارسش

ي اللجــان ذات هياكل الحوكمــة الداخلية للمؤسســة.
وفًقــا لثقافــة المؤسســة وذلــك مــن خــالل مشــاركتها �ف

رهاب والرشــوة والفســا وذلك 	  تعمــل الوحــدة عــىل ضمــان تطويــر سياســات مكافحة غســيل الئمــوال وتمويــل الإ

  IHHي أنشــطة وأعمــال
ي قــد تحدث �ف

مــن خــالل متابعــة الئنشــطة الهادفــة لمنع الســلبيات ال�ت

تقــوم الوحــدة بمراقبــة أنشــطة المؤسســة وبتقديــم التوصيــات حول  أنشــطة المخاطــر والرقابــة لدعم تقييم 	 

ي جميــع المجــالت والقــدر المســتطاع 
المخاطــر وأنشــطة المراقبــة بهــدف تقليــل التعــرض لمخاطــر IHH �ف

ي تنفيــذ اختبارات 
وريــة مــع النظــام العــام للهيئــة. إضافــة إىل دورهــا �ف ولتكييــف آليــات التحكــم والتــوازن الرصف

المالءمــة وفعاليــة الضوابط المســتخدمة

التدقيق/ التفتيش
ي مراحــل وعمليــات 

ف الدوليــة والمحليــة، وذلــك �ف تتحقــق مؤسســتنا مــن مــدى موافقــة ومواءمــة أنشــطتها  للقوانــ�ي

ف مــن قبل مجلس  اف المعــ�ي عــات واســتخدامها وإدارتهــا. وتتــم عمليــات التدقيــق مــن قبــل مجلــس الإرسش جمــع  الت�ب

اء. كما يتم تنفيذ  ف والخــ�ب ف المســتقل�ي دارة والمدقق�ي الئمنــاء، ووحــدة الرقابــة والتدقيــق المخولــة مــن قبــل مجلــس الإ

عمليــات تدقيــق المشــاريع بشــكل دائــم مــن قبــل وحــدة تدقيــق ودعــم العالقــات الخارجيــة داخل مؤسســتنا.

ي عــام 2016 عــىل ضمــان تنفيــذ أنشــطة 
اف المرخصــة مــن قبــل مجلــس إدارة IHH �ف تعمــل وحــدة الرقابــة والإرسش

اتيجية وضمــان الســتخدام الفعــال للمــوارد وضمــان موثوقية وســالمة  يعــات والخطــة الســ�ت مؤسســتنا وفقــاً للت�ش

ي الوقــت المناســب. تــم فحــص المهــام المذكــورة ومراجعتها بواســطة هــذه الوحــدة من خالل 
وتوافــر المعلومــات �ف

ي عــام2019. يمكنكــم الوصــول إىل تقاريــر التدقيق المســتقلة المتعلقة بالبيانات 
وًعــا نفذتهــا مؤسســتنا �ف 1،363 م�ش

.www.ihh.org.tr ي
و�ف المالية لمؤسســتنا عــىل موقعنــا الكــ�ت

التوافق والمتثال )المواءمة(

ما هو نظام IHH التوافقي ؟

زيادة القدرات
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معيار نظام إدارة أمن المعلومات

ي الحفــاظ عــىل أمــان أصــول 
تســاعد معايــ�ي نظــام إدارة أمــن المعلومــات (BGYS - ISO 27001: 2013) المؤسســات �ف

المعلومــات الخاصــة بهــا. وهــو نهــج منظــم يهــدف إىل الحفــاظ عــىل المعلومــات الحساســة آمنــة ويقــوم بتنظيــم 

مكانيــة الوصول إىل المعلومات  دارة وأمن المخاطر. بالإضافة لإ ف والعمليــات وتقنيات المعلومات وفًقــا لإ المســتخدم�ي

فقــط عــ�ب الئشــخاص المــرصح لهــم بذلــك، ومنــع الئشــخاص غــ�ي المــرصح لهــم مــن الوصــول إىل المعلومــات أو 

هــا أو نســخها وذلــك ضمــن نطــاق أمــن المعلومــات. كمــا يوفــر نظــام إدارة أمــن المعلومــات هــذه  حذفهــا أو تغي�ي

ي يجــب إجراؤها أثنــاء حماية 
المتطلبــات ويضمــن اتخــاذ التدابــ�ي الالزمــة بالتوافــق مــع نتائــج الضوابط والمعايــ�ي ال�ت

المعلومات.

ي عام 2018 بغية الوفــاء بمتطلبات معيار نظم 
داريــة  لـــISO 27001: 2013  �ف تــم النتهــاء مــن الدراســات الفنيــة والإ

ي عــام 2019 وحصلت عىل 
نســانية IHH تدقيًقا مســتقالً �ف غاثــة الإ إدارة أمــن المعلومــات وبهــذا فقــد اجتــازت هيئة الإ

وع إجــراء عمليــات تدفــق العمل  شــهادة نظــام إدارة أمــن المعلومــات ISO 27001: 2013.  وتــم ضمــن نطــاق المــ�ش

بمــا يتمــاسش مــع المعايــ�ي وتــم تنظيــم الــدورات التدريبية لتطويــر الكفاءات الفنيــة والســلوكية بهدف زيــادة الوعي 

بأمــن المعلومــات، كمــا تم إجــراء عمليــات التدقيق الداخليــة والخارجيــة الالزمة.

ة قانون حماية البيانات الشخصي
ي 7 نيســان/ أبريــل 2016، إىل حماية 

ه �ف يهــدف قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية KVKK رقــم 6698، والــذي تم نــ�ش

الحقــوق والحريــات الئساســية لالئفــراد بخاصــة خصوصيــة  الحيــاة الخاصــة.  يغطــي هــذا القانــون جميــع مراحــل 

عمليــات معالجــة البيانــات مثــل جمــع البيانــات الشــخصية وتخزينهــا واســتخدامها ونقلــه حيــث يقــوم بتنظيــم 

فم بها الئشــخاص الطبيعيــون والعتباريــون الذيــن يعالجون  ي يلــ�ت
حمايــة البيانــات الشــخصية وتنظيــم القواعــد الــ�ت

اماتهــم. وحمايــة البيانــات الشــخصية هــي حمايــة الحقــوق والحريــات الئساســية من خالل  ف البيانــات الشــخصية بال�ت

تنظيــم معالجــة البيانات الشــخصية

ف وتم  لهــذا الغــرض تــم إنشــاء سياســة حمايــة البيانــات الشــخصية وال�يــة وتــم الحصــول عــىل موافقــة الموظفــ�ي

ف مراقــب البيانــات. وتــم  داري وتعيــ�ي ي والإ
تحديــد حــدود واجباتهــم ومســؤولياتهم وتنظيــم برامــج التدريــب الفــ�ف

هــا وفًقا لجــرد البيانات الشــخصية لحــذف البيانات الشــخصية أو  إعــداد سياســة تخزيــن البيانــات الشــخصية وتدم�ي

إتالفهــا أو إخفــاء هويتهــا، كمــا تمــت إضافــة بنــود خاصــة ضمــن نطــاق قانون حمايــة البيانــات الشــخصية إىل جميع 

ف والجدد. العقــود مــع المورديــن والئفــراد الحاليــ�ي

ي دراســة يتــم فيهــا تحليــل كل 
نســانية IHH بالوفــاء بمتطلباتهــا وهــي قــادرة عــىل الســتمرار �ف غاثــة الإ قامــت هيئــة الإ

ي نطــاق هــذا القانــون.
عمليــة بالتفصيــل �ف

الأمن والمخاطر
أصبــح “نمــوذج المعلومــات الخارجيــة  لوحــدة الئمــن” الــذي توصلنــا إليــه عــ�ب دراســاتنا بمجــال الئمــن الــدوىلي وأمــن 

ي 
غاثيــة بالســفر إىل الخــارج. وتــم فحــص وعــي أفــراد الئمــن الخــاص وتفتيشــهم �ف عــالم فرقنــا الإ الســفر، معيــارا لإ

ي تقدمهــا الوحــدة الئمنيــة. وكنتيجــة 
أوقــات مختلفــة وذلــك بغيــة ضمــان اســتمرارية الخدمــات الئمنيــة الخاصــة الــ�ت

ي عــام 2019 حيــث تتــم مراقبــة الئمــن 
ي نقــدم فيهــا خدمــات أمنيــة خاصــة �ف

لهــذه الجهــود زاد عــدد المواقــع الــ�ت

ي مجــال تقنيــات المعلومــات.
ي بانتظــام مــن قبــل وحداتنــا العاملــة �ف

ي والشــبكا�ت
ا�ف الســي�ب

المعلومات
 (IHH) نســان والحريــات نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ي عــام 2018 إنشــاء وحــدة المعلومــات التابعــة لهيئــة الإ

تــم �ف

ي تنتجهــا مؤسســتنا عــ�ب عمليــات تحليليــة أكــ�ش كفــاءة ولتلبيــة احتياجــات إعــداد 
وذلــك بغيــة تمريــر البيانــات الــ�ت

. تتضمن خطط  ف ف والمدققــ�ي ف المســاءلة والشــفافية أمــام المانحــ�ي التقاريــر وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة، وبهدف تحســ�ي

ي عــام 2019، زيــادة جــودة البيانــات وزيــادة العــرض 
ي نظمــت تدريبــات لزيــادة قدراتهــا �ف

عمــل هــذه الوحــدة  الــ�ت

عــات الممنوحــة. ف والت�ب عــ�ي ة ورحلــة المت�ب ي تدقيــق مســ�ي
ي للبيانــات وللمســاهمة �ف

المــر�ئ

زيادة القدرات
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حروب الرشق األوسط ورشكات األسلحة الغربية	 

انتفاضة األقىص: دراسة تحليلية النتفاضة شعبية	 

الوضع اإلنساين يف العامل اإلسامي	 

تقرير البحر األحمر: الجبهة الخفية للرصاع يف الرشق األوسط	 

املعاير األساسية إلغاثة إنسانية أكرث فعالية	 

العنف ضد املرأة	 

انتهاكات حقوق األطفال يف سوريا	 

عاملة األطفال	 

متازمة اإلرهاق	 

بلد القضبان: تقرير حقوق اإلنسان يف مرص 2018	 

االنتهاكات الحقوقية يف القدس	 

املساعي املبذولة لدمج مسلمي مورو من خال التعليم	 

التعليم يف عامن - بناء الهوية واالستجابة لاحتياجات املهنية الحديثة للباد	 

التعليم يف مرص: رصاع الحكومات األيديولوجية يف التعليم	 

التخطيط لتطوير النظام الحايل وقطاع التعليم يف ماليزيا	 

األطفال الاجئون با ذويهم املفقودون يف أوروبا	 

حقبة جديدة يف العاقات العراقية الكويتية: الهشاشة والتعاون	 

األرسة، إميره قارابينار/ أورهان دادا / محمد عاكف جوالر )وثائقي - 10 حلقات(	 

رحلة الخر، أحمد مجاهد أيدوغان )وثائقي - 5 حلقات(	 

وجوه اسطنبول، أكرم إيس )وثائقي(	 

حياة تبدلت: ويلدان، أورهان دادا )وثائقي(	 

ذكرى أحمد صاري قورت، براءت أريكان )وثائقي(	 

الصورة األخرة، محمد عاكف غوالير )وثائقي(	 

من دنيزيل إىل أذربيجان قصة رعاية يتيم، طه أوفاجي )وثائقي(	 

الوصل، معاذ تشناقجي / عبد الرحيم أويسال )فيلم قصر(	 

الخر يف كل زمان ويف كل مكان	 

رسالة الخر والتقوى	 

الجوانب اإلنسانية واالجتامعية للهيئة	 

العاقات الشيعية السنية: ترشيح رصاع السلطة	 

األرسار الجيوسياسية يف سورة التني: بخصوص الفتح املستقبيل لبيت املقدس	 

الحرب األبدية )مجلة اإلغاثة اإلنسانية العدد 73(.	 

هل نحن مستعدون؟ )مجلة اإلغاثة اإلنسانية العدد 74(	 

.www.insamer.com  و  www.ihh.org.tr  عى املواقع االلكرونية IHH ميكنكم الوصول إىل إصدارات

المنشورات

المنشورات






