
التقرير السنوي لألنشطة



ــدم  ــث تق ــة اإلنســانية , حي ــام 1992 يف مجــال اإلغاث ــذ ع ــات IHH نشــاطاتها من ــوق اإلنســان و الحري ــة اإلنســانية و حق ــة اإلغاث ــدأت هيئ ب

املســاعدات اإلنســانية الالزمــة لجميــع النــاس الذيــن يتعرضــون للظلــم واملعانــاة نتيجــة الحــروب والكــوارث الطبيعــي, وتعمــل عــى منــع انتهــاك 

حقوقهــم وحرياتهــم األساســية.

ــعور  ــر الش ــة لتطوي ــي األولوي ــانية؛ تعط ــية اإلنس ــان والدبلوماس ــوق اإلنس ــانية وحق ــة اإلنس ــال اإلغاث ــا يف مج ــا بفعالياته ــد قيامه ــة عن والهيئ

ــوىل  ــرض. وتت ــذا الغ ــة له ــة والثقافي ــاريع االجتامعي ــن املش ــد م ــذ العدي ــامل، وتنف ــاء الع ــع أنح ــا وجمي ــوة، يف تركي ــن واألخ ــاون والتضام بالتع

مســؤولية الريــادة يف تطويــر املنظــامت غــر الحكوميــة العاملــة يف املناطــق التــي يقــع فيهــا الظلــم، وتقــدم املســاعدات الطارئــة، وتقــوم بتشــييد 

املبــاين واملنشــآت الدامئــة مثــل املــدارس ودور األيتــام واملســاجد وآبــار امليــاه واملراكــز الثقافيــة واملراكــز الصحيــة واملشــايف التــي تخــدم شــعوب 

املنطقــة وتدعــم تنميــة البلــدان. وتقــوم بــدور الوســيط لحــل املشــكالت مــن خــالل القيــام باألعــامل الدبلوماســية اإلنســانية يف كل منطقــة تفتقــر 

إىل الدبلوماســية الدوليــة وتتعــرض فيهــا للقمــع والظلــم. 

حــازت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH عــى جائــزة الخدمــة املتميــزة مــن مجلــس أمــة الــريك الكبــر )TBMM( يف عــام 2007، وتــم إعفاؤهــا 

مــن دفــع الرضائــب مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011 / 1799 بتاريــخ 04/04/2011، وتــم منحهــا صفــة وقــف يعمــل لصالــح املصلحــة 

العامــة.

ــع لألمــم املتحــدة )ECOSOC( ومنظمــة التعــاون  ــس االقتصــادي واالجتامعــي التاب ــة اإلنســانية IHH عضــو مستشــار يف املجل ــة اإلغاث وهيئ

اإلســالمي )OIC(، وعضــو يف مجلــس الصنــدوق اإلنســاين التابــع ملنظمــة التعــاون اإلســالمي )OICHF(، وعضــو يف املجلــس الــدويل للمنظــامت 

.)IDSB( واتحــاد املنظــامت غــر الحكوميــة يف العــامل اإلســالمي )TGTV( ووقــف املنظــامت التطوعيــة الركيــة )ICVA( التطوعيــة
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ي مارس 2022، يتضمن النشاطات 
هذا التقرير المنشور �ن

نسان  نسانية  وحقوق اإلإ غاثة اإلإ ي قامت بها هيئة اإلإ
والفعاليات ال�ت

ي عام 2021.
ي جميع أنحاء العالم �ن

والحريات IHH �ن

من أجل المزيد من المعلومات المفصلة حول أنشطتنا، يمكنكم؛

زيارة موقعنا: www.ihh.org.tr أو اإلتصال برقم الهاتف:

 2121 631 )212( +90 أو الكتابة إىل العنوان:
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ي المقر الرئييسي 
عمل 853 موظفاً �ن

والمكاتب التمثيلية ومكاتب محلية والدولية.

ي 76 دولة.
وقامت بنشاطات �ن

وانطلق 420 موظفاً من تركيا لتنفيذ المشاريع 
اف عىل المشاريع القائمة. الجديدة واإلإ�ش

ي 76 دولة.
وًعا �ن ونفذت 1546 م�ش

ي القيام بنشاطاتها مع 196 منظمة 
وتعاونت �ن

يكة حول العالم. �ش

ي نفذتها خالل عام 
واستفاد من المشاريع واإلئنشطة ال�ت

ي العالم.
2021 ما يزيد عن 9,6 مليون شخص �ن

و عملت عىل تقديم الدعم إىل عدد 69.287 من 
ي تركيا.

ي 81 مدينة �ن
اإلئعمال التطوعية �ن

 مليون9,7

853

420

76

196

1.546

69.287

2021 IHH موجز أعمال

يرادات والنفقات يمكنكم زيارة العنوان www.ihh.org.tr* تم تأكيد أعداد المستفيدين بعد إنتهاء اإلئعمال وتسجيل عدد المستفيدين الحقيقي. للحصول عىل البيان المفصل لالإ

104.689.680 $

سوريا
43.876.049 $

%41,91
تركيا

21.069.104 $
%20,13

ن فلسط�ي
4.283.552 $

%4,09 السودان
2.364.540 $

%2,26

الصومال
1.772.025 $

%1,69

اليمن
6.214.455 $

%5,94

إثيوبيا
1.894.938 $

%1,81

النيجر
2.331.329 $

%2,23
أفغانستان

1.945.727 $
%1,86

لبنان
1.397.015 $

%1,33

باكستان
1.375.233 $

%1,31

4.187.573

618.917.059 $

5.074.699

985.793.258 $

6.907.775

1.220.622.742 $

703.720818.203934.625
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المياه واإلإصحاح البي�ئ

والنظافة
إيواء

المشاريع الثقافية
إدارة الكوارث

ن  عي�ي عدد المت�ب
ن الفردي�ي

ع عملية الت�ب

ع قيمة الت�ب

وًعا استفاد منها أك�ش من 9,6 مليون شخص  تم تنفيذ 1.436 م�ش
ي 9 قطاعات مختلفة إلئنواع المساعدة.

ي 76 دولة �ن
�ن

عدد المشاريع )م(: 1.436
عدد الدول: 76

عدد القطاعات: 9
عدد المستفيدين: 9.697.417 شخصاً

المجموع

عات بالنسبة للسنوات حركة الت�ب

ي
األئمن الغذا�ئ

42.616.525 $
%40,71

576 م

الحماية
20.526.196 $

%19,61
406 م

الصحة
6.530.161 $

%6,24
71 م

ي 
صحاح البي�ئ المياه واألإ

والنظافة
7.119.135 $

%6,80
108 م

المساعدات غ�ي الغدائية
9.667.208 $

%9,23
92 م

التعليم
6.246.708 $

%5,97
141 م

إيواء
9.952.274 $

%9,51
62 م

إدارة الكوارث
27.327 $
%0.28
8 م

المشاريع الثقافية
172.433 $
%1.76
82 م



ن مــن النــاس مــن أجــل البقــاء عــىل قيــد الحيــاة  يكافــح الماليــ�ي

ــراض  ــة واإلئم ــوارث الطبيعي ــات والك ــروب والرصاع ــة الح لمواجه

ي جميــع أنحــاء 
والفقــر والجفــاف ومظالــم توزيــع الدخــل �ن

نســان  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ العالــم. ونحــن بصفتنــا هيئــة اإلإ

والحريــات IHH، نهــدف إىل تلبيــة اإلحتياجــات اإلئساســية لــكل مــن 

ــات  ــم الخدم ــىل تقدي ــل ع ــانية. ونعم ــاعدات إنس ــاج إىل مس يحت

ي العالــم، ع�ب مشــاريع توفــ�ي المواد 
لمناطــق اإلئزمــات والطــوارئ �ن

ــة  ــاه والنظاف ن المي ــ�ي ــكان وتأم س ــواء واإلإ ي ــة واإلإ ــة والصح الغذائي

نشــائية، ونحــو ذلك. نقــوم بتطوير  والتعليــم وتنفيــذ المشــاريع اإلإ

ي حاجــة إليهــا.  ونقــوم بجهــود 
اتيجيات التنميــة لمــن هــم �ن اســ�ت

ي 
ــا�ش �ن ــوارث مــن خــالل التدخــل المب ــاذ وإدارة الك نق البحــث واإلإ

حــاإلت الطــوارئ. ونقــوم بتطويــر وتنفيــذ مشــاريع خاصــة وبنــاء 

دور اإلئيتــام، لحمايــة اإلئيتــام الذيــن يواجهــون مخاطــر مختلفــة.

ي تســعة قطاعــات مســاعدات إنســانية معتمــدة مــن 
نعمــل �ن

ــة. وهــي: قبــل المؤسســات والمنظمــات الدولي
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األمن الغذائي وسبل العيش
ن  استفاد ما يزيد عن خمسة مالي�ي

وثالثمئة ألف مليون شخص محتاج 
ي 

ي عام 2021 �ن
من معونتنا الغذائية �ن

ي تركيا وحدها، 
جميع أنحاء العالم. �ن

ي مجال الغذاء، 
وًعا �ن أنجزنا 58 م�ش

وقدمنا مساعدات إنسانية إلئك�ش من 
600 ألف شخص. تتضمن مشاريع 
؛ اإلئضاحي، ووجبات  ي

اإلئمن الغذا�ئ
فطار، والمساعدات الغذائية العامة،  اإلإ

ن إىل  والمساعدات النقدية للمحتاج�ي
اء المواد الغذائية. �ش

األمن الغذائي وسبل العيش

ي مجــال اإلئمــن 
ــر المســاعدات �ن ــدول تبعــاً للمشــاريع وأعــداد المســتفيدين ومقادي ــوزع ال ت

ي وســبل العيــش
الغــذا�ئ

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع 1كثافة الم�ش 75

755.349.46742.616.525 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

576
وع الم�ش

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

سوريا
20.696.468 $

%48,56
75 م

تركيا
10.800.732 $

%25,34
58 م

اليمن
2.805.505 $

%6,58
25 م

ن فلسط�ي
1.314.388 $

%3,08
22 م

بنغالديش
730.151 $

%1,71
24 م

لبنان
727.548 $ 

%1,71
السودان20 م

632.973 $ 
%1,49

19 م
أفغانستان

630.446 $
%1,48

21 م

النيجر
451.892 $ 

%1,06
22 م

تشاد
318.741 $ 

%0,75
19 م

إفريقيا الوسطى

بوروندي

ي
هاي�ت

مقدونيا الشمالية

إثيوبيا

ستان ن قرغ�ي
ن بن�ي

إيران

ي
جيبو�ت

موزمبيق

إندونيسيا

رصبيا

غينيا

جورجيا

غانا

توغو

ليبيا

موريتانيا

الكمرون

تونس

السنغال

كمبوديا

56.302 $ (%0,13)

54.740 $ (%0,13)

54.174 $ (%0,13)

54.004 $ (%0,13)

53.085 $ (%0,12)

43.945 $ (%0,10)

40.079 $ (%0,09)

39.408 $ (%0,09)

36.023 $ (%0,08)

31.186 $ (%0,07)

29.521 $ (%0,07)

28.956 $ (%0,07)

26.359 $ (%0,06)

25.972 $ (%0,06)

25.810 $ (%0,06)

25.315 $ (%0,06)

24.821 $ (%0,06)

22.470 $ (%0,05)

22.423 $ (%0,05)

19.244 $ (%0,05)

19.058 $ (%0,04)

18.259 $ (%0,04)

1م

8م

6م

9م

3م

4م

3م

6م

2م

3م

5م

6م

2م

2م

1م

2م

2م

2م

1م

2م

1م

2م

ساحل العاج

الجبل األئسود )قره داغ(

كولومبيا

كازاخستان

إسبانيا

أوغندا

زيمبابوي

المجر

كوادور األإ

يا لي�ب

ويال ن في�ن

كية ص ال�ت شمال ق�ب

فيتنام

طاجيكستان

مرص

سوازيالند

رومانيا

جزر القمر

بوليفيا

األئردن

و ب�ي

16.346 $ (%0,04)

14.953 $ (%0,04)

13.408 $ (%0,03)

12.902 $ (%0,03)

11.969 $ (%0,03)

10.950 $ (%0,03)

10.604 $ (%0,02)

10.108 $ (%0,02)

9.027 $ (%0,02)

8.670 $ (%0,02)

8.538 $ (%0,02)

8.500 $ (%0,02)

8.337 $ (%0,02)

8.199 $ (%0,02)

8.075 $ (%0,02)

6.967 $ (%0,02)

6.397 $ (%0,02)

5.053 $ (%0,01)

4.501 $ (%0,01)

3.087 $ (%0,01)

131 $ (%0,01)

1م

3م

3م

2م

1م

1م

1م

2م

2م

1م

2م

1م

1م

2م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

الصومال

مايلي

ميانمار

بوركينا فاسو

أوكرانيا

النيبال

انيا ن ت�ن

اليون س�ي

باكستان

كينيا

أذربيجان
ن الفلب�ي

رسيالنكا

البوسنة والهرسك

مالوي

العراق

منغوليا

التايالند

أمريكا الجنوبية

كوسوفو

ألبانيا

الهند

230.693 $ (%0,54)

227.285 $ (%0,53)

226.385 $ (%0,53)

196.302 $ (%0,46)

148.420 $ (%0,35)

134.883 $ (%0,32)

126.111 $ (%0,30)

121.052 $ (%0,28)

120.758 $ (%0,28)

115.842 $ (%0,27)

107.287 $ (%0,25)

103.800 $ (%0,24)

86.546 $ (%0,20)

86.045 $ (%0,20)

85.300 $ (%0,20)

71.822 $ (%0,17)

69.828 $ (%0,16)

65.344 $ (%0,15)

63.671 $ (%0,15)

63.430 $ (%0,15)

60.419 $ (%0,14)

58.549 $ (%0,14)

13م

14م

6م

15م

4م

7م

10م

10م

9م

10م

4م

8م

6م

9م

6م

7م

3م

6م

5م

9م

5م

2م
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األمن الغذائي وسبل العيشالتقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

 رمضان واألضحى
ــا ومناطــق اإلئزمــات خــالل  ي تركي

ــف )2.700.000( شــخص �ن ن وســبعمئة أل ــ�ي ــا إىل مليون عاتكــم، وصلن مــن خــالل دعمكــم وت�ب
ي موائــد إفطــار 296.234 شــخًصا. وقمنــا بإيصــال الــزكاة وصدقــة 

شــهر رمضــان. قمنــا بتوزيــع 303.288 ســلة غذائيــة، وشــارك �ن
ي عيــد اإلئضحــى إىل 65 دولــة إضافــًة إىل تركيــا. وقــد تــم 

الفطــر وفديــة الصيــام إىل 151.673 محتاجــاً. وتمكنــا مــن الوصــول �ن
ي أيــام عيــد اإلئضحــى إىل 65 ألفــاً و62 حصــة، واســتفاد مــن هــذه الحصــص مليونــان و482 ألفــاً 

تقســيم اإلئضاحــي المذبوحــة �ن
و480 محتاجــاً.

مخابز سوريا
ي ســوريا بســبب الهجمــات واإلئزمــات المســتمرة، وأصبحــت غــ�ي صالحــة للعمــل. وأصبــح وصــول النــاس 

تعطلــت المخابــز �ن
ــه 300  ــج مــا معدل نســانية )IHH(، ننت ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــا هيئ ــاً. ونحــن بصفتن ــاره المصــدر اإلئســايسي للغــذاء صعب ن باعتب إىل الخــ�ب
ي هطــاي وكليــس إضافــة إىل الداخــل الســوري. ونعمــل عــىل تقديــم 

ي وإليــ�ت
ًا أنشــأناها ودعمناهــا �ن ن ي 26 مخــ�ب

ن يومًيــا �ن ألــف خــ�ب
ي يواجــه فيهــا النــاس صعوبــة 

ي المناطــق الــ�ت
، ونقــوم بعمليــات التوزيــع خاصــة �ن ن ن الــذي نعــده بانتظــام إىل المحتاجــ�ي الخــ�ب

نســانية التابــع  ن وتوزيعــه مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلإ . ونقــوم بتنفيــذ بعــض مشــاريع إنتــاج الخــ�ب ن ي الحصــول عــىل الخــ�ب
�ن

 ، ن ن رغيــف خــ�ب ــ�ي ــا يقــرب مــن 110 مالي ــاج م ي عــام 2021، مــن إنت
ــا �ن ، تمكن لالئمــم المتحــدة )OCHA(. وبدعــم أهــل الخــ�ي

ودعــم العائــالت الســورية المحتاجــة.
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

المساعدات غير الغذائية
ي تتكــون مــن المالبــس 

ي عــام 2021، اســتفاد مــن مشــاريعنا غــ�ي الغذائيــة الــ�ت
�ن

ي جميــع أنحــاء 
ليــة؛ 1.289.331 شــخًصا �ن ن والبطانيــات والوقــود والســلع الم�ن

ــة. ي 30 دول
ــا �ن وًع ــا 91 م�ش ــم. لقــد أنجزن العال

ي مجــال المــواد 
تــوزع الــدول تبعــاً للمشــاريع وأعــداد المســتفيدين ومقاديــر المســاعدات �ن

غــ�ي الغذائيــة

301.289.3319.667.208 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

92
وع الم�ش

سوريا
6.763.214 $

%69,96
25 م

تركيا
1.156.629 $

%11,96
10 م

اليمن
624.810 $

%6,46
8 م

األئردن
164.554 $ 

%1,70
1 م

ن فلسط�ي
161.633 $ 

%1,67
5 م

أذربيجان
153.949 $ 

%1,59
1 م

لبنان
126.123 $ 

%1,30
6 م

بنغالديش
124.790 $

%1,29
6 م

6.337 $ (%0,07)

4.494 $ (%0,05)

3.637 $ (%0,04)

2.131 $ (%0,02)

1.710 $ (%0,02)

1.111 $ (%0,01)

1م

1م

1م

1م

1م

1م

9.907 $ (%0,10)

9.338 $ (%0,10)

8.989 $ (%0,09)

8.584 $ (%0,09)

8.448 $ (%0,09)

7.639 $ (%0,08)

7.638 $ (%0,08)

7.488 $ (%0,08)

1م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

1 25 وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

المواد غير الغذائية

93.081 $ (%0,96)

83.838 $ (%0,87)

49.379 $ (%0,51)

30.956 $ (%0,32)

12.494 $ (%0,13)

11.855 $ (%0,12)

11.320 $ (%0,12)

11.119 $ (%0,12)

1م

4م

2م

4م

1م

2م

1م

1م

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

الصومال

أفغانستان

اليون س�ي

السودان

كوسوفو

تشاد

ميانمار

منغوليا

و ب�ي

النيجر

البوسنة والهرسك

ألبانيا

العراق

ستان ن قرغ�ي

النيبال

ليبيا

مقدونيا الشمالية

رصبيا

الجبل األئسود )قره داغ(

كينيا

مايلي

أوغندا
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التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

مشاريع الكسوة في سوريا
نســان والحريــات )IHH( مســاعدات المالبــس لســوريا منــذ 11 عامــاً، وتجعــل هــذه  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ تقــدم هيئــة اإلإ
ــن مــن  ري ــس للمترصن ــر المالب ي توف

ــ�ت ــة ال ي ــة. وتشــكل هــذه المحــالت الخ�ي ي المســاعدات متاحــة مــن خــالل المحــالت الخ�ي
يــاً تــم إنشــاؤه  ي عــام 2021 اســتفاد 908.852 شــخصاً مــن 17 محــالً خ�ي

الحــرب أحــد اإلئركان اإلئساســية لمســاعدات المالبــس. �ن
يــة. ات اإلآإلف مــن المالبــس إىل أصحــاب الحاجــة عــ�ب المحــالت الخ�ي ي ســوريا. وتــم إىل اإلآن إيصــال عــ�ش

�ن

المواد غير الغذائية
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التعليم
ــا،  ــا وترميمه ــا وتجديده ــدارس وصيانته ــييد الم ــال تش ي مج

ــاً �ن وع ــا 141 م�ش ــام 2021، أنجزن ي ع
�ن

ن  ات الكمبيوتــر والكيميــاء، وبنــاء صــاإلت لالئلعــاب الرياضيــة، وتأمــ�ي ، ومختــ�ب ي وبنــاء الســكن الطــال�ب
المســتلزمات التعليميــة، وتنظيــم الــدورات المهنيــة، وطباعــة وتوزيــع الكتــب والمجــالت. واســتفاد 

ي 29 دولــة مــن فعالياتنــا التعليميــة.
أكــ�ش مــن 300 ألــف شــخص �ن

ي مجال التعليم
توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

301.289.3319.667.208 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

92
وع الم�ش

1 50

134.868 $ (%2,16)

132.684 $ (%2,12)

108.256 $ (%1,73)

81.651 $ (%1,31)

65.193 $ (%1,04)

64.038 $ (%1,03)

60.041 $ (%0,96)

54.508 $ (%0,87)

1م

1م

4م

4م

4م

2م

1م

1م

34.088 $ (%0,55)

28.842 $ (%0,46)

28.534 $ (%0,46)

21.299 $ (%0,34)

11.686 $ (%0,19)

10.916 $ (%0,17)

10.895 $ (%0,17)

7.496 $ (%0,12)

2م

2م

1م

2م

4م

2م

1م

1م

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

سوريا
2.119.137 $

%33,92
50 م

تركيا
1.672.080 $

%26,77
16 م

اليمن
449.708 $

%7,20
4 م

اليون س�ي
244.726 $

%3,92
6 م الصومال

196.444 $
%3,14

6 م

ن فلسط�ي
194.181 $

%3,11
6 م

بنغالديش
182.903 $

%2,93
6 م

مقدونيا الشمالية
171.447 $ 

%2,74
2 م

السودان
146.590 $ 

%2,35
7 م

التعليم

6.741 $ (%0,11)

3.198 $ (%0,05)

2.278 $ (%0,04)

2.268 $ (%0,04)

1م

2م

1م

1م

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

ألبانيا

تونس

التايالند

النيجر

بوركينا فاسو

مايلي

أذربيجان

رسيالنكا

ليبيا

إندونيسيا
ن بن�ي

جورجيا

لبنان

بوروندي

البوسنة والهرسك

العراق

كوسوفو

انيا ن ت�ن

ساحل العاج

أمريكا الجنوبية



1617

التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

التعليم في سوريا
ي ســوريا آثــاراً ســلبيًة عــىل التعليــم. ومــن أجــل إتاحــة فــرص التعليــم قمنــا؛ بتشــييد ثــالث ريــاض أطفــال، 

خلفــت الحــرب �ن
ــاً  ــة مراكــز إرشــادية، ومركــزاً تعليمي ــة، وجامعــة واحــدة، وثالث ــة، وخمــس مــدارس ثانوي ــة وثانوي ة مدرســة ابتدائي وأربــع عــ�ش
ة مدرســة دينيــة. وأصبحنــا نقــدم الخدمــات التعليميــة لـــ 22.179 طالبــاً بفريــق تعليمــي مــن 942  لعــام واحــد، وتســع عــ�ش

: معلمــاً ومعلمــة. وكذلــك قمنــا بمــا يــىلي

ي عام 2021، سّلمنا 30.090 مقعداً وطاولة للمدارس ومعاهد تعليم القرآن الكريم ومؤسسات تعليمية مختلفة أخرى.	 
�ن

ي أصابها الخراب.	 
قمنا بتشييد عدد كب�ي من المدارس الجديدة وترميم المدارس ال�ت

ي بسعة إجمالية قدرها 600 طالب.	  خالل العام نفسه، وضعنا أساس سكن طال�ب

وع التغذية.	  ي إطار م�ش
وزعنا 225.000 وجبة �ن

خالل شهر رمضان، قمنا بإيصال الزكاة والطرود الغذائية إىل حواىلي 3 آإلف معلم متطوع.	 

نواصل العمل من أجل توزيع الكتب عىل المدارس وإنشاء المكتبات.	 

التعليم
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حماية األيتامالتقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

حماية األيتام
ي نقــوم بهــا، وقــد اســتفاد 

حمايــة اإلئيتــام وكفالتهــم وإنشــاء أماكــن العمــل مــن النشــاطات المهمــة الــ�ت
ي عــام 2021. باإلإضافــة إىل ذلــك، نعمــل عــىل تقديــم 

250 ألــف شــخص مــن 405 مشــاريع أنجزناهــا �ن
ي تركيــا و50 دولــة حــول العالــم. ونســاهم عــ�ب 

المســاعدات بانتظــام لمــا يزيــد عــن 125 ألــف يتيــم �ن
ي حمايــة اإلئيتــام ورعايتهــم حــ�ت يســتطيعوا الوقــوف عــىل أرجلهــم بأمــان. وبذلك، 

نظــام كفالــة اليتيــم �ن
. ن يواصــل اإلئيتــام الذيــن يدركــون أنهــم ليســوا وحدهــم حياتَهــم كأفــراد أصحــاء ســليم�ي

ي مجال الحماية
توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

41250.14120.526.196 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

406
وع الم�ش

تركيا
5.875.189 $

%28,62
84 م

سوريا
1.933.142 $

%9,42
27 م

إثيوبيا
1.841.853 $

%8,97
1 م

ن فلسط�ي
1.532.145 $

%7,46
19 م

السودان
1.308.117 $

%6,37
8 م

اليمن
1.258.037 $

%6,13
21 م

ألبانيا
640.247 $

%3,12
12 م

أفغانستان
617.726 $

%3,01
15 م

النيجر
525.608 $ 

%2,56
16 م

باكستان
515.923 $ 

%2,51
15 م

1 84

352.304 $ (%1,72)

330.411 $ (%1,61)

306.643 $ (%1,49)

293.547 $ (%1,43)

284.721 $ (%1,39)

283.840 $ (%1,38)

277.304 $ (%1,35)

270.724 $ (%1,32)

264.874 $ (%1,29)

243.460 $ (%1,19)

183.845 $ (%0,90)

181.259 $ (%0,88)

156.137 $ (%0,76)

127.590 $ (%0,62)

121.666 $ (%0,59)

117.878 $ (%0,57)

114.945 $ (%0,56)

109.242 $ (%0,53)

102.940 $ (%0,50)

92.671 $ (%0,45)

63.853 $ (%0,31)

36.910 $ (%0,18)

35.427 $ (%0,17)

33.380 $ (%0,16)

28.776 $ (%0,14)

20.682 $ (%0,10)

15.051 $ (%0,07)

11.790 $ (%0,06)

11.136 $ (%0,05)

2.908 $ (%0,01)

2.283 $ (%0,01)

4م

3م

8م

4م

3م

3م

9م

6م

4م

4م

6م

7م

3م

3م

1م

1م

2م

1م

1م

1م

7م

12م

11م

9م

7م

2م

2م

28م

14م

10م

12م

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

البوسنة والهرسك

رسيالنكا

لبنان

العراق

إيران

موريتانيا

مرص

التايالند

بنغالديش

اليون س�ي

إندونيسيا

تونس

كينيا

أذربيجان

ستان ن قرغ�ي
ن الفلب�ي

انيا ن ت�ن

مايلي

الصومال

بوركينا فاسو

رصبيا

الجبل األئسود )قره داغ(

النيبال

كوسوفو

جورجيا

زيمبابوي
ن بن�ي

ليبيا

مقدونيا الشمالية

الهند

تشاد
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مجمع هاريبور لأليتام
ي عــام 

بــت باكســتان �ن ي �ن
أنشــأنا مجمــع هاريبــور لالئطفــال اإلئيتــام الذيــن فقــدوا آباءهــم وأمهاتهــم إثــر كارثــة الفيضانــات الــ�ت

2010، وذلــك مــن أجــل توفــ�ي نموهــم بشــكل ســليم دون مغــادرة أراضيهــم وثقافاتهــم. ونقــوم بأعمــال مــن شــأنها ضمــان 
ي تعليمهــم وإكســابهم مهنــة وإعدادهــم للحيــاة، ونحــرص أثنــاء القيــام بهــذه اإلئعمــال عــىل تربيــة اإلئطفــال اإلئيتــام 

تفوقهــم �ن
ي بيئــة عائليــة دافئــة.

�ن

الطاقــة اإلســتيعابية لمجمــع هاريبــور لالئيتــام 250 طفــالً ويضــم حاليــاً 150 طفــالً نعدهــم للحيــاة مــن أجــل أن يصبحــوا 
أفــراداً يتحملــون المســؤولية ويتمتعــون بالثقــة بالنفــس ويســتطيعون التعبــ�ي عــن أنفســهم بشــكل صحيــح، ويقــدرون عــىل 

التفكــ�ي الســليم واتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل.

قرية التعليم في الريحانية
نســان  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ ي مدينــة الريحانيــة بوإليــة هطــاي، برعايــة هيئــة اإلإ

لقــد تــم بنــاء قريــة الريحانيــة التعليمــي �ن
ي هــذا القريــة التعليمــي الــذي 

ي 18 مايــو 2017 كمركــز تعليمــي مؤقــت. �ن
والحريــات )IHH( ومؤسســة راف القطريــة، وافتتاحــه �ن

ي تنشــئة اإلئيتــام تنشــئة ســليمة، ويتــم أيضــاً تقديــم الخدمــات 
ســهام �ن تــم إنشــاؤه عــىل أرض مســاحتها 100 دونــم، يتــم اإلإ

ي ســن التعليــم المتوســط والثانــوي. ويتــم اعتمــاد نظــام التعليــم التكامــىلي الشــامل لتطويــر الجوانب 
التعليميــة إلئلــف طالــب �ن

اإلئكاديميــة واإلجتماعيــة والعاطفيــة والجســدية والروحيــة والمهنيــة لالئطفــال اإلئيتــام، ويتــم إعدادهــم للحيــاة اإلجتماعيــة مــن 
ــة التعليمــي مــدارس  ي هــذا القري

ــه والدراســة. يوجــد �ن ــز التوجي ــة ومراك ــز التنمي ــز اللغــة ومراك خــالل ورشــات العمــل ومراك
ــات،  ــة ومســجد ومركــز للغــات ومركــز للمؤتمــرات وحقــول للزراعــة ومــأوى للحيوان ومهاجــع وورشــات عمــل ومالعــب رياضي

ن الماديــة والمعنويــة. بهــدف أن يتلقــى اإلئطفــال التعليــم بطريقــة ســليمة مــن الناحيتــ�ي

حماية األيتام



2223

الصحةالتقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

الصحة
ــة، وإقامــة  ــز الصحي ــادات والمراك ي والعي

ــة المشــا�ن ي إنشــاء وترميــم وصيان
ــة �ن ــل مشــاريعنا الصحي تتمث

ن المعــدات الطبيــة  عــادة التأهيــل، وتأمــ�ي ع بالــدم، وبنــاء مراكــز إلإ عيــادات متنقلــة، وإنشــاء مركــز للتــ�ب
ي تنصــب 

ورة، وإقامــة حمــالت اللقــاح، والمســاعدات الــ�ت واإلئدويــة، وإجــراء المســح الصحــي عنــد الــرصن
ي إجــراء المعاينــة والمعالجــة والعمليــات، وإقامــة برامــج الختــان الجماعــي. وقــد اســتفاد مــن مشــاريعنا 

�ن
وع إزالــة إعتــام عدســة  ي 23 دولــة. ومنــذ إطــالق مــ�ش

الصحيــة لعــام 2021 حــواىلي 760 ألــف شــخص �ن
ي عــام 2021 وحــده، 

ــف شــخص. و�ن ــد عــن 150 أل ــة لمــا يزي ــا بإجــراء العملي ي عــام 2007 قمن
ن �ن العــ�ي

ي 11.052 شــخصاً آخــر.
وبدعــم منكــم، أصبحنــا وســيلة لمنــح النــور لعيــ�ن

ي مجال الصحة
توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

23760.0986.530.161 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

71
وع الم�ش

سوريا
2.542.675 $

%38,94
9 م

النيجر
1.025.414 $

%15,70
4 م

تركيا
931.652 $

%14,27
7 م

باكستان
667.005 $

%10,21
5 م

ن فلسط�ي
617.125 $
%9,45

9 م

اليمن
297.337 $

%4,55
7 م

مايلي
166.340 $ 

%2,55
4 م

1 9

91.610 $ (%1,40)

85.124 $ (%1,30)

52.000 $ (%0,80)

22.642 $ (%0,35)

8.785 $ (%0,13)

3.516 $ (%0,05)

3.334 $ (%0,05)

2.897 $ (%0,04)

2.621 $ (%0,04)

2.585 $ (%0,04)

2.300 $ (%0,04)

2.091 $ (%0,03)

1.073 $ (%0,02)

952 $ (%0,01)

568 $ (%0,01)

506 $ (%0,01)

1م

2م

2م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

1م

2م

5م

1م

3م

1م

2م

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

ميانمار

لبنان

الهند

الصومال

بوروندي

أفغانستان

العراق

السودان

اليون س�ي

كوسوفو

ليبيا

أذربيجان

إيران

بنغالديش

كولومبيا
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مشروع سيارات اإلسعاف بغزة مركز األطراف الصناعية
ي 

لقــد أســفرت الهجمــات اإلإ�ائيليــة عــىل غــزة عــن مقتــل مئــات اإلئشــخاص وإصابــة آإلف آخريــن بإصابــات أو عاهــات. كمــا يعــا�ن
وع  ن م�ش ي فلســط�ي

ي هــذا الســياق، أطلقنــا �ن
ة إىل جانــب الحصــار والصعوبــات اإلقتصاديــة. و�ن ســكان غــزة مــن صعوبــات أخــرى كثــ�ي

وع، قمنــا بإهداء ســيارات  ي المجــال الصحــي. ومــن خــالل هــذا الم�ش
ي عــام 2021 مــن أجــل تخفيــف المعانــاة �ن

ســعاف �ن ســيارات اإلإ
ي حــاإلت الطــوارئ. وتــم تســليم أربع ســيارة 

ي غــزة، ليتــم اســتعمالها �ن
ســعاف لــوزارة الصحــة والمؤسســات ذات الصلــة اإلئخــرى �ن اإلإ

، ســيتم معالجــة  ن ن والمانحــ�ي عــ�ي وع المطبــق بدعــم المت�ب ي وزارة الصحــة ولمشــفى العــودة. بفضــل المــ�ش
ن �ن إســعاف للمســؤول�ي

ســعاف الخدمــة لمــا يقــرب مــن 25 ألــف شــخص. ن والمــر�ن بشــكل �يــع. وســتقدم ســيارات اإلإ المصابــ�ي

ــوا بجــروح أو فقــدوا  ــن أصيب اً مــن اإلئشــخاص الذي ــ�ي ــاً عــدداً كب ــذ 11 عــ�ش عام ــدور رحاهــا من ي ت
ــ�ت خلفــت الحــرب الســورية ال

أعضاءهــم؛ ذراعهــم أو ســاقهم أو أعضــاء أخــرى، اإلئمــر الــذي يؤثــر عليهــم وعــىل ذويهــم جســدياً ونفســياً. ومــن أجــل مســاعدة 
وع مركــز تقويــم  ن مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة الذيــن يعجــزون عــن الحصــول عــىل خدمــة العــالج، قمنــا بتنفيــذ مــ�ش الالجئــ�ي
. إننــا نوفر أطرافــاً اصطناعية  ن ي ومنظمة اإلئطبــاء الدولي�ي

العظــام اإلئطــراف اإلصطناعيــة عاليــة التقنيــة بدعــم من بيت الــزكاة الكويــ�ت
ي عــام 2021 

ي نفوســهم أمالً بالمســتقبل. �ن
رع �ن ن لالئشــخاص الذيــن إل يســتطيعون تحقيــق أحالمهــم بســبب إعاقتهــم الجســدية، لــ�ن

ي هــذا المركــز.
ن أطــراف صناعيــة لـــ 310 أشــخاص خضعــوا للتشــخيص والمعاينــة �ن وحــده، تــم تأمــ�ي

الصحة
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المياه واإلصحاح البيئي والنظافة
ــاه  ــال المي ي مج

ــا �ن ــن أعمالن ــم م ــول العال ــخاص ح ــتفاد 1.277.609 أش ــام 2021، اس ي ع
�ن

ي إطــار مكافحــة الجفــاف واإلئمــراض الوبائيــة تمكنــا حــ�ت اإلآن 
ي والنظافــة. و�ن

واإلإصحــاح البيــ�ئ
ي نقــوم بهــا 

ي العالــم. والمشــاريع الــ�ت
ي 41 دولــة �ن

بحفــر مــا يزيــد عــن 12 ألــف بــ�ئ ميــاه �ن
ي حفــر آبــار الميــاه وبنــاء مرافــق ميــاه 

ي والنظافــة تتمثــل �ن
ي مجــال الميــاه واإلإصحــاح البيــ�ئ

�ن
ن مــواد النظافــة. الســبيل وشــق قنــوات الميــاه وصيانتهــا، وتأمــ�ي

المياه واإلصحاح البيئي والنظافة

ــاه  ي مجــال المي
ــر المســاعدات �ن تــوزع الــدول تبعــاً للمشــاريع وأعــداد المســتفيدين ومقادي

ي والنظافــة
واإلإصحــاح البيــ�ئ

301.277.6097.119.135 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

108
وع الم�ش

الصومال
1.060.214 $

%14,89
9 م

سوريا
893.357 $

%12,55
7 م

مايلي
695.814 $

%9,77
3 م

أفغانستان
610.200 $

%8,57
6 م

غينيا
520.279 $

%7,31
3 م

تشاد
425.473 $

%5,98
6 م

كينيا
379.558 $

%5,33
6 م

غانا
349.802 $

%4,91
6 م

انيا ن ت�ن
342.712 $

%4,81
12 م

1 12

7.708 $ (%0,11)

6.390 $ (%0,09)

3.654 $ (%0,05)

2.732 $ (%0,04)

1.903 $ (%0,03)

1م

1م

2م

2م

2م

86.164 $ (%1,21)

82.696 $ (%1,16)

82.449 $ (%1,16)

61.396 $ (%0,86)

44.065 $ (%0,62)

37.252 $ (%0,52)

10.920 $ (%0,15)

8.678 $ (%0,12)

3م

3م

5م

1م

1م

3م

1م

1م

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

315.180 $ (%4,43)

242.511 $ (%3,41)

237.233 $ (%3,33)

176.537 $ (%2,48)

120.991 $ (%1,70)

118.555 $ (%1,67)

100.576 $ (%1,41)

94.122 $ (%1,32)

4م

2م

2م

2م

3م

2م

4م

5م

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

أوغندا

اليمن

تركيا
ن بن�ي

اليون س�ي

زيمبابوي
ن فلسط�ي

توغو

النيجر

الكمرون

السودان

يا لي�ب

نيجريا

بنغالديش

بوركينا فاسو

ي
هاي�ت

لبنان

أذربيجان

النيبال

إندونيسيا

التايالند
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آبار المياه
ي جميــع 

ب �ن نعمــل منــذ 21 عامــاً عــىل تلبيــة احتياجــات اإلئشــخاص الذيــن إل يســتطيعون الوصــول إىل الميــاه الصالحــة للــ�ش
ي تربيــة الحيوانــات واإلئنشــطة الزراعيــة 

ي مقدمــة هــذه اإلئعمــال. تســتخدم آبــار الميــاه �ن
ي حفــر آبــار الميــاه �ن

أنحــاء العالــم. ويــأ�ت
ضافــة إىل آبــار الميــاه القياســية،  ب. باإلإ ة، إىل جانــب تغطيــة احتياجــات النــاس مــن الميــاه النظيفــة والصالحــة للــ�ش الصغــ�ي

ي مختلــف البلــدان.
نقــوم أيًضــا بتشــغيل آبــار الميــاه العميقــة �ن

ي إل تكفــي فيهــا آبــار الميــاه القياســية لتلبيــة احتياجــات النــاس مــن الميــاه النظيفــة، تــم إنشــاء آبــار الميــاه 
ي الحــاإلت الــ�ت

و�ن
ات  ن العميقــة وتأســيس الخزانــات لتجميــع ميــاه هــذه اإلآبــار، وتزويدهــا بالمولــدات الكهربائيــة ونظــام الطاقــة الشمســية، ومــ�ي
ي عــام 2021، قمنــا 

ي احتياجــات )10-5( آإلف شــخص تقريبــاً. �ن أخــرى مماثلــة، علمــاً أن كل بــ�ئ مــن هــذه اإلآبــار يســتطيع أن يلــ�ب
ي دول إفريقيــا 

ب �ن ي 22 دولــة، تمكــن مــن خاللهــا مليــون شــخص مــن الوصــول إىل الميــاه الصالحــة للــ�ش
ا �ن بافتتــاح 1.861 بــ�ئ

ا، ويســتفيد منهــا  ي 41 دولــة ومنطقــة منــذ عــام 2000 إىل11.741 بــ�ئ
ي قمنــا بحفرهــا �ن

وآســيا. وقــد وصــل عــدد آبــار الميــاه الــ�ت
ات اإلآإلف مــن اإلئشــخاص. يوميــاً عــ�ش

المياه واإلصحاح البيئي والنظافة
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اإليواء
ســكان، واســتفاد مــن هــذه المشــاريع مــا يزيــد عــن  ي مجــال اإلإ

وعــاً �ن ي عــام 2021، أنجزنــا 62 م�ش
�ن

ســكان بنــاء المســاكن إلئصحاب الحاجة ومســاعدتهم  يواء واإلإ 230 ألــف محتــاج. تتضمــن مشــاريع اإلإ
ن والقيــام بصيانتهــا وترميمها. يجــارات، وإعــداد الخيــام للمحتاجــ�ي ي دفــع اإلإ

�ن

سكان يواء واإلإ ي مجال اإلإ
توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

13231.4469.952.274 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

62
وع الم�ش

سوريا
8.258.650 $

%82,98
34 م

اليمن
536.546 $

%5,39
3 م

بنغالديش
365.185 $

%3,67
4 م

ن فلسط�ي
363.502 $ 

%3,65
5 م

1 34

25.829 $ (%0,26)

24.753 $ (%0,25)

18.961 $ (%0,19)

9.970 $ (%0,10)

540 $ (%0,01)

454 $ (%0,01)

1م

1م

1م

5م

1م

1م

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

اإليواء

134.290 $ (%1,35)

109.779 $ (%1,10)

103.810 $ (%1,04)

2م

3م

1م

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

العراق

الصومال

اليون س�ي

السودان

لبنان

ميانمار

أذربيجان

الهند

تركيا



3233

التقرير السنوي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية للعام 2021

بيوت الحياة
ي ســوريا. وقــد تمكنــا 

رة والنازحــة مــن الحــرب اإلئهليــة �ن قمنــا بتطويــر أســاليب مختلفــة لحــل مشــكلة إســكان العائــالت المتــرصن
ي بيــوت الطــوب.

ســكان مــا يزيــد عــن 16 ألــف عائلــة �ن وع إلإ ي عــام 2020 مــن تنفيــذ مــ�ش
�ن

ــذ  ــا نشــمر عــن ســواعدنا لتنفي ــه المرجــوة، وبدأن ــاه كحــل طــارئ أهداف ــذي نفذن ــوت الطــوب ال وع بي ــد حقــق مــ�ش لق
اً مربعــاً، مــزودة بمرحــاض ومطبــخ وفنــاء وميــاه نظيفــة وتمديــدات  ي بنــاء بيــوت الحيــاة بمســاحة 40 مــ�ت

وع جديــد يتمثــل �ن مــ�ش
ي عــام 2021، قمنــا بتســليم 604 

كهربائيــة وشــبكة �ف صحــي وخــزان ميــاه، وأبــواب ونوافــذ حديديــة، وأســقف خرســانية. و�ن
بيــوت إلئصحــاب الحاجــة.

المسكن اآلمن
ي ســوريا. وقــد تمكنــا 

رة والنازحــة مــن الحــرب اإلئهليــة �ن قمنــا بتطويــر أســاليب مختلفــة لحــل مشــكلة إســكان العائــالت المتــرصن
ي بيــوت الطــوب.

ســكان مــا يزيــد عــن 16 ألــف عائلــة �ن وع إلإ ي عــام 2020 مــن تنفيــذ مــ�ش
�ن

ــذ  ــا نشــمر عــن ســواعدنا لتنفي ــه المرجــوة، وبدأن ــاه كحــل طــارئ أهداف ــذي نفذن ــوت الطــوب ال وع بي ــد حقــق مــ�ش لق
اً مربعــاً، مــزودة بمرحــاض ومطبــخ وفنــاء وميــاه نظيفــة وتمديــدات  ي بنــاء بيــوت الحيــاة بمســاحة 40 مــ�ت

وع جديــد يتمثــل �ن مــ�ش
ي عــام 2021، قمنــا بتســليم 604 

كهربائيــة وشــبكة �ف صحــي وخــزان ميــاه، وأبــواب ونوافــذ حديديــة، وأســقف خرســانية. و�ن
بيــوت إلئصحــاب الحاجــة.

اإليواء
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قرية األمل

اإليواء

ن منهــم اضطــروا للهجــرة إىل بلــدان أخــرى،  ي ســوريا؛ ســبعة ماليــ�ي
تشــ�ي بيانــات اإلئمــم المتحــدة إىل نــزوح 13 مليــون شــخص �ن

ي اإلئبنيــة المهجــورة داخــل ســوريا.
ي المخيمــات أو �ن

ن آخريــن البقــاء عــىل قيــد الحيــاة إمــا �ن وحــاول ســتة ماليــ�ي
ي خيــام إل تقيهــم 

تركــت العائــالت الســورية ديارهــم وأراضيهــم هربــاً مــن الحــرب، وصــاروا يعيشــون منــذ وقــت طويــل �ن
حــر الصيــف وإل بــرد الشــتاء. ولحــل مشــكلة إســكان تلــك العائــالت النازحــة، نقــوم ببنــاء قريــة اإلئمــل شــمال حلــب بدعــم مــن 
ســكان 1400 عائلــة نازحــة، ويتوفــر فيهــا مســجد وروضــة أطفــال ومدرســة ابتدائيــة ومدرســة ثانويــة ومركز  يــة، تتســع إلإ قطــر الخ�ي
ن دكانــاً. إضافــة إىل ذلــك، نقــوم ببنــاء مرافــق اجتماعيــة مثــل قاعــة المؤتمــرات وصالــة اإلئلعــاب  صحــي وســوق يضــم خمســ�ي
الرياضيــة ومركــز التعليــم العــام وملعــب لالئطفــال ومبــ�ن الخدمــات اإلجتماعيــة، حيــث يمكــن لســكان القريــة تطويــر أنفســهم 

ن عــىل بنــاء حيــاة جديــدة لهــم. واكتســاب الكفــاءات المختلفــة، وذلــك بغيــة التخفيــف مــن آثــار الحــرب ومســاعدة المحتاجــ�ي
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المشاريع الثقافية
مكانات.  ي شــ�ت أرجــاء العالــم عن القيــام باإلئعمــال الثقافيــة نتيجة لقلــة اإلإ

يعجــز النــاس �ن
ي هــذه المناطــق 

نســانية إىل أصحــاب الحاجــة �ن إننــا نعمــل عــىل إيصــال المســاعدات اإلإ
هــم، ونقــوم كذلــك بالفعاليــات التعليميــة لنضمــن لهــم  حــ�ت إل يكونــوا عالــة عــىل غ�ي
ي عــام 2021، وصلنــا إىل مــا يقــرب مــن 

الحيــاة دون أن ينقطعــوا عــن دينهــم وثقافتهــم. �ن
ي 24 دولــة.

وعــاً ثقافيــاً نفذناهــا �ن 233 ألــف شــخص مــن خــالل 82 م�ش

ي
ي المجال الثقا�ن

توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

24232.9161.676.827 $
قيمة المساعداتاإلئشخاص المستفيدينالدولة

82
وع الم�ش

سوريا
669.402 $ 

%39,92
24 م

النيبال
259.669 $

%15,49
1 م

النيجر
151.261 $
%9,02

11 م

مايلي
121.036 $

%7,22
10 م

باكستان
71.546 $
%4,27

2 م

الصومال
65.468 $

%3,90
3 م

اليون س�ي
54.456 $

%3,25
6 م

أوغندا
47.804 $ 

%2,85
1 م

1 24

3.007 $ (%0,18)

2.674 $ (%0,16)

2.585 $ (%0,15)

2.569 $ (%0,15)

1م

1م

1م

2م

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

المشاريع الثقافية

14.266 $ (%0,85)

12.702 $ (%0,76)

10.174 $ (%0,61)

9.765 $ (%0,58)

6.715 $ (%0,40)

3.231 $ (%0,19)

4م

1م

1م

2م

1م

1م

36.230 $ (%2,16)

34.194 $ (%2,04)

31.682 $ (%1,89)

26.265 $ (%1,57)

21.696 $ (%1,29)

18.418 $ (%1,10)

2م

1م

1م

3م

1م

1م

الدولةالدولةالدولة يعمقدار المساعدةمقدار المساعدةمقدار المساعدة عدد الما�ش يع عدد الما�ش يع عدد الما�ش

وع: م( )م�ش

ن الفلب�ي

تونس

تركيا

السودان

يا لي�ب

رسيالنكا

غينيا

بوركينا فاسو

تشاد

بنغالديش

غانا

ويال ن في�ن

أذربيجان

ستان ن قرغ�ي

كولومبيا
ن بن�ي
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المركز الثقافي التركي في غزة
ــز مــا  . وتخــرج مــن هــذا المرك ن ي غــزة لتقديــم خدمــات أفضــل للطــالب المحتاجــ�ي

ي �ن
ــز الثقــا�ن ــا المرك ي عــام 2013، افتتحن

�ن
ــون حياتهــم بخطــوات وثيقــة. ي ثمــان ســنوات، وأخــذوا يواصل

ــب �ن يقــرب مــن 20 ألــف طال
ي اللغــات اإلئجنبيــة ودورات أخــرى 

ي الحواســيب والتكنولوجيــا ودورات �ن
ي تعلــم المهــن ودورســاً �ن

يقــدم المركــز دورات �ن
ي حفــظ القــرآن الكريــم، وقــدم المركــز دورات 

ي عــام 2021، تلقــى ألفــان وخمســمئة طالــب دورات �ن
لتحفيــظ القــرآن الكريــم. �ن

 3D-MAXي فوتوشــوب وأوتــوكاد و يــة عــىل جميــع المســتويات، ودورات تعلــم برنامــج أدو�ب ن نجل�ي أخــرى مختلفــة مثــل اللغــة اإلإ
وميكروســوفت أوفيــس.
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إدارة الكوارث
إدارة الكوارث

ي منطقــة جغرافيــة محفوفــة بخطــر التعــرض 
ــا الــذي يقــع �ن ي بلدن

ــة �ن ــا نعلــم أن إدارة الكــوارث مهمــة للغاي إنن
ــرق  ي هــذا المجــال. تخضــع ف

ــذ أعمــال �ن ــات، ونقــوم بتنفي ــق والفيضان ــزإلزل والحرائ ــل ال ــة مث ــوارث مختلف لك
نقــاذ لدينــا للعديــد مــن التدريبــات المختلفــة مــن أجــل اكتســاب الكفــاءة. لقــد تلقــت فرقنــا تدريبــات  البحــث واإلإ
ي أحضــان الطبيعــة، وتدريبــات 

نقــاذ تحــت المــاء و�ن عــىل إخــالء الجرحــى، وإنشــاء آليــات اإلإخــالء، والبحــث واإلإ
أخــرى مماثلــة، ولديهــا قــدرات خاصــة للتدخــل مكانيــاً. وقــد قمنــا بــدور فعــال عندمــا اندلعــت حرائــق الغابــات 

ي بلدنــا عــام 2021، وقمنــا بتلبيــة احتياجــات ضحايــا الكــوارث.
وحدثــت الفيضانــات �ن

ي المجال إدارة الكوارث
توزع الدول تبعاً للمشاريع وأعداد المستفيدين ومقادير المساعدات �ن

2
الدولة

8
وع الم�ش

354.642 $
قيمة المساعدات

تركيا
344.944 $

%97,27
7 م

نستان قرغ�ي
9.698 $
%2,73

1 م

1 7 وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

إدارة الكوارث



ــات  نســان والحري ــوق اإلإ نســانية وحق ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــا هيئ بصفتن

ــة  ــاة كريم ــتحق حي ــم يس ي العال
ــخص �ن ــن أن كل ش IHH، نؤم

حيــث إل يحتــاج إىل مســاعدة اإلآخريــن، وأن هــذا لن يكــون ممكنا 

نســان. ونعمــل مــن أجــل  ــة والدفــاع عــن حقــوق اإلإ إإل بالعدال

ي مــن شــأنها أن ترفــع الظلــم عــن 
ذلــك، بتطويــر المشــاريع الــ�ت

ــوم  ــم، ونق ــاك حقوقه ــم انته ــن يت ــراد والمجتمعــات الذي اإلئف

ي 
نســان، والمبــادرات الــ�ت بتنفيــذ فعاليــات الدفــاع عــن حقــوق اإلإ

تهــدف إىل تفعيــل الــرأي العــام والمرجعيــات القانونيــة الدوليــة 

ي مناطــق 
ي تحصــل �ن

للتحــرك فيمــا يتعلــق باإلنتهــاكات الــ�ت

الرصاعــات والحــروب.

الدفاع 
عن حقوق 

اإلنسان
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ي بالد البلقان 
األجتماع األئول للمنظمات غ�ي الحكومية �ن

ــة لبــالد البلقــان"، بالتعــاون  ــا، انعقــاد "اإلجتمــاع اإلئول للمنظمــات غــ�ي الحكومي ان عاصمــة ألباني ــ�ي ي ت
تــم �ن

ي 
ي هــذا اإلجتمــاع 34 ممثــالً عــن 16 منظمــة غــ�ي حكوميــة ناشــطة �ن

مــع هيئتنــا ومعهــد يونــس أمــرة. وشــارك �ن

مقدونيــا الشــمالية وألبانيــا وكوســوفو والبوســنة والهرســك ومنطقــة بريســوفا الرصبيــة وتركيــا. وقــد تــم خــالل 

ي بــالد البلقــان، ومجــال نشــاطها، وعالقاتهــا 
اإلجتمــاع مناقشــة مواضيــع مثــل دور المنظمــات غــ�ي الحكوميــة �ن

ي مجــال التعليــم والصحــة والزراعــة والرياضــة والفــن.
مــع وســائل التواصــل اإلجتماعــي، وتطويــر المشــاريع �ن

)ICVA( المؤتمر السنوي والجمعية العامة للمجلس الدويلي للمنظمات التطوعية

نــا مؤتمــره الســنوي وجمعيتــه العامــة. وخــالل  ي المجلــس الــدوىلي للمنظمــات التطوعيــة، حرصن
بصفتنــا عضــواً �ن

المؤتمــر الســنوي للمجلــس الــدوىلي للمنظمــات التطوعيــة الــذي تــم تنظيمــه حــول موضــوع المنــاخ والبيئــة 

ــف  ــة التكي ــ�ي الحكومي ــات غ ــن للمنظم ــف يمك ــول كي ــكار ح ــادل اإلئف ي تب
ــاهمنا �ن ــانية، س نس ــاعدات اإلإ والمس

ي هــذا الشــأن.
متثــال مــع هــذه القضايــا وتطويــر اإلئســاليب �ن واإلإ

نســانية  ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــا هيئ ــة أعــوام، بصفتن ي تنعقــد مــرة كل ثالث
ــ�ت ــة العامــة ال ي الجمعي

وشــاركنا أيضــاً �ن

ــدوىلي  ــس ال ي المجل
ــية �ن ــة والرئاس داري ــات اإلإ ــة اإلنتخاب ي عملي

ــيما �ن ــات )IHH(، إل س ــان والحري نس ــوق اإلإ وحق

ــن  ــف ع ــام بالتعري ــات والقي ــر العالق ــالل تطوي ــن خ ــالتنا م ي رس
ــهامات �ن ــا إس ــة. وقدمن ــات التطوعي للمنظم

ــات هــذه. ــة اإلنتخاب ي عملي
أنفســنا �ن

ن  قية وفلسط�ي منتدى سوريا وتركستان ال�ش

ي جامعــة 
نســان، أقامــت المنظمــات غــ�ي الحكوميــة منتــدى �ن ي 10 ديســم�ب اليــوم العالمــي لحقــوق اإلإ

�ن

إســطنبول بعنــوان "البحــث عــن حلــول مــن أجــل المســائل المســتعصية". لقــد تــم تنظيــم المنتــدى مــن قبــل 

، والجمعيــة الدوليــة  ن نســان والحريــات )IHH(، واتحــاد جمعيــات الالجئــ�ي نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ هيئــة اإلإ

ي 
نســانية واإلجتماعيــة )INSAMER(، �ن ن )UMHD(، ومنظمــة IHH الشــبابية، ومركــز البحــوث اإلإ لحقــوق الالجئــ�ي

ي ُعِقــد عــىل 
ي للمؤتمــرات بجامعــة إســطنبول. وتــم خــالل هــذه المنتــدى الــ�ت

ن الثقــا�ن غــ�ي قاعــة أ. د. فــؤاد �ن

حــات الحــل. قيــة ومق�ت ن وتركســتان ال�ش ي ســوريا وفلســط�ي
نســان �ن ثــالث جلســات مناقشــة انتهــاكات حقــوق اإلإ

ي مرمرة(
ي الخاص بأسطول الحرية )ما�ن

ا�ن موقع األئرشيف والمتحف األف�ت

لقــد تــم إعــداد موقــع أرشــيف تخليــداً لذكــرى شــهدائنا، وحفاظــاً عــىل روح أســطول الحريــة لغــزة والنضــال 

ــة  ــول ماهي ــات ح ــن المعلوم ــع م ــوض واس ــد ح ــرة يوج ي مرم
ــا�ن ــاص بم ــيف الخ ــع اإلئرش ي موق

. �ن ي
ــطي�ن الفلس

ي جــرت 
نســانية إىل غــزة، واإلئحــداث الــ�ت ي خــرج أســطول الحريــة حامــالً المســاعدات اإلإ

الطريقــة واإلئهــداف الــ�ت

ــوي هــذا  ــك، يحت ــالوة عــىل ذل ــا بعــده. ع ــاء الهجــوم وم ي وقعــت أثن
ــ�ت ــة، واإلئحــداث ال خــالل هــذه الرحل

ي 
اً مــن الصــور الفوتوغرافيــة الــ�ت الموقــع عــىل أرشــيف واســع مــن الفيديوهــات وأخبــار الصحــف وعــدداً كبــ�ي

ي تــم إعدادهــا فيمــا يتعلــق 
تتنــاول أيــام الذكــرى واإلحتجاجــات، إضافــة إىل التقاريــر والكتــب والمقــاإلت الــ�ت

ي مرمــرة.
ي إل تــزال مســتمرة منــذ وقــوع مجــزرة مــا�ن

باإلئحــداث والعمليــة القانونيــة الــ�ت

ي 
ــة �ن اضي ــة اإلف�ت ــع الجول ــاح موق ــم افتت ــرة، ت ي مرم

ــا�ن ــىل م ــوم ع ــنوية للهج ــرى الس ــو، الذك ي 31 ماي
و�ن

ــه مــن خــالل برنامــج خــاص  ي اإلئبعــاد، وتــم التعريــف عن
ــال�ش ي مرمــرة، حيــث صممــت الســفينة بشــكل ث

مــا�ن

ي الســفينة، ومشــاهدة الصــور مــن 
اضيــة يمكــن التجــول �ن ي هــذه الجولــة اإلف�ت

مــن تقديــم أوميــت ســونمز. �ن

ــك، يمكــن  ضافــة إىل ذل ي جــرت فيهــا اإلئحــداث، والحصــول عــىل معلومــات عــن الشــهداء. باإلإ
ــ�ت اإلئقســام ال

ي الموقــع، ويمكــن متابعــة تفاصيــل العمليــة القانونيــة.
ن والمعــدات �ن الحصــول عــىل معلومــات حــول المشــارك�ي

ن مظاهرات لدعم فلسط�ي

نســان والحريــات  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ بعــد اقتحــام إ�ائيــل المســجد اإلئقــى، قــام رئيــس هيئــة اإلإ

)IHH(، بولنــت يلــدرم، بتوجيــه نــداء إىل جميــع أنحــاء تركيــا، فاحتشــد آإلف اإلئشــخاص والعديد مــن المنظمات 

ــة  ــم قافل ــم تنظي ــا ت ــل. كم ــىل إ�ائي ــاً ع ــطنبول احتجاج ي إس
ــة �ن �ائيلي ــة اإلإ ــام القنصلي ــة أم ــ�ي الحكومي غ

ي إســطنبول لدعــم القــدس. انطلقــت هــذه القافلــة المســماة "كــن أمــالً للقــدس" 
بمشــاركة آإلف الســيارات �ن

�ائيليــة. مــن منطقــة أق �اي وحطــت رحالهــا أمــام القنصليــة اإلإ

21 مارس اليوم العالمي للتوعية بمتالزمة داون

ي ســوريا بمناســبة "21 مــارس اليــوم العالمــي للتوعيــة بمتالزمــة داون"، حيــث تنــاول 
نظمــت هيئتنــا فعاليــة �ن

ــاطات  ــام بنش ي القي
ــاركوهم �ن ــم ش ــة داون، ث ن بمتالزم ــ�ي ــال المصاب ــع اإلئطف ــام م ــا الطع ــون لدين المتطوع

ي أعقــاب هــذه النشــاطات، تــم توزيــع الطــرود الغذائيــة 
مثــل الرســم والتلويــن وألغــاز الصــور المقطوعــة و�ن

وســالل المــواد التنظيفيــة وهدايــا أخــرى متنوعــة عــىل أطفــال متالزمــة داون وعائالتهــم.

المؤتمرات واألجتماعات

الدعوات الدولية والمؤتمرات الصحفية

حمالت التوعية

حقوق اإلنسان والدفاع عنها

www.mavimarmara.co



ــات  نســان والحري ــوق اإلإ نســانية وحق ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــا هيئ بصفتن

نســانية مــن خــالل القيــام بــدور  )IHH(، نقــوم بالدبلوماســية اإلإ

ي تكــون الدبلوماســية الدوليــة غــ�ي كافيــة، 
ي الحــاإلت الــ�ت

فعــال �ن

ومــن خــالل توفــ�ي البيئــة المناســبة إلتخــاذ الخطــوات الالزمــة 

ــن  ــاذ الرهائ ــن وإنق ــىل المفقودي ــور ع ن والعث ــ�ي ــة المدني لحماي

ــروب  ــات والح ــهد اإلئزم ي تش
ــ�ت ــق ال ي المناط

ــات �ن ــاء اإلئزم وإنه

المبــادرات  مــن  بالعديــد  نقــوم  إننــا  الطبيعيــة.  والكــوارث 

مــن  للعديــد  حلــول  عــن  للبحــث  والدبلوماســية  الرســمية 

ــث،  ــوع الحدي ــان موض نس ــاة اإلإ ــا حي ــون فيه ي تك
ــ�ت ــا ال القضاي

ي 
ــ�ت ــات ال ــة العقب ورة، وإزال ــرصن ــد ال ــاطة عن ــب دور الوس ولع

نســانية. ومــن أجــل تعزيــز إنتاجيــة  ض المســاعدات اإلإ تعــ�ت

ي 
ي جميــع هــذه المجــاإلت، يتــم تمثيــل هيئتنــا �ن

فعالياتنــا �ن

ي تعــ�ن 
ي العديــد مــن المحافــل الدوليــة الــ�ت

بلدنــا ومنطقتنــا و�ن

ن  ــتوي�ي ــىل المس ــا ع ــزز عالقاته ــا يع ــانية، مم نس ــات اإلإ بالخدم

. ــدوىلي ي وال
ــ�ن الوط

الدبلوماسية 
اإلنسانية 

والعالقات 
الدولية
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ن والرهائن، ولم شمل األئرس، والوساطات حرية المعتقل�ي

ــات.  ــروب واإلئزم ــق الح ي مناط
ــة �ن ــراف المتصارع ن اإلئط ــ�ي ــط ب ــانية )IHH( نتوس نس ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــا هيئ بصفتن

ن الذيــن تــم  نقــاذ حيــاة اإلئبريــاء وإطــالق �اح الرهائــن والمعتقلــ�ي كمــا نقــوم بجهــود دبلوماســية إنســانية إلإ

. ي
ــو�ن اعتقالهــم بشــكل غــ�ي قان

ــة 	  ــان بصف ــة الســابقة وطالب ــة اإلئفغاني ــة والحكوم ــات المتحــدة اإلئمريكي ن الوإلي ــ�ي ــات ب ي المفاوض
شــاركنا �ن

مراقــب.

اعات.	  ن ي العودة الطوعية لـ 450 عراقًيا فروا من العراق إىل سوريا بسبب ال�ن
وتوسطنا �ن

، تم ترحيلهم من تركيا إىل سوريا.	  ن عادة 56 مواطناً عراقياً، 9 إيراني�ي قمنا ببذل الجهود إلإ

ي ليبيا.	 
ي لبنان، وعائلة واحدة �ن

ي سوريا، وثالث عائالت �ن
ي لم شمل أربع عائالت �ن

وقمنا بالمساهمة �ن

ي ليبيا.	 
ن أتراك أ�ى �ن أجرينا محادثات من أجل إطالق �اح تسعة مواطن�ي

 	. ي ماىلي
واجتمعنا بقادة حركة أزواد �ن

نسانية للهالل اإلئحمر.	  قمنا بإعداد قسم التطبيقات العملية عالية الدقة لكتاب الدبلوماسية اإلإ

حركة الضم�ي

، يتــم  ي ســوريا بحيــاة أكــ�ش مــن 450 ألــف شــخص. ومــن خــالل حركــة الضمــ�ي
لقــد أودت الحــرب اإلئهليــة �ن

فــراج  بــذل جهــود مدنيــة وســلمية، وتنظيــم مؤتمــرات صحفيــة وحمــالت إعالميــة واتصــاإلت دبلوماســية، لالإ

ن خــالل الحــرب الســورية. عــن النســاء واإلئطفــال المســجون�ي

ات المحادثــات، ونُظمــت كثــ�ي مــن العمليــات مــن أجــل إطــالق �اح  أُجريــت خــالل العــام 2021 عــ�ش

ي الســجون والذيــن تــم إحصاؤهــم مــن قبــل. تُوجــت هــذه العمليــات بإطــالق �اح الكثــ�ي 
النســاء واإلئطفــال �ن

ن ونيلهــم لحريتهــم. مــن النســاء واإلئطفــال المعتقلــ�ي

نسانية الدبلوماسية األإ
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 ،)Humanitarian Networks and Partnerships HNPW( نســانية اكات وشــبكات األتصال األإ أســبوع ال�ش

)OCHA( نســانية التابع لالئمــم المتحــدة مكتــب تنســيق الشــؤون األإ

جنيف، 19 أبريل7- مايو

نســانية  ي يقيمها مكتب تنســيق الشــؤون اإلإ
نســانية" ال�ت اكات وشــبكات اإلتصــال اإلإ تتنــاول فعاليــات "أســبوع الــ�ش

نســانية. هــذه  ي مجــال المســاعدات اإلإ
ــة �ن ــج هام ــداٍت وبرام ــف أجن ي جني

ــام �ن ــم المتحــدة كل ع ــع لالئم التاب

اضيــة( منــذ عــام  ة واف�ت ي نشــارك فيهــا منــذ عــام 2017 يتــم تنظيمهــا بصــورة هجينــة )مبــا�ش
الفعاليــات الــ�ت

نســانية" لعــام 2021، تــم تســليط  اكات وشــبكات اإلتصــال اإلإ ي اجتماعــات "أســبوع الــ�ش
2020 بســبب الوبــاء. و�ن

ــتقبلية،  ــانية المس نس ــاعدات اإلإ ، المس ن ــ�ي ــانية والتوط نس ــاعدات اإلإ ــيق المس ــل: تنس ــا مث ــىل قضاي ــوء ع الض

ائــح المتأثــرة باإلئزمــات، أزمــة المنــاخ، اإلئمــن وإدارة المخاطــر، خطــة المســاعدات  Nexus، المســاءلة أمــام ال�ش

، عالقــات القــوة والثقافــة التنظيميــة. ن ة الوبــاء، سياســات المشــارك�ي ي فــ�ت
الطارئــة �ن

نســانية )Humanitarian Affairs Segment Meeting(، المجلــس األقتصــادي  اجتمــاع قســم الشــؤون األإ

)BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi( واألجتماعــي باألئمــم المتحــدة

جنيف، يونيو 23-25

 )ECOSOC( ــدة ــم المتح ــي لالئم ــادي واإلجتماع ــس اإلقتص ي المجل
ــو �ن ــانية IHH عض نس ــة اإلإ غاث ــة اإلإ إن هيئ

ــز  ــوان "تعزي ــام 2021 بعن ــدت ع ي عق
ــ�ت ــه ال ي اجتماعات

ــاركنا �ن ــد ش ــارية، وق ــة استش ــام 2004، بصف ــذ ع من

ــون  ام القان ــادة احــ�ت ــل زي ــا مث ــات حــول قضاي ــا تقييم ــات"، وأجرين ــة الصعوب نســانية لمواجه المســاعدة اإلإ

ــة. اك ــكار، وال�ش ــاركة، واإلبت ــىل المش ــة ع ــات القائم ، والسياس ــدوىلي ال

)AidEx( نسانية الحدث العالمي للمساعدات األإ

بروكسل، نوفم�ب 17-18

ن وخمســمئة ممثــل  نســانية AidEx" ســنوياً أكــ�ش مــن ألفــ�ي ي فعاليــات "الحــدث العالمــي للمســاعدات اإلإ
يشــارك �ن

ي هــذا 
نســانية مــن 65 دولــة أو يزيــد. لقــد شــاركنا �ن ي مجــال التنميــة والمســاعدات اإلإ

عــن الجمعيــات الناشــطة �ن

ن عــن وكاإلت اإلئمــم المتحــدة واإلتحــاد  ــر العالقــات مــع ممثلــ�ي الحــدث لهــذا العــام مــن أجــل بنــاء وتطوي

ن  ي والصليــب اإلئحمــر وجمعيــة الهــالل اإلئحمــر والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة المحليــة والدوليــة والقطاعــ�ي اإلئورو�ب

الخــاص والعــام.

)Geneva Peace Week( ي جنيف
أسبوع السالم �ن

جنيف، نوفم�ب 1-5

ــب  ــة ومكت ــدوىلي لبحــوث التنمي ــا المعهــد ال ــة ينظمه ي جنيــف، وهــو فعالي
ي أســبوع الســالم �ن

لقــد شــاركنا �ن

ي 
ي جنيــف وأعضــاء مــن خمــس منصــات مختلفــة. تقــوم هــذه المنصــات بتســي�ي أعمــال �ن

اإلئمــم المتحــدة �ن

نــت؛ تســليط  ن�ت ي ورشــات عمــل المنظمــة عــ�ب اإلإ
مجــاإلت مختلفــة مثــل التنميــة وبنــاء الســالم واإلئمــن. ويتــم �ن

ي مجــاإلت مختلفــة، بمــا فيهــا العنــف الممــارس عــىل اإلئطفــال 
ي أنشــطتها �ن

ن �ن الضــوء عــىل مســاهمات المشــارك�ي

نســانية العالميــة. ي آليــات المســاعدة اإلإ
وإعــادة التفكــ�ي �ن

نسان لالئمم المتحدة ي الجلسات المنتظمة لمجلس حقوق األإ
 المشاركة �ن

جنيف

نســان، علمــاً أن هــذه الجلســات تتنــاول  ي الجلســة الـــ 46 و47 و48 لمجلــس حقــوق اإلإ
ي عــام 2021، شــاركنا �ن

�ن

نســان حــول دول مختلفــة مــن العالــم، بــدءاً  تقاريــر خطيــة لمفوضيــة اإلئمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلإ

، وبــدءاً مــن �يالنــكا وصــوإلً إىل اليمــن. ن يــا وصــوإلً إىل فلســط�ي مــن إري�ت

ــيق  ــدة لتنس ــم المتح ــب األئم ــة لمكت ــانية التابع نس ــاألت األإ ــة األتص ــا لمجموع ــارية العلي ــة األستش الهيئ

ــانية نس ــؤون األإ الش

ي غازي عنتاب
�ن

ي 
نســانية التابــع لالئمــم المتحــدة عــىل تنســيق فعاليــات اإلئمــم المتحــدة �ن يعمــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلإ

ي يجــب 
نســانية اعتمــاداً عــىل نهــج قطاعــي )cluster(، وذلــك بغيــة تحديــد الطريقــة الــ�ت مجــال المســاعدات اإلإ

ــة. وتتجــىل العالقــة اإلئكــ�ش  ــة والكــوارث الطبيعي ي حــاإلت الحــروب اإلئهلي
نســانية �ن ي المســاعدات اإلإ

اتباعهــا �ن

ــة  ــات مجموع ي اجتماع
ــانية )OCHA( �ن نس ــؤون اإلإ ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب اإلئم ــع مكت ــا م ــة لهيئتن منهجي

ي غــازي عنتــاب. يتــم عقــد هــذه اإلجتماعــات 
نســانية )HLG Humanitarian Liaison Group( �ن اإلتصــاإلت اإلإ

ي أوقــات اإلئزمــات.
ي الشــهر وبصــورة منتظمــة، لكنهــا تعقــد أيضــاً بصــورة طارئــة �ن

مــرة �ن

)Science Po( معهد الدراسات السياسية بباريس

)Paris School of International Affairs(

ن المنظمــات  ي معهــد )Science Po( هــذا العــام مناقشــة فوائــد التعــاون بــ�ي
قامــت الهيئــة خــالل حضورهــا �ن

نســانية. نســان والمســاعدات اإلإ ي مجال حقوق اإلإ
ي ســياق زيــادة التعــاون �ن

، وذلــك �ن ن غــ�ي الحكوميــة واإلئكاديميــ�ي

ي جنيف، تدريب عىل إدارة المشاريع
نسانية �ن مركز المساعدات األإ

ي جنيف، نتلقى تدريبــاً عىل دورة إدارة المشــاريع، 
نســانية �ن ي إطــار التنســيق والتعــاون مــع مركــز المســاعدات اإلإ

�ن

وع بطريقــة أكــ�ش فعاليــة ومنهجيــة ووفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة. ونهــدف مــن خــالل  مــن أجــل إدارة مراحــل المــ�ش

ــاريع،  ي المش
ن �ن ــ�ي ــا العامل ــاءة موظفين ــز كف ــتيعابية، وتعزي ــا اإلس ــا وطاقتن ــادة قدراتن ــب إىل زي ــذا التدري ه

واســتكمال تدريبهــم عــىل مراحــل.

ي سوريا
زيارة ممثل األئمم المتحدة �ن

14 سبتم�ب

ي اإلئمــم المتحــدة بزيــارة هيئتنــا، 
نســانية �ن قليمــي للملــف الســوري للشــؤون اإلإ قــام مــارك كاتــس المنســق اإلإ

ي 
ــا �ن ــره لجهــود هيئتن ــا مــن أجــل ســوريا، وأعــرب عــن تقدي ــا وفعالياتن وحصــل عــىل معلومــات بشــأن أعمالن

ي تســتمر منــذ ســنوات طويلــة، وقــال إنــه يتابــع أعمالنــا باهتمــام.
نســانية الــ�ت مجــال المســاعدات اإلإ

نسانية الدبلوماسية األإ
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عات، واســتخدام  ي آليات تلقي الت�ب
ي جميــع فعالياتنــا، و�ن

ن المحليــة والدولية �ن متثــال مع القوان�ي إننــا نحــرص عــىل ااإلإ
ي عــام 2017 مــن 

ي عــام 2021 علمــاً أنهــا بــدأت �ن
. لقــد اســتمرت جهــود اإلمتثــال هــذه �ن ن عــ�ي عــات، وإدارة المت�ب الت�ب

ي تقــوم بأعمــال وفعاليات عىل 
نســانية )IHH( الــ�ت غاثــة اإلإ أجــل الحفــاظ عــىل الســمعة المحليــة والعالميــة لـــهيئة اإلإ

الصعيــد العالمــي، ومــن أجــل زيــادة هذه الســمعة.

متثال وإدارة المخاطر لمحة موجزة عن وحدة األإ

ي ســيتم إحداثهــا، 
ي متابعــة اإلئعمــال واإلإجــراءات وفقــاً للوائــح التوجيهيــة الراهنــة والــ�ت

 تســاهم هــذه الوحــدة �ن
ي تمثل ب�ن 

ي اللجــان الــ�ت
ة لتطويــر أو تنظيــم اإلئعمــال واإلإجــراءات، وتعمــل عــىل المشــاركة �ن وتقــدم توصيــات مبــا�ش

الحكومــة الداخليــة، وتدعــم اتخــاذ القــرارات وفقــاً لثقافــة المؤسســة.

نســانية  غاثــة اإلإ ي أعمــال وإجــراءات هيئــة اإلإ
ي تحــول دون ظهــور الســلبيات �ن

 وتتابــع هــذه الوحــدة اإلئعمــال الــ�ت

رهــاب والرشــوة  نســان والحريــات )IHH(، وتضمــن تطويــر سياســات لمكافحــة غســل اإلئمــوال وتمويــل اإلإ وحقــوق اإلإ
والفساد.

نســان  نســانية وحقــوق اإلإ ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــات هيئ ــق المخاطــر، وتراقــب فعالي ــم وتدقي ــات تقيي  وتدعــم فعالي
حــات بشــأن المخاطــر وتدقيقهــا، وتختــ�ب مــدى مالءمــة فعاليــة عمليــات التدقيــق. وتقوم  والحريــات وتقــدم المق�ت
نســانية IHH للمخاطر  غاثــة اإلإ بتكييــف آليــات التدقيــق والتــوازن الالزمــة مــع النظام من أجــل تقليل تعرض هيئــة اإلإ

مــكان. قــدر اإلإ

ي عام 2021
متثال وإدارة المخاطر �ن األإ

متثــال وإدارة المخاطــر ومنســق العالقــات  ن عــام ومســؤول عــن اإلإ متثــال وإدارة المخاطــر مــن أمــ�ي تتكــون وحــدة اإلإ
ــا. وتقــوم وحــدة  ي هيئتن

ــة �ن ــة مركزي ــال وتحتــل مكان متث ــة اإلإ ــة، وتلعــب دور اإلستشــارة، وتعمــل عــ�ب لجن الدولي
افية والمعايــ�ي الداخلية  متثــال مع الضوابــط ومقاييــس اإلح�ت متثــال وإدارة المخاطــر بفعاليــات بهــدف تحقيــق ااإلإ اإلإ

عيــة. ي تــم قبولهــا، ووجهــات النظــر اإلئخالقيــة وال�ش
ات العمليــة الــ�ت والخــ�ب

ــة.  ــة والدولي يعــات المحلي ــة والت�ش ــادئ اإلئخالقي ــا وفقــاً للقيــم والمب ــال الخاصــة بن متث  تتشــكل سياســات اإلإ
متثــال موظفينــا عــىل فهــم مســؤولياتهم بشــكل أفضل، ممــا يضمن تــرصف موظفينا بمســؤولية  وتســاعد أعمــال ااإلإ
ام باللوائــح القانونية  ن ي ثقافــة المؤسســة. تتحقق المســؤولية التامة مــن خالل اإللــ�ت

متثــال �ن كاملــة وترســيخ مفهــوم اإلإ

.)IHH( نســان والحريــات نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ وبمبــادئ عمــل هيئــة اإلإ

ي يتــم تقديمهــا لهيئتنــا 
عــات والجهــود التطوعيــة الــ�ت ن عــىل ثقــة بــأن الت�ب  ينبغــي أن يكــون المجتمــع والمانحــ�ي

ــال وإدارة المخاطــر  متث ــد المتوخــاة. لذلــك، تقــوم وحــدة اإلإ وعــة وتحقيــق الفوائ يتــم اســتعمالها إلئغــراض م�ش

يعــات الوطنيــة والمعايــ�ي الدوليــة. نســانية )IHH( وفقــاً للت�ش غاثــة اإلإ ي فعاليــات هيئــة اإلإ
بتطويــر مراحــل العمــل �ن

ها  ي يتــم تســي�ي
ن اإلعتبــار هــي الفعاليــات الــ�ت ي يتــم فيهــا أخــذ المعايــ�ي الدوليــة بعــ�ي

والفعاليــات اإلئخــرى الــ�ت
متثال  امــج الدوليــة وجعلهــا أكــ�ش إنتاجية اعتمــاداً عىل نظــام الرقابــة والتقييم. وتــوىلي وحــدة اإلإ مــن أجــل تطويــر ال�ب
امــج الدوليــة وتدعمهــا، مــن أجــل إضفــاء مزيــد مــن المغــزى عــىل المشــاريع،  وإدارة المخاطــر اهتمامــاً بتطويــر ال�ب

متثــال، والحصــول عــىل مخرجات ســليمة. وزيــادة الرقابــة ضمــن ثقافــة اإلإ

عات  ي نطاق قبــول الت�ب
متثــال وإدارة المخاطر �ن ي تقوم بها وحــدة اإلإ

 باإلإضافــة إىل أعمــال المتابعــة والمراقبــة الــ�ت

جاع. ن مراجعة طلبات اإلســ�ت واســتخدامها، تــم وضــع آليــة موضع التنفيذ بحيث تســمح للمانحــ�ي

. ن ي يجب إجراؤها بعد استقبال طلبات المانح�ي
ي هذا السياق، تم إعداد دليل حول ماهية العملية ال�ت

�ن

نســانية )IHH( بجميــع فعالياتهــا، وأعمالهــا وإجراءاتهــا المتعلقــة بهــذه الفعاليــات وفقــاً  غاثــة اإلإ تقــوم هيئــة اإلإ

ي الدليــل المؤســيسي )IHH(. لقــد تــم إعــداد الدليل المؤســيسي والتوجيهــات الخاصة بـــ IHH من أجل 
للوائــح الــواردة �ن

ي 
ي إمتثــال وتنفــذ أنشــطتها بمــا يتوافــق وأهدافهــا. يحتــوي هــذا الدليــل عىل الصيــغ ال�ت

أن تعمــل جميــع الوحــدات �ن
تســتخدمها الوحــدة المعنيــة والتعليمــات الواجــب اتباعها أثنــاء تســي�ي اإلئعمال.

ي تقــوم بهــا الهيئــة تســ�ي وفقــاً للوائــح 
متثــال وإدارة المخاطــر عــىل التأكــد مــن أن اإلئعمــال الــ�ت تعمــل وحــدة اإلإ

متثــال وتضمن  ي مجــال اإلإ
ي تســتعملها الهيئــة مناســبة لثقافــة المؤسســة، وتتخصــص �ن

يعــات، وأن اللغــة الــ�ت والت�ش
متثــال بصــورة دوريــة، ودعــم  ن أهدافهــا اإلئخــرى متابعــة اإلإ ي المحافــل الدوليــة. ومــن بــ�ي

متابعــة صــورة الهيئــة �ن
ي المهــام اإلئوليــة أداء 

ي برنامــج التوجيــه. ويتــم �ن
متثــال اإلئساســية �ن ن تدريبــات اإلإ . ولقــد تــم تضمــ�ي متثــال الداخــىلي اإلإ

كاء. عــات والــ�ش وظيفــة متابعــة ورصــد الت�ب

ي 
ي كل اإلئحــوال، وتســتمر �ن

متثــال وإدارة المخاطــر عــىل خلــق ثقافــة فعــل اإلئشــياء الصحيحــة �ن  تعمــل وحــدة اإلإ
ي بــ�ن الحكومــة الداخلية 

متثــال وإدارة المخاطــر إىل لعــب دور المستشــار �ن لعــب دور الــرادار. وقــد انتقلــت وحــدة اإلإ
ي تقديــم التوصيــات لتطويــر اإلئعمــال واإلإجــراءات. ومــع مــرور الوقــت تــم اإلنتقــال إىل موقــع 

نتيجــة جهودهــا �ن
متثــال وإدارة المخاطــر مــن لعــب دور الــرادار وإرســال  المراقبــة مــن خــالل تصنيــف المهــام، وانتقلــت وحــدة اإلإ

شــارات إىل موقــع المستشــار. اإلإ

احــات والتغذيــة الراجعة طــوال عملية  ي بنيــٍة يتــم فيها تلقــي اإلق�ت
متثــال المؤســيسي �ن ي اإلإ

 يتــم تصميــم مبعــو�ش
ي يتــم فيهــا نــ�ش ثقافــة المؤسســة. ومــن أجــل أن تصبــح اإلئعمــال أكــ�ش إمتثــاإلً مــع قواعدنــا، 

التدريــب والتوعيــة الــ�ت
ي 

" الــ�ت بــالغ والتعبــ�ي ي ســياق "ثقافــة اإلإ
يتــم وضــع خطــط إدارة المخاطــر بشــكل مســتمر. ويتــم تنشــيط الخطــط �ن

. ي
تهــدف إىل بنــاء ثقافــة انفتــاح مخطََّطــة ونظــام عــادل وأخــال�ت

ي التسلســل 
ي نطــاق مراجعة الوثائــق الموجودة �ن

يعــات الداخلية �ن لقــد تــم إنجــاز اإلئعمــال الرامية لتطويــر الت�ش

ــاول  ــم تن ــات )IHH( واســتكمال النواقــص. وت نســان والحري نســانية وحقــوق اإلإ ــة اإلإ غاث ــة اإلإ ــ�ي هيئ الهرمــي لمعاي

يعاتهــا مــن منظــور  نســان والحريــات )IHH( ودليلهــا ولوائحهــا وت�ش نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ سياســات هيئــة اإلإ
يعــات الوطنيــة والمعايــ�ي الدوليــة. متثــال ونهــج تحليــل المخاطــر، وتــم تحســينها وتطويرهــا مــع مراعــاة الت�ش اإلإ

ي 
ي تــم إطالقهــا �ن

ن الــ�ت متثــال وإدارة المخاطــر دعمــاً وإســهاماً لفعاليــات إدارة المتطوعــ�ي لقــد قدمــت وحــدة اإلإ

نســان والحريــات )IHH( والتنســيق المنتظــم،  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ ن بهيئــة اإلإ إطــار فعاليــات دمــج المتطوعــ�ي
ي يتــم التطلــع لتطويرهــا ضمن 

ن الــ�ت ، وقدمــت كذلــك دعمــاً لتعهــدات المتطوعــ�ي ن ن المنتجــ�ي وفعاليــات المتطوعــ�ي
هــذا اإلإطــار.

نســان والحريات  نســانية وحقــوق اإلإ غاثــة اإلإ ي تهــم هيئــة اإلإ
لقــد تمــت مناقشــة القضايــا الماليــة والمرصفيــة الــ�ت

متثــال  هــا مــن المنظمــات الدوليــة غــ�ي الربحيــة، مــن قبــل وحــدة اإلإ IHH والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة المحليــة وغ�ي
نســانية IHH. وتــم إدراج نتائــج هــذه المناقشــات عــىل شــكل مــواد وإعــداد  غاثــة اإلإ ي بنيــة هيئــة اإلإ

وإدارة المخاطــر �ن
ات والمعلومــات. تقريــر شــامل تمــت مشــاركته مــع المؤسســات ذات الصلــة، بغيــة تبــادل الخــ�ب

ي العالــم أثبــت مــرة أخــرى مــدى أهميــة تعزيــز آليــات إدارة الكوارث 
ي تركيــا و�ن

ي عشــناها مؤخــراً �ن
إن الكــوارث الــ�ت

متثال. ي ثقافــة اإلإ
وترســيخها �ن

متثال وإدارة المخاطر األإ
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الرقابة

دارة  ي يتــم أداؤهــا مــن خــالل تقييــم عمليــات اإلإ
الرقابــة عبــارة عــن فعاليــة الرقابــة والتدقيــق واإلستشــارة الــ�ت

ن هــذه العمليــات وتطويرهــا، مــن أجــل مســاعدة هــذه  ي مؤسســة مــا، وتحســ�ي
المؤسســاتية وإدارة المخاطــر �ن

ن المحليــة والدوليــة، أثنــاء القيــام  المؤسســة لبلــوغ أهدافهــا. وتقــوم هيئتنــا بالرقابــة بمــا ي يمتثــل مــع القوانــ�ي
. وتتــم الرقابــة والتدقيــق مــن قبــل  ن عــ�ي عــات واســتخدامها، وإدارة المت�ب بنشــاطاتها وفعالياتهــا، وعنــد تلقــي الت�ب
ي يفوضها 

ي يفوضهــا مجلــس اإلئمنــاء، ومــن قبــل وحــدة الرقابــة الداخليــة والفحص الداخــىلي الــ�ت
لجنــة الرقابــة الــ�ت

اء. تتــم عمليــات الفحــص هــذه مــع مراعــاة  داري، ومــن قبــل فريــق الرقابــة المســتقلة وفريــق الخــ�ب المجلــس اإلإ
ــة  ــة، والالئح ــل المؤسس ــف، ودلي ــند الوق ــة(، وس ــات، المدني ــة، الجمعي ــات، المالي ــاف، الهيئ ن )اإلئوق ــ�ي القوان
دارة. وبالنســبة لرقابــة المشــاريع الدائمــة، فإنهــا تتــم مــن  احــات المفتــش، وقــرارات مجلــس اإلإ الداخليــة، واق�ت
شــارة هنــا إىل أن هــذه الوحــدة قامت  ي بنيــة هيئتنــا. يجــدر اإلإ

قبــل وحــدة الرقابــة والدعــم والعالقــات الخارجيــة �ن
ي 

ي اإلئعــوام الماضيــة أو الــ�ت
ي 7 دول �ن

ي مــا مجموعــه 75 عمــالً دائمــاً تــم إنجازهــا �ن
خــالل عــام 2021 بالتدقيــق �ن

نجــاز، وفحــص 216 بــ�ئ للميــاه. ي إل تــزال قيــد اإلإ
نجازهــا أو الــ�ت يتــم التخطيــط إلإ

 الرقابة الداخلية

تتــم الرقابــة مــن قبــل مجلــس الرقابــة كل عــاٍم، منــذ تأســيس هيئتنــا، ويتــم إعــداد تقريــر بنتائجهــا وتقديــم هذا 
ي 

التقريــر إىل المديريــة العامــة لالئوقــاف. وتــؤدي وحــدة الرقابــة الداخليــة وظائفهــا وفقــاً إلئســس ومبادئ العمــل، �ن
ي عمــل بشــأن 

وع �ن تهــا هيئــة الرقابــة الداخليــة )IIA(، بعــد أن تــم الــ�ش ي ن�ش
نطــاق "معايــ�ي الرقابــة الداخليــة" الــ�ت

دارة. أســس ومبــادئ الرقابــة الداخليــة، بنــاء عىل قــرار مجلــس اإلإ

ي مركــز 
 تشــمل الرقابــة الداخليــة أعمــاإلً ذات صلــة برقابــة الشــكل الــذي يتــم بهــا تطبيــق نظــام العمــل �ن

ي نقــاط فعالياتهــا داخــل القطــر وخارجــه، وتطبيــق اإلئســس والمبــادئ الواجــب 
الهيئــة وفروعهــا وتمثيلياتهــا و�ن

ي 
يعــات القانونيــة، وزيــادة فعاليــة النظــام، وتحقيــق ديمومتــه، وتــدارك النواقــص �ن ام بهــا حســب الت�ش ن اإللــ�ت

نتاجيــة العملياتية،  ن النظــام حســب اإلحتياجات المســتجدة، ورفــع اإلإ النظــام، والقيــام بأعمــال موجهــة لتحســ�ي
ي يمكــن أن تنشــأ لغــ�ي 

ــة أو الــ�ت ي تنشــأ لغــ�ي صالــح الهيئ
ار واإلئخطــار الــ�ت ــد اإلئ�ن ــكات، وتحدي ــة الممتل وحماي

دارة. ي هــذا الصــدد، وإعــداد تقريــر بذلــك وتقديمــه إىل اإلإ
ازيــة الالزمــة �ن صالــح الهيئــة، واتخــاذ التدابــ�ي اإلح�ت

ــر قدراتهــا وطاقتهــا  ــات )IHH( جهودهــا لتطوي نســان والحري نســانية وحقــوق اإلإ ــة اإلإ غاث ــة اإلإ وتواصــل هيئ
ــات الشــخصية، إضافــة إىل أنهــا جعلــت  ــة البيان ــال المســتمر لقانــون حماي اإلســتيعابية، وتطــور أنظمــة لالمتث
ي نهايــة عــام 2018، وحصلــت عــىل شــهادة اإلمتثــال 

ي بنيتهــا، �ن
نظــام إدارة أمــن المعلومــات الــدوىلي مســتداماً �ن

.)ISO/IEC 27001( ــات ــن المعلوم ــام إدارة أم ــية لنظ القياس

ي كل عــام. إن هيئتنــا 
ن �ن ي هــذا الســياق، تقــوم وحــدة الرقابــة الداخليــة بإجــراء رقابــة عــىل اإلمتثــال للقوانــ�ي

�ن
ي منــع الفســاد 

رشــاد مــن أجــل نظــام إدارة تــم تصميمهــا للمســاعدة �ن وط وتقــوم بــدور اإلإ ي تحــدد الــ�ش
هــي الــ�ت

ي 
وتحديــده وإبــداء ردود الفعــل ضــده، اعتمــاداً عــىل نظــام إدارة مكافحــة الفســاد ISO/IEC 37001، وللمســاعدة �ن

ي هذا 
ي فعاليــات المنظمــة. �ن

ي ســيتم تنفيذهــا �ن
ن المناهضــة للفســاد الــ�ت ن والقوانــ�ي اإلمتثــال لتعهــدات المتطوعــ�ي

ي كل عــام مــن قبــل وحــدة الرقابــة 
ن �ن الســياق، يتــم إجــراء الرقابــة الداخليــة للتحقــق مــن مــدى اإلمتثــال للقوانــ�ي

الداخليــة، وبعــد ذلــك تتــم الرقابــة الخارجيــة.

 التدقيق والرقابة الداخلية

تهــدف وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة المفوضــة مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة إىل تنفيــذ فعاليــات هيئتنــا 
ن واللوائــح، واســتخدام المــوارد بشــكل اقتصــادي مثمــر وفعــال، وضمــان مصداقيــة المعلومــات  وفقــاً للقوانــ�ي
ــة  ــة ونهاي ــق ببداي ــا يتعل ــات كل عــىل حــدا، فيم ــق العملي ــم تدقي ــت المناســب. ويت ي الوق

ــا وتوفرهــا �ن وتكامله
المشــاريع المهــام والوظيفيــة.

ي النظــام وتقديــم وصــف مناســب 
وع بانتظــام �ن تدقيــق المشــاريع: يتــم التحقــق مــن إدخــال معلومــات المــ�ش

يــك  ي النظــام بشــكل كامــل إن كان هنــاك �ش
يــك �ن انيــة، والتحقــق مــن إدخــال المعلومــات الخاصــة بال�ش ن للم�ي

ي إلئحــة الهيئــة ذات الصلــة، وإعــداد 
وع �ن ســيتم العمــل معــه، وإضافــة المســتندات الخاصــة بتطبيــق المــ�ش

ي عــام 2021، 
وع وما إىل ذلــك. �ن ي توضــح تنفيــذ المــ�ش

التقاريــر البينيــة والتقدميــة والنهائيــة، وإضافــة الصــور الــ�ت
وعــاً. وبالنســبة لمراقبــة وتدقيــق المشــاريع الدائمــة فإنــه يتــم مــن قبــل  تــم تدقيــق بدايــة ونهايــة 3.816 م�ش
ي بنيــة هيئتنــا. وتتــم مراقبــة المشــاريع والفعاليــات مــن 

وحــدة الرقابــة والدعــم والعالقــات الخارجيــة الموجــودة �ن
ي مجالهــم.

ن �ن ن واإلئشــخاص المختصــ�ي ن الذيــن تعينهــم مجلــس إدارة الهيئــة، والمتطوعــ�ي قبــل الموظفــ�ي

ي نطــاق المشــاريع والفعاليــات، مــن 
رقابــة المهــام الوظيفيــة: لقــد تــم تدقيــق ومراقبــة المهــام الوظيفيــة �ن

ي عــام 2021، تــم مراقبــة وتدقيــق بدايــة 
حيــث المحتــوى والوثائــق، بنــاء عــىل موافقــة مجلــس إدارة هيئتنــا. �ن

ونهايــة 7.075 مهمــة وظيفيــة.

ي نطــاق المشــاريع والفعاليــات، مــن حيــث المحتــوى 
ي تكونــت �ن

اء الــ�ت اء: لقــد تــم تدقيــق طلبــات الــ�ش الــ�ش
اء. ي عــام 2021، تــم تدقيــق 1.486 طلــب �ش

ــا. �ن ــق، بموافقــة مجلــس إدارة هيئتن والوثائ

ن للحصــول عــىل المســاعدات، مــن  المســاعدات: تــم التحقــق مــن مالءمــة اإلئشــخاص والمؤسســات المتقدمــ�ي
ي عــام 2021، تــم تدقيــق 2.486 طلبــاً 

خــالل اإلطــالع عــىل ســجل الطلبــات عــ�ب البوابــة والوثائــق ذات الصلــة. �ن
للحصــول عــىل المســاعدات.

الرقابة المستقلة

كات الرقابــة المســتقلة  اكات التابعــة لهــا لرقابــة ســنوية منتظمــة منــذ 2014 مــن قبــل �ش تخضــع هيئتنــا والــ�ش
ي نطــاق الرقابــة المســتقلة. ويتــم نــ�ش تقاريــر الرقابــة المســتقلة ومشــاركتها مــع الــرأي العــام 

والمعتَمــَدة دوليــاً �ن
www.ihh.org.tr ي الخــاص بهيئتنــا

و�ن لكــ�ت عــ�ب الموقــع اإلإ

ي )تقرير التصديق( ي�ب عفاء الرصن التحقق من األإ

ائــب، بنــاء عــىل القــرار الــوزاري رقــم 1799 / 2011 بتاريــخ 04 / 04 / 2011،  لقــد تــم إعفــاء هيئتنــا مــن دفــع الرصن
وط  ، للنظــر فيمــا إذا كانــت إل تــزال تحمــل تلــك ال�ش ي

ويتــم بالتــاىلي مراقبتهــا ســنوياً مــن قبــل مستشــار مــاىلي قانــو�ن
ــرأي العــام عــ�ب  ه ومشــاركته مــع ال ــرادات، ونــ�ش ي ــة هــذا إىل رئاســة إدارة اإلإ ــر المراقب أم إل. ويتــم إرســال تقري

www.ihh.org.tr صفحــة الويــب الخــاص بهيئتنــا

الرقابة
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ي 7 أبريــل 2016، إىل 
ن التنفيــذ �ن يهــدف "قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية رقــم 6698" الــذي نُــ�شِ ودخــل حــ�ي

حمايــة الحقــوق والحريــات اإلئساســية لالئفــراد، إل ســيما خصوصيــة حياتهــم الشــخصية عنــد معالجــة البيانــات 
ن الذيــن يعالجــون البيانات الشــخصية، ووضع  ن واإلعتباريــ�ي الشــخصية، وتحديــد مســؤولية اإلئشــخاص الطبيعيــ�ي
ي حماية 

ي يجــب عليهــم اتباعهــا أثنــاء معالجــة البيانــات الشــخصية. فحمايــة البيانات الشــخصية تعــ�ن
القواعــد الــ�ت

ي معالجــة البيانات الشــخصية. ويغطــي قانون 
الحقــوق والحريــات اإلئساســية مــن خــالل الحــرص عــىل اإلنضبــاط �ن

حمايــة البيانــات الشــخصية جميــع مراحــل عمليــة معالجــة البيانــات مثــل جمــع البيانــات الشــخصية وحفظهــا 
ــتخدامها ونقلها. واس

: ي عام 2021 تحقق ما يىلي
�ن

 	.BGYS 27001 تم تجديد شهادة إيزو

ي إطار قانون حماية البيانات الشخصية.	 
نقاذ �ن ن بوحدة البحث واإلإ تم تدقيق اتفاقية المتطوع�ي

ــات 	  ــة البيان ــون حماي ــوص قان ن بخص ــ�ي ــن الموظف ــة م ــات القادم ح ــئلة والمق�ت ــات واإلئس ــم الطلب ــم تقيي ت
ــا. ــة عنه ــخصية واإلإجاب الش

ن بخصــوص قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية. وتــم إرســال نتائــج 	  عــ�ي تــم تقييــم الطلبــات القادمــة مــن المت�ب
ــم خطياً. التقيي

 	.)File Server( ي خادم الملفات
ن تصاريح خاصة للوصول إىل المجلدات الموجودة �ن تم منح المستخدم�ي

ي الهيئــة، وتــم إجــراء تحســينات فيمــا 	 
تــم تعزيــز خوارزميــات كلمــة المــرور إلئجهــزة الكمبيوتــر المســتخدمة �ن

ي نطــاق قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية.
ي إلئجهــزة الكمبيوتــر �ن

يتعلــق بالقفــل التلقــا�ئ

تم توزيع كتيبات إرشادية حول قانون حماية البيانات الشخصية عىل الوحدات.	 

ي نطاق قانون حماية البيانات الشخصية.	 
ن �ن تم تقديم التدريبات الالزمة للموظف�ي

ي 	 
ن عــىل 90 يومــاً )�ن ونيــة للمســتخدم�ي لك�ت ي / البوابــة اإلإ

و�ن لكــ�ت يــد اإلإ تــم تقييــد مــدة صالحيــة كلمــة المــرور لل�ب
ئ كلمــات المــرور  ن مــن قبــل منــيسش ي نقدمهــا للموظفــ�ي

هــذه العمليــة، يتــم إنشــاء كلمــات المــرور المؤقتــة الــ�ت
اإلآمنــة بصــورة تلقائيــة(.

ي إطار قانون حماية البيانات الشخصية.	 
اق �ن تم اختبار تفادي اإلخ�ت

تم إجراء اختبار الصيد والهندسة اإلجتماعية.	 

ي نطاق قانون حماية البيانات الشخصية.	 
تم تطوير البوابة وإعداد عروض تقديمية خاصة بـ KVKK-BGYS �ن

 	)DLP( تم إجراء بحث حول نظام تفادي فقدان البيانات

ي تنتجهــا 
ي عــام 2018 مــن أجــل إجــراء تحليــل أكــ�ش إنتاجيــة للبيانــات الــ�ت

تــم تأســيس وحــدة إدارة البيانــات �ن
ن  ع�ي ن والمت�ب هيئتنــا، وإعــداد التقاريــر وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة، وتطويــر حس الشــفافية والمســاءلة أمــام المانحــ�ي

. ن والمراقب�ي

ي عــام 2021، تــم تطويــر مســتودع البيانــات مــن قبــل وحــدة إدارة البيانــات، وأضيفــت لوحــة قيــادة جديدة 
�ن

ــم  ــات، وت ــل البيان ــي، وأجــري تحلي ــذكاء اإلصطناع ــق وال ــم العمي ــت أبحــاث التعل ــات، وأجري ــة البيان إىل بواب
ي أقســام.

ن �ن تقديــم الدعــم للوحــدات واللجــان اإلئخــرى، وتــم تطويــر خوارزميــات التقديــر، ووضــع المانحــ�ي

ن مــن ذوي التعلم والمهــن الذين  يــة نعمــل عــىل توظيــف اإلئشــخاص المتطوعــ�ي إننــا بصفتنــا وحــدة المــوارد الب�ش
ة  نســان والحريــات، والذيــن لديهــم خ�ب مــون حقــوق اإلإ ي مركــز العمــل الــذي يمارســونه، ويح�ت

نســان �ن يضعــون اإلإ
نســانية، مــن أجــل تحقيــق  ي مجــال المســاعدات اإلإ

نســانية أو مســتعدين لتطويــر أنفســهم �ن ي المســاعدات اإلإ
�ن

ــة  ــة اإلحتياجــات اإلقتصادي ــك، نقــوم بأعمــال لتغطي ــة إىل ذل نســانية )IHH(. باإلإضاف ــة اإلإ غاث ــة اإلإ أهــداف هيئ
. ن ن والموظفــ�ي واإلجتماعيــة والنفســية للعاملــ�ي

 

ي عام 2021:
ن �ن ي قدمناها للعامل�ي

فيما يىلي بعض التدريبات ضمن الخدمة ال�ت

تقنيات القيادة اإلآمنة	 
أدوات اإلجتماع عن بعد واستخدامها.	 
 	. ي

النهج اإلستبا�ت
 	. ن التعامل مع اإلئشخاص الصعب�ي
طرق استخدام الدماغ بكفاءة مع مراد توكتاميش أوغلو.	 
ي العمل.	 

ي �ن
السلوك المه�ن

ن عىل النتائج وتحقيق النجاح.	  ك�ي ال�ت
مهارات التفاوض	 
تطوير إدارة المشاريع.	 
تصال وممثىلي العمالء.	  فيديوهات البداية من أجل مراكز الالإ
 	. ي تقنيات اإلتصال الكتا�ب
دارة اإلئساسية.	  مهارات اإلإ
مهارات اإلتصال اإلئساسية.	 
ي مجال المالية.	 

ن �ن اإلئمور المالية بالنسبة لغ�ي العامل�ي

إدارة البياناتقانون حماية البيانات الشخصية

ية الموارد الب�ش
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ــزإلزل  ــق وال ي حــاإلت الحرائ
نقــاذ التابعــة لوحــدة إدارة الكــوارث عــىل التدخــل فــوراً �ن تعمــل فــرق البحــث واإلإ

. تقــوم هــذه الفــرق  ي تركيــا والعالــم، وتنفــذ حيــاة البــ�ش
ي يمكــن أن تحصــل �ن

والفيضانــات والكــوارث اإلئخــرى الــ�ت
ــة.  ســعافات اإلئولي ــق، وتقــوم أيضــاً باإلإ ي الحرائ

ي حطــام الســفن وتحــت المــاء و�ن
ــاذ �ن نق ــات البحــث واإلإ بعملي

نســانية IHH، تنتظــر فرقنــا المكونــة مــن  غاثــة اإلإ ي بنيــة هيئــة اإلإ
نقــاذ �ن وبينمــا يســتمر التدريــب عــىل البحــث واإلإ

ي أي 
ي قــد تحــدث �ن

افيــاً مدربــاً وحــواىلي ألفــي متطــوع، مســتعدة لمواجهــة الكــوارث الــ�ت أكــ�ش مــن 850 عامــالً اح�ت
وقــت.

ي شاركنا فيها عام 2021:
 العمليات ال�ت

عملية يالوفا أساك 13 / 01 / 2021	 
 	Kocaeli Kış DAK 15 / 01 / 2021 - عملية قوجاىلي كيش داك
ي بتليس 04 / 03 / 2021	 

حادث تحطم مروحية �ن
ي ريزا 14 / 07 / 2021	 

كارثة الفيضانات �ن
حرائق الغابات 03 / 08 / 2021	 
ي 14 / 08 / 2021	 

زلزال هاي�ت
كارثة فيضانات غرب البحر اإلئسود 27 / 08 / 2021	 
ثوران بركان إندونيسيا 05 / 12 / 2021	 
ون 16 / 12 / 2021	  ن تشاد والكام�ي كارثة الهجرة ب�ي
ن 17 / 12 / 2021	  ي الفلب�ي

إعصار راي �ن
كارثة فيضانات أربيل العراق 20 / 12 / 2021	 

الحرائق والفيضانات

ي وقعــت حــ�ت اإلآن. 
ي بالدنــا هــذا الصيــف كانــت إحــدى أشــد الكــوارث الــ�ت

ي حصلــت �ن
الحرائــق والفيضانــات الــ�ت

ت حــ�ت اجتاحــت عــىل اإلئقــل 30 مدينــة  ي أنطاليــا ثــم انتــ�ش
ي منطقــة ماناوغــات �ن

ي اندلعــت بدايــًة �ن
فالحرائــق الــ�ت

ي غــرب البحــر اإلئســود، لقــي 
ي حصلــت �ن

ي الفيضانــات الــ�ت
أخــرى أودت بحيــاة ثمانيــة مواطــن وآإلف الحيوانــات. و�ن

ــرت بيوتهــم. ات مــن مواطنينــا حتفهــم ودمِّ العــ�ش

نقــاذ التابعــة لهيئتنــا منــذ لحظــة وقوعهــا اإلئوىل تدخلــت  غاثــة الطارئــة وفــرق البحــث واإلإ  قــد كانــت فــرق اإلإ
رة مطابــخ جوالــة يمكنهــا أن تعــد  ي الحرائــق والفيضانــات. وأرســلت هيئتنــا إىل المناطــق المتــرصن

بشــكل فــوري �ن
ريــن مــن هــذه  ن وخمســمئة شــخص يوميــاً. وتــم توزيــع الطعــام الســاخن عــىل المترصن الطعــام الســاخن إلئلفــ�ي
ن الذيــن كانــوا بحاجــة إىل اإلإجــالء  ي تلــك المناطــق. كمــا ســاعدت فرقنــا المواطنــ�ي

الكــوارث وعــىل الفــرق العاملــة �ن
ــات  ــد والخدم ي ــاء والت�ب ــات اإلإخــالء واإلإطف ــذت عملي ي نف

ــ�ت ــرق ال ــت الف ــة. وواصل للوصــول إىل المناطــق اإلآمن
ي المنطقــة حــ�ت انتهــاء أعمــال الحرائــق والفيضانــات.

اللوجســتية منــذ اللحظــة اإلئوىل، فعالياتهــا �ن

إدارة الكوارث
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