
1

www.ihh.org.tr/ar
+90 212 631 21 21



2



3

ي العالم 400 مليـــون طفـــل يتيـــم فقـــد والـده أو والدتـــه أو كالهمـا ومعظم االيتام الذين 
يوجد �ف

ف ليــس لهــم مــن يرعاهــم ويحميهــم وذلــك بســبب الحــروب،  فقــدوا ارسهــم وأصبحــوا مهملــ�ي

ي العالــم االســالمي،ويقدر وجــود أكــرث مــن 5 
واالحتالل،والكوارث،والفقر،واالمــراض وغالبيتهــم �ف

،وتجنيــد االطفال،وعمالــة االأطفال،ومافيــا  ي العــراق فقــط،وإن تجــارة الب�ث
مليــون طفــل يتيــم �ف

ية،واالدمان،والعصابــات االجرامية،وشــبكات الدعــارة والتســول هــي بعــض  تجــارة االعضــاء الب�ث

ي قــد يواجههــا االأطفــال الذيــن فقــدوا مــن يحميهــم مــن تلــك العصابات،أمــا 
مــن التحديــات الــىت

ي بالدهــم االســالمية 
ف حــىت �ف ف االطفــال المهملــ�ي يــة تنــال مــن ماليــ�ي المؤسســات التنصري

وتســتغلهم مــن اجــل مصلحتهــا.

ي حديــث الرســول صــى هللا عليــه وســلم"من أحســن إىل يتيمــة أو يتيــم عنــده كنــت أنــا 
ونــرى �ف

ي ينالهــا مــن 
ن أصبعيــه الســبابة والوســطى" نــرى المكافــأة الــىت ق بــ�ي ، وفــرَّ ن ي الجنــة كهاتــ�ي

وهــو �ن

ي منظمــة هيئــة 
يحمــي ويرعــى  االأيتــام والرســول هــو قدوتنــا ومصــدر وحــي لنا،ونحــن نســعى �ف

ف مــن  ات مــن البلــدان إىل حمايــة الماليــ�ي ي العــ�ث
غاثــة االنســانية وحقــوق االنســان والحريــات �ف االإ

العيــش لهــم ببيئــة  االأطفــال االأيتــام إدراكا منــا لهــذه المســؤولية،ونعمل عــى اســعادهم وتوفري

ــا العــون فاتحــا  ــق أســدى لن ــام التابعــة لنا،نقــدم اجــزى الشــكر إىل كل صدي ي دور االأيت
ــة �ف آمن

ي أعمالنــا.
هــم بمثابــة اطفالــه وكان داعمــا لنــا �ف قلبــه لهــؤالء االأيتــام واعترب

اليتيم



ي العالم
يوجد �ف

طفل يتيم

طفل يتيم

طفل سنويايتم االتجار

يج�ب

د م�ث

يتعرض

يتم اخطاف

طفل باليتم بسبب الحروب،
الحروب،والكوارث،واالأمراض كل يوم

طفل من قبل مافيا تجارة االعضاء

ي الحروب
طفل المشاركة �ف

ية كل 24 ساعة الب�ث

400
200

ف ونصف  بمليون�ي

10 آالف 

300 ألف

6 آالف

مليون

مليون



ي
الف يتيم �ف

دار للأيتام
ي
رعاية وحماية االيتام �ف

ي 54 بلد
 يتيم �ف

135 بلد

تقديم المساعدات الدورية ل

ي 11 من البلدان
ي افتتحتها �ف

يتام الىت
لالأ

تقديم الدعم المستمر ل

غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات: وتقوم منظمة هيئة االإ

)اعتبارا من تموز 2015(

500 الف

 68.370

26
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نحن نعمل دون كلل أوملل من اجل دعم األيتام حتى يكربوا 

ويستطيعون الوقوف بثبات،وتلبية كل حاجاتهم من املأوى والصحة إىل 

التعليم والتغذية،ونسعى ألن يعيشوا يف بالدهم ويتعلموا ثقافتهم إىل 

جانب أقربائهم دون ان يحتاجوا إىل أحد،ونقوم ببناء دور لأليتام لتوفري 

جو أرسي من اجل األيتام الذين فقدوا والديهم وال يستطعون العيش 

مع أقربائهم.

هدفنا هو تكفل ورعاية

يتيم
مليون طفل



" من مسح رأس يتيم مل ميسحه 
إال هلل كان له بكل شعرة مرت 

عليها يده حسنات"
حديث رشيف 

)يف مسند احمد ين حنبل(
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 كيف تتم
أعمال مساعدة ورعاية

األيتام؟ 

ي عام 2014 
ي كل أنحاء العالم �ف

تم انفاق 14 تريليون دوالر عى التسلح والدفاع �ف

ي المزيد من الحروب والمجازر وزيادة عدد االأطفال اليتامى،إذ 
فقط،وهذا يعىف

ف وسوريا،إذ  اع مثل العراق وفلسط�ي ف ي مناطق الرف
أن هناك عدد كبري من االأيتام �ف

ي العراق فقط.
يقدر وجود 5 مليون طفل يتيم �ف

ي من آثار الحرب
ي ما زالت تعا�ف

ي مناطق الحروب المستمرة أو المناطق ال�ت
�ف

ي من آثار الحرب
ي ما زالت تعا�ف

ي مناطق الحروب المستمرة أو المناطق ال�ت
�ف
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ي من الفقر المدقع،أي أن دخلهم 
إن 1,22 مليار من عدد سكان العالم يعا�ف

،ويفقد 22 ألف طفل  اليومي هو تحت خط الفقر الدوىلي أي 1,25 دوالر أمريكي

حياته يوميا بسبب الفقر.

ب  ي الزلزال الذي �ف
لقد قتل 75 ألف شخص وتعرض االآالف من االأطفال لليتم �ف

ي كل عام إىل 
ي عام 2005،وتتعرض الهند،وبنغالديش،وميانمار �ف

ي الباكستانية �ف
االأرا�ف

. ي االأرواح والممتلكات بسبب االمطار الموسمية واالأعاصري
ة �ف خسائر كبري

ي من الفقر والجوع
ي تعا�ف

ي المناطق ال�ت
�ف

ي المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية
�ف

ي من آثار الحرب
ي ما زالت تعا�ف

ي مناطق الحروب المستمرة أو المناطق ال�ت
�ف
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يتم دعم الأيتام بشكل مستمر أو دوري 

ما هو نظام رعاية اليتيم؟ هو عبارة عن نظام يتكفل فيه شخص أو أرسة أو 

مؤسسة أو فئة من االأصدقاء أو صف مدرسي أو مدرسة "بيتيم واحد" وتلبية 

ة تركية شهريا ع ب 100 لري حاجاته عن طريق الترب

ي الكثري بالنسبة 
ي تركيا ولكنها تعىف

ة تركية مبلغ متواضع بالنسبة لنا �ف قد تكون 100 لري

ي هي من 
ي تشاد الىت

ي بالد أخرى،إذ إن الراتب الشهري لمعلم مدرسي �ف
الأناس يعيشون �ف

ي بعض دول العالم هناك اناس  يحاولون العيش 
افقر الدول االفريقية هو 100 دوالر،و�ف

ي اليوم.
بدوالر واحد �ف

ي يتم تنظيمها من قبل 
إن عيد الفطر واالأضحى واالأيام الخاصة بدعم االأيتام الىت

ية المقدمة لالأيتام ة االأعمال الخري ي تزيد فيها وتري
هيئتنا هي من االأيام الىت

غاثة النسانية وحقوق النسان والحريات برعاية  تقوم منظمة هيئة الإ
ي 54 بلد عن طريق نظام رعاية اليتيم.

68.370 طفل يتيم �ف

يتم توف�ي حاجات الأيتام مثل التعليم، والصحة، واللباس، 
والمأوى شهريا و بانتظام

ي 135 دولة.
يتم تقديم المساعدات الدورية إىل 500 ألف يتيم �ف

غاثة النسانية وحقوق النسان  هناك 26 دار للأيتام  تابعة لمنظمة هيئة الإ
ف طفل يتيم. ي  11 من البلدان،ويوجد فيها أك�ث من ألف�ي

والحريات �ف
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يتم مراقبة وتفقد الأعمال المتعلقة بالأيتام 
بصورة منظمة خلل العام

ي المنطقة تقارير 
ية �ف ي االأعمال الخري

يكة �ف يطلب من المؤسسات ال�ث

ات زمنية معينة،ويتم زيارة دور االيتام إذا تطلب االمر ذلك. خالل فرت

ي نفس  تجرى هذه الزيارات من قبل هيئات تتضمن أخصائىي

،ويعملون عى تقييم وضع االأيتام وحالة دار االيتام. ف ومرب�ي

ف  ي تتم عن طريق الموظف�ي
 ترسل تقارير هذه الزيارات التفقدية الىت

ف إىل المركز الرئيسي  للمنظمة. ي المنطقة والمتطوع�ي
ف �ف العامل�ي

ومع كل زيارة من هذه الزيارات نغتنم الفرصة لنطور أنفسنا اكرث 

وكيفية التعامل واالستجابة للمتطلبات الجديدة.
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 كيف يتم توفري حاجات
األيتام؟

ي 
هناك عدة طرق قمنا بتطويرها من اجل تسيري االعمال �ف

مساعدة االيتام مثل توفري حاجات االيتام التعليمية والصحية 

ة معينة من العام، وإهداء  ي فرت
والغذائية واللباس والمأوى �ف

ي االأعياد لرسم البسمة عى وجوههم وبناء دور 
مالبس جديدة �ف

ي بيئة آمنة، وهي:
وا �ف لاليتام ليكرب

1
2
3

نظام رعاية يتيم

وع  اف عىل م�ث �ث نظام الإ

نقطة تجميع مساعدات اليتام
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نظام
1 رعاية يتيم 

ي العمل عى 
ي عام 1992 ونحن نستمر �ف

منذ تأسيس منظمتنا �ف

ي عام 
وع رعاية يتيم �ف مساعدة االأيتام ومع بداية تنفيذ م�ث

2007 اكتسبت هذه االأعمال زخما جديدا،إذ يسمح هذا النظام 

لشخض ما أو ارسة أو مؤسسة أو مجموعة من االصدقاء 

أوصف مدرسي أو مدرسة التكفل بيتيم واحد،ويمكنهم 

ي توفري احتياجات اليتيم الذي تكفلوا به مثل التع
المساهمة �ف

ع ب  ليم،والصحة،والغذاء،واللباس،والمأوى عن طريق الترب

ي الشهر،وهكذا نتيح فرصة التنعم بحياة جيدة 
ة تركية �ف 100 لري

ي 54 بلد.
ل 67.998 طفل يتيم �ف
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"لكل صف أخ يتيم"
ي يمكن أن يشارك فيها جميع الطالب من كل 

 عرب هذه الحملة الىت

المراحل التعليمية أي من الروضة،واالبتدايئة،واالعدادية،والثانوية،

والمدارس الخاصة، ومعاهد تحفيظ القران الكريم  يمكنهم التكفل 

ة تركية  ع ب 100 لري باحتياجات طفل يتيم خالل العام عن طريق الترب

ي تدعم من قبل وزارة
ي هذه الحملة الىت

شهريا، وقد شارك �ف

 التعليم، ورئاسة الشؤون الدينية،و منظمة" أغيتيم 

بري سان" شارك فيها 6.182 مدرسة ومعهد تحفيظ

 القران الكريم وبكفالة 17.286 يتيم.
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اإلشراف على مشروع
ي تقوم عى أساس مشاريع مثل انشاء 

يمكن ان تتم االأعمال الىت

دار لاليتام أو ترميمه أومدرسة،أو توفري المواد التعليمية،أوتقديم 

الخدمات الصحية من خالل تطوع االشخاص أو المؤسسات 

اف عى واحدة من هذه المشاريع،ويمكن  كات باالإرسث أوال�ث

ي هذه المشاريع بناء دار لالأيتام إىل جانب التكفل ببناء 
ف �ف للمتطوع�ي

ف من البناء مثل المكتبة،أوالمطبخ،أو قاعة النوم،أو غرف  جزء مع�ي

ي تلبية النفقة السنوية الأي دار لاليتام قائم.
أخرى،أو المساهمة �ف

2



20

 نقطة جتميع
املساعدات

ي تقع خارج نطاق نظام 
تجمع كل المساعدات الىت

ي نقطة تجميع 
وع �ف اف عى م�ث رسث رعاية يتيم أو االإ

ي مشاريع مثل 
المساعدات،وتستخدم هذه المساعدات �ف

ترميم دور االيتام،أو انشاء مكتبات أو قاعة النوم،أوتقديم 

الخدمات الصحية،أو تنظيم االأنشطة االجتماعية لاليتام،أو 

ي االعياد
اء مالبس جديدة لهم �ف رسث

3
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حديث رشيف 
 )وراه مسلم(

"كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو 
كهاتني )مثل السبابة والوسطى(

 يف اجلنة"

ويف احلديث الشريف:
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أفغانستان • أراكان • ألبانيا • أذربيجان • بنغالديش • البوسنة والهرسك • بوركينا فاسو • تشاد • الشيشان • تركستان 

ي • الهند • العراق • إيران 
ف • غانا • جورجيا • هايىت يا • إثيوبيا • فلسط�ي كوادور • اندونيسيا )اتشيه( • إريرت قية • االإ ال�ث

ستان • القرم • كوسوفو • لبنان • ميانمار• مقدونيا • مرص • موريتانيا • مورو • النيجر ف غري كازاخستان • كينيا  كشمري • قري

اليون • الصومال • رسيالنكا • السودان • سوريا  ي  بريسوف رواندا • رومانيا • سنجق • سري
نيبال • باكستان • باتا�ف

انيا • أوغندا  االأردن • تونس• تركيا • اليمن • زيمبابوي. ف طاجيكستان • ترف

• بارتن • باتمان   ف أضنة • أديامان • أفيون قره حصار • أغري • أكساراي • أماسيا •أنقرة • أنطاليا • أيدين•  باليكسري / جون�ي

ىلي • ديار بكر • دوزجة •إالزيغ• ارزينجان  
ف ي • تشوروم • دنري بايبورت • بينغول • بتليس/طاطوان • بولو• بورصة •تشنكري

طة • اسطنبول    صون • غوموش خانة • هكاري • هاتاي / االسكندرون • اغدر• اسرب وم• اسكيشهر •غازي عنتاب •جري أر�ف

شيهر • قونية • كوتاهية • مالطية    ازميت / قوجة آىلي • كهرمان ماراش • كرمان • كارس•كاستامونو • قيرصي •كليس• كري

ت • سيفاس ف •موش • نيفشهري • نيغدة • أوردو •عثمانية • ريزا • ساكاريا • سامسون • سري مانيسا • ماردين • مرس�ي

ناك • تكري داغ • توكات • طرابزون • أوشاك • فان• يالوفا • زونغولداك شانىي أورفا شري

تتكفل منظمتنا  برعاية

68.370يتيم يف
من البلدان يف أربع قارات ويف

مدينة تركية
5468
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تقوم منظمة هيئة اإلغاثة االنسانية وحقوق االنسان 

والحريات بانشاء دور لأليتام يف مختلف بالد العامل منذ 

عام 2003،وترميم وتصليح الدور القامئة،وتقدم مساعدات 

دورية لها،يعيش األطفال يف دور االيتام التابعة للمنظمة 

يف 11 بلد ببيئة آمنة ومريحة.

بلد
2611 دار لأليتام يف 



يف اوغلو لاليتام دار الحاج رسث
/مورو 2010( ف  )فلب�ي

دار بورصة أمري سلطان لالأيتام
 )باكستان 2011(

دار كونيا ايدار لالأيتام
ي 2011(

 )تايالند/باتا�ف
دار الشفاء لالأيتام 

ي 2011(
)تايالند/باتا�ف

ف استنبول وكابول  دار االأخوة ب�ي
لالأيتام )أفغانستان 2013(

دار باب العمان لاليتام
 )بنغالديش 2013(

دار دار السعادة/السلطان محمد 
الفاتح لالأيتام )بنغالديش 2013(

دار سارغودا لالأيتام
 )باكستان 2013(

دار مجمع االأناضول لالأيتام
 )الصومال 2013(

دار مياسة دانيش لالأيتام
ي 2013(

 )تايالند/باتا�ف

دار فرح لالأيتام
 )أوغندة 2015(

دار غيلغيت لالأيتام
 )باكستان 2015(

دار اوغور سليمان سويالماز 
/مورو 2015( ف لالأيتام )فلب�ي

دار رجال االطفاء استنبول لالأيتام
ي 2015(

 )تايالند/باتا�ف

دار السلطان عبد الحميد خان 
لالأيتام )بنغالديش 2014(

بوركينا فاسو

أفغانستان

أندونسيا 

ف فلب�ي

بنغلديش

باكستان

تايلند

الصومال
اثيوبيا

نيبال

أوغندة



 دور االأيتام التابعة لمنظمة هيئة
غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات االإ

26 دار لأليتام في
11 من البلدان

دار أم أس أي أل لالأيتام
)باكستان 2003(

دار استنبول لالأيتام 
)أندونسيا / أتشيه 2006(

يمان لالأيتام دار دار االإ
)أندونسيا / أتشيه 2006(

دار توغرا لالأيتام
 )بنغالديش 2009(

دار المجمع التعليمي رارا لالأيتام
 )باكستان 2009(

دار الشفاء 2 لالأيتام
 )بوركينا فاسو 2014(

دار بارباروس لالأيتام 
)اثيوبيا 2014(

دار عىي رمضان وخديجة اوستون 
سوي لالأيتام )نيبال 2014(

دار يشار زارداىلي لالأيتام
ي 2014(

 )تايالند/باتا�ف

دار دار االأرقم لالأيتام
 )باكستان 2014(

دار فرقان كاسيك لالأيتام
ي 2014(

 )تايالند/باتا�ف



30

دار لأليتام يف
ي معظم االأحيان حسب الظروف 

اتيجية �ف ي لها أهمية اسرت
مهما أكرث من كونها مأوى لالأيتام،إذ يتم بناء دور االيتام الىت

ة إذ ال يمكن للطالب تلقي التعليم بلغتهم  ي حيث يواجه المسلمون ضغوط كثري
ي باتا�ف

ي تتطلبها المنطقة،فمثال �ف
الىت

ي 
ي التعليم استمرارا لنظام المدرسة الىت

،فتقوم دور االأيتام التابعة للمنظمة بتلبية هذه الحاجة �ف ي
االأم والتعليم الديىف

ي اللغة االأم 
ي هذا الحل المناسب لمشكلة التعليم �ف

طورها السكان حسب ظروف المنطقة إىل جانب أنها مأوى لالأيتام،و�ف

ي إىل جانب رعاية االأيتام.
ي باتا�ف

ف �ف ي منها المسلم�ي
ي يعا�ف

ي الىت
والتعليم الديىف

ي باكستان عقب الزلزال الكبري الذي تعرضت له كانت تهدف إىل حماية االطفال 
ي تم انشائها �ف

وكذلك فإن دور االأيتام الىت

ية،وتعترب اليوم دور االأيتام والمدارس التابعة  لمنظمة  اليتامى الذين فقدوا والديهم بالزلزال من تسلط المنظمات التبشري

ف المؤسسات التعليمة  ي تحولت إىل مراكز للتعليم اليوم من ب�ي
غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات والىت هيئة االإ

ي باكستان.
المرموقة �ف
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ي تكافح الحروب االأهلية منذ 20 عاما يقدم الخدمات ل 
ي الصومال الىت

ي عام 2013 �ف
يقدم مركز التعليم الذي تم افتتاحه �ف

ي 
1.500 طالب بما فيهم 400 طالب ليىي من خالل المدرسة،المسجد،قاعة النوم،مركز الصحة وأماكن اللعب الموجودة �ف

ا مقدم لالأطفال الذين هم مستقبل البالد وهو يهدف إىل إعادة تأهيل االأطفال  داخلها،وهذا المركز يشكل استثمارا كبري

ي تم افتتاحها بجهود 
الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم بسبب الحرب االأهلية أو الفقر،كما تهدف المدرسة الزراعية الىت

ي للطالب الكبار 
ي الصومال تهدف إىل تقديم تدريب مهىف

غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات �ف منظمة هيئة االإ

. ي تنمية االقتصاد الصوماىلي
والمساهمة �ف
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 أيام دعم
  ومساعدة األيتام

ف كل عام بزيارة االأيتام وتقديم  تقوم فرق من المتطوع�ي

المساعدات لهم،وافتتاح دور جديدة  لاليتام،ومراقبة 

االعمال عن قرب،وادخال ال�ور عى قلوبهم وتلبية 

ي كل أنحاء العالم انطالقا من تركيا بتنظيم 
حاجاتهم وذلك �ف

غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات،وتسمى  من هيئة االإ

ي تكرر كل عام بأيام دعم 
ية الىت هذه االنشطة الخري

ي المنظمة من 
ومساعدة االيتام،وهي من اهم أنشطتنا �ف

وع لصالح  اجل االأيتام خالل العام،وقد تم تنفيذ 427 م�ث

ي عام 2015 عن 
ي 41 بلد بما فيهم تركيا �ف

180 ألف طفل يتيم �ف

طريق هذه االنشطة.
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 اليوم العاملي
 لأليتام

غاثة االنسانية وحقوق االنسان  عرضت منظمة هيئة االإ

ي 
والحريات عى  االأمم المتحدة ومجلس التعاون االسالمي �ف

وع قرار عن إعالن يوم عالمي لالأيتام من اجل  عام 2013 م�ث

ف لم  ي ح�ي
ي جدول العالم،�ف

إدراج مشكلة االأطفال اليتامى �ف

ي جدول أعمالها أعلن 
تقم االمم المتحدة بإدراج هذا القرار �ف

مجلس التعاون االسالمي يوم الخامس ع�ث من شهر رمضان 

ي يوم 
من كل عام اليوم العالمي لالأيتام،ويتم االحتفال �ف

15 من شهر رمضان كل عام كيوم عالمي لالأيتام حسب هذا 

وع تحقيق مشاريع  دائمة لوضع  القرار،ويهدف هذا الم�ث

ي نفس الوقت.
ي حياة االأطفال اليتامى �ف

لمسة �ف
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 امللتقى الدو �
لالطفال

غاثة االنسانية وحقوق االنسان والحريات ملتقى االأطفال  تنظم  هيئة االإ

ي 
ي الدول الىت

بمشاركة من االأطفال اليتامى الذين تقوم بدعمهم  �ف

ي مناطق 
ح فعاليات المنظمة المتعلقة بااليتام �ف تنشط فيها من أجل رسث

ي جدول الرأي 
مختلفة من العالم،وإدراج موضوع االأطفال اليتامى �ف

كي والعالمي.
العام الرت
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نشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا من 
اجل الوصول إ� اآلالف من األطفال اليتامى يف 

العشرات من البلدان.   
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