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ــداد  ــى امت ــم ع ــة وإقلي ي ١٣٥ دول
ــاطاتها �ف ــا نش ن ــارس هيئت ــام ١٩٩٢ تم ــها ع ــذ تأسيس من

القــارات الخمــس، وذلــك بغــضِّ النظــر عــن الديــن أو اللغــة أو العــرق أو القوميــة أو 

نســان  نســانية وحقــوق الإ ــة الإ غاث ــة: الإ ي المجــالت الثالث
ــز نشــاطاتها �ف ّك الطائفــة. وت�ت

نســانية. الإ والدبلوماســية 

ــرأي العــام العالمــي عــى الكــوارث  نســانية IHH نقــوم بإطــالع ال ــة الإ غاث ــة الإ ي هيئ
ــا �ف ن إنّ

ــكار  ــر الأف ــر لتطوي ــدُّ التقاري ِع ــا نُ ــة. كم ــروب المحتمل ــرة، والح ــات الدائ ــات، والرصاع والأزم

ــات. ــوع الأزم ــاً لوق ب ــة تجن ي ــراءات الوقائ ج ــذ الإ ــل، ونتخ ــبل الح ــول ُس كة ح ــ�ت المش

ف والمضطهديــن حــول  نســانية لجميــع المظلومــ�ي نقــوم بإيصــال المســاعدات الإ

ــن  ــع ع ــا نداف ــة. كم ــوارث الطبيعي ــروب والك ــة الح ــون نتيج ــن يعان ــكلِّ الذي ــم، ول العال

ــه الأساســية ونعمــل جاهديــن لمنــع انتهاكهــا. ات نســان وحري حقــوق الإ

ي العالــم، 
ــز مشــاعر الأخــوة والتعــاون والتضامــن �ف نهــدف مــن خــالل نشــاطاتنا إىل تعزي

ي 
ــوىل �ف ــة. نت ــج الثقافي ام ــة وال�ب ــاريع الجتماعي ــن المش ــد م ــك العدي ــبيل ذل ي س

ــد �ف ونوج

ــا منظمــات المجتمــع  ــذي به ــدوة تحت ــادة، ونشــكل ق ــة الري ــا دّف ي ننشــط فيه
ــ�ت المناطــق ال

ــة نقــوم أيضــاً حيــث نتواجــد  ــة العاجل غاث ي تلــك المناطــق؛ وإىل جانــب الإ
ــة �ف ي المحلي

المــد�ف

ــاه  ــار المي ــام والجوامــع وآب ت ــة المســتدامة(، كــدور الأي بإقامــة معالــم الخــ�ي )مشــاريع التنمي

 ، ــاة البــرش ُّ بمعان ف ــ�أ ي ت
ــ�ت ي بقــاع الأرض ال

ــا �ف ــة والمستشــفيات. أّم ــة والصحي والمراكــز الثقافي

ــارس  ــادرة فنم ــام المب ــذ زم ــا نأخ ن ــية، فإنّ ــر للدبلوماس ــات، وتفتق ــات والأزم اع ف ــج بال�ف وتض

ي 
ــك �ف ــا. وكل ذل ــاكل والقضاي ــة المش ــيط لمعالج ــؤدي دور الوس ــانية، ون نس ــية الإ الدبلوماس

ــم… ي ســائر أرجــاء العال
ــذور الخــ�ي �ف ــرش ب ســبيل ن
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ــراض  ــة والأم ــوارث الطبيعي ــة والك ــات الأهلي ع ف ــروب وال�ف ــا الح ــن ضحاي ف م ــ�ي ــح المالي يكاف

ف  ــ�ي ــة إىل تأم ــا الهادف ن ــاة. هيئت ــد الحي ــى قي ــاء ع ــم للبق ــول العال ــاف ح ــر والجف والفق

ــة بالتدخــل  ــد وقــوع الحــالت الطارئ ــاج، تقــوم عن ــوم ومحت ــكل مظل الحاجــات الأساســية ل

ــة، ل  ي الهيئ
ــا �ف ن ــواء وتعليــم. وإنّ ــع لتقديــم الخدمــات الأساســية مــن غــذاء وصحــة وإي الري

اتيجياٍت  ر اســ�ت ــا نطــوِّ ن ــل إنّ ف الحاجــات الأساســية وإيصالهــا إىل محتاجيهــا؛ ب نكتفــي بتأمــ�ي

. كل هــذه الأعمــال  ي
ــٍة تصــل بالمناطــق المحتاجــة إىل مســتوى الكتفــاء الــذا�ت تنموي

ــة،  جتماعي ــة، الإ ــي: العاجل ــية ه ــن أساس ــة عناوي ــت أربع ــا تح ــة نديره ي غاث ــاطات الإ والنش

ــة. ــة، والصحي ــة والثقافي التعليمي

اإلغاثة اإلنسانية
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اإلغاثة العاجلة

اإلغاثة اإلنسانية

فلسطين

ي مناطق الحروب، أو وقوع الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والزلزل 
نسانية �ف عند حدوث الأزمات الإ

نسانية IHH من  غاثة الإ نقاذ التابعة لهيئة الإ غاثة العاجلة وطواقم البحث والإ والسيول، تقوم فرق الإ

فورها، بالتدخل الريع والفّعال ، فتقدم الحاجات الأساسية للضحايا.

ي كاّفة أنحاء العالم هي:
ي أماكن الأزمات �ف

ي نقوم بها �ف
غاثة العاجلة ال�ت أعمال الإ

ي المخيمات 
ف �ف  بلغ عدد الأشخاص المقيم�ي

ي السورية
ي أنشأتها IHH داخل الأرا�ف

ال�ت

٦2٠٠٠ ألف شخص.

ــا  ــة أفريقي ــا واليمــن ومــرص وجمهوري ي يب ف وغــزة والعــراق وأفغانســتان والصومــال ول ســوريا وفلســط�ي
ــك أن  ــروب أو توش ــتنقع الح ي مس

ــرق �ف ــم تغ ــول العال ــالمية ح س ــدول الإ ــم ال ــطى… إنَّ معظ الوس
ــل  ــي ظ ــة. فف ــات الناتج ــن الأزم ــ�ب م ر الأك ــرصف ــي المت ــدول ه ــك ال ــعوب تل ــى ش ــا. وتبق ــع فيه تق
ــاً. ول  ات مــن الأشــخاص يومي ــة وتعتقــل العــرش رسائيلي ، تقتــل القــوات الإ ف ي فلســط�ي

الــرصاع المزمــن �ف
ــة القتــل لــدى النظــام الســوري ل تتوقــف لحظــة منــذ  ي ســوريا والعــراق، فآل

اً �ف ــ�ي يختلــف الحــال كث
ــد عــن  ــكاب الجرائــم والمجــازر بحــق الشــعب الســوري فأزهقــت أرواح مــا يزي خمــس ســنوات عــن ارت
ــم إىل  ــن منازله ــخص م ف ش ــ�ي ــن ٥ مالي ــد ع ــا يزي ــر م ات الآلف، وهّج ــرش ــل ع ــخص، واعتق ــف ش ٣٠٠ أل

ــن ديارهــم إل حفاظــاً عــى حياتهــم. ــا خرجــوا م ــدان المجــاورة؛ م البل

نقاذ والدعم بالأدوات التقنية الالزمة. * أعمال البحث والإ

ها من المواد الأساسية. * توزيع الغذاء والكساء وغ�ي

. ف * توف�ي الأوساط الآمنة للنساء والأطفال وكبار السن والمساك�ي

غاثية من الخيم، والمالجئ مسبقة الصنع، والمطابخ السيارة. * إنشاء الوحدات الإ

ــة الســيارة،  ــة، والطواقــم الصحي ــوازم الطبي ل ــة والأدوات وال ــة مــن الأدوي * تقديــم المســاعدات الطبي

ــة. ــات الجراحي ضافــة إىل إجــراء العملي بالإ

 رغيف خبز

فقط في عام ٢٠١٥ قامت IHH في إطار نشاطاتها اإلغاثية في سوريا، بإيصال

طن  طحين

طن مواد غذائية جافة

طن مواد غذائية أساسية

2٦٦.187.٠٠٠ 7.843
17.4٠3 17.789
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المساعدات االجتماعية

اإلغاثة اإلنسانية

ة، إىل جانب إيصال المساعدات الأساسية لسكان المنطقة،  ي الدول الفق�ي
نسانية IHH �ف غاثة الإ تقوم هيئة الإ

ي تلك البالد كبناء دور لرعاية الأيتام، 
بتقديم خدمات الدعم الجتماعي، وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة �ف

ي شهر رمضان وعيد الأضحى؛ نقوم برحالت 
ي أيام التضامن مع اليتيم و�ف

. �ف ي
وافتتاح مدارس للتأهيل المه�ف

ي حاجة 
ي يتم تحديد نوعها وتنفيذها، بعد النظر �ف

. هذه النشاطات ال�ت ف من البرش خاصة لنصل إىل المالي�ي

ف أصحاب الحاجة.  ف وب�ي ِّ من المتطوع�ي ف أهل ال�ب ي جسور الأخوة ب�ي
المنطقة، تب�ف
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ي ٩٦ دولة حول العالم. 
ي رحلة رمضان عام ٢٠١٦  أوصلنا ٢٨٣٢٧٨ سلة غذائية  إىل محتاجيها �ف

�ف
ي عيد الأضحى أوصلت فرقنا ٤٣ ألف و١٥٥ 

واستفاد من هذه السالل الغذائية ١٤١٦٣٩٠ شخصاً. و�ف
ي ٨٩ دولة.

حصة أضحية وقد تم توكيل هيئتنا لتوصلها إىل نحو ٢ مليون شخص �ف

ي مناطق مختلفة حول العالم، ونفتتح دور الأيتام 
ي أيام التضامن مع اليتيم بزيارة الأيتام �ف

نقوم �ف
دخال الرور إىل  ف من أهلهم، ونبذل كل جهودنا لإ اً لالأيتام المحروم�ي ي تب�ف لتكون مأوى آمن

ال�ت
وعاً يستفيد منه أك�ش من ١٨٠ ألف  ي عام ٢٠١٦ أقمنا ٤٢٧ مرش

قلوبهم ورسم البسمة عى شفاههم. �ف
ي العالم بشكل منتظم، 

ي IHH المساعدات إىل نحو ٩٠ ألف يتيم �ف
ي ٤١ دولة. كما نقدم �ف

طفل يتيم �ف
ي ١٣٥ دولة.

ي ١١ دولة كما توصل المساعدات إىل ٨٠٠ ألف يتيم �ف
ي ٣١ ميتم �ف

نقوم برعايتهم �ف

ي يكافح الناس فيها للتغلب عى 
ي الأماكن ال�ت

أ معالم الخ�ي )مشاريع التنموية المستدامة( �ف نن�ش
الظروف المعيشية الصعبة والبقاء عى قيد الحياة، وقد نجحنا ح�ت اليوم وبدعم أصدقائنا 

ي إعمار ١٨٨ جامعاً، وحفر ٥٧٠٠  ب�أ ماء، وتشييد ٣١ داراً لالأيتام، ٢٣ مركزاً صحياً و٤٩ 
ف �ف المتطوع�ي

اً. مدرسًة و١٩ مركزاً ثقافي

سلة غذائية

يتيم دولة ميتم

283.278حصة أضحية

9٠.٠٠٠

مركز صحي جامع مدرسة 19مركز ثقافيبئر ماء 23 49 188 5.7٠٠

11 31

43.155



9 8

المساعدات الصحية

اإلغاثة اإلنسانية

ي 
ي الحصول عى الرعاية الصحية ح�ت �ف

ي تشهد أزمات إنسانية وفقراً شديداً �ف
ل يتمكن سكان المناطق ال�ت

ي المناطق ذات الحالت الطارئة معالم الخ�ي )مشاريع التنمية 
أ �ف ا نُن�شِ ن حالت خطر الموت. ولذلك فإنّ

ي والعيادات والمستوصفات. كما نوزِّع الأدوية ونقدم العالج والأجهزة والأدوات الطبية 
المستدامة( كالمشا�ف

، وتدريب الكوادر الطبية  رشاد النف�ي الالزمة، كما نقوم بإجراء العمليات الجراحية، وتقديم دعم الإ

ي تلك البلدان.
المحلية العاملة �ف

ي أفريقيا إذ أن المرض 
ف به �ف نبذل كافة الجهود لتوف�ي عالج مرض الساد لمئات الآلف من المصاب�ي

ى،  ف سكان الدول المحيطة بالصحراء الك�ب ي القارة السوداء انتشاراً واسعاً، ل سيما ب�ي
ينترش �ف

ف بالمرض  ي تلك البالد إىل فقدان معظم المصاب�ي
مكانات المادية والتقنية �ف حيث يؤدي ضعف الإ

لأبصارهم، نتيجة حرمانهم من العمل الجراحي لُيمضوا بقية حياتهم معتمدين عى الآخرين . 

ي أفريقيا منذ عام ٢٠٠٧، وقد تم ح�ت 
ي حملة مكافحة الساد �ف

يواصل المتطوعون والجهات المانحة �ف
ي ١٣ دولة ومعاينة ٣٤٤٧٢٩ منهم. وقد 

ي لـ ٧١٤٩٤٤ إنسان �ف ي إطار الحملة: إجراء الكشف الط�ب
اليوم �ف

عاد ٩١٠٠٠ إنسان لُيبرص من جديد. 

معاينةكشف طبي

نتيجــة العمليــات الجراحية التي أجرتها IHH عاد

 إنسان ليبصر من جديد.

714.977344.729

91.٠٠٠
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المساعدات التعليمية
والثقافية

اإلغاثة اإلنسانية

ي الفقر وركود التعليم، عى بناء وترميم المراكز التعليمية كالمدارس والمعاهد ودعمها 
ي تعا�ف

ي المناطق ال�ت
نعمل �ف

ي تركيا 
ي مناطق الأزمات لجلب الطالب ح�ت يتابعوا دراستهم �ف

بالمستلزمات الدراسية والأدوات التعليمية، كما نسعى �ف

ية  ي تتعرض للحمالت التبش�ي
ف ال�ت ي مناطق المسلم�ي

. أما �ف ف ي بلد آخر، ولتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للمعلم�ي
أو �ف

نسانية IHH نعمل عى تنفيذ  غاثة الإ ي هيئة الإ
نا �ف ي للثقافة الأجنبية، فإنّ ي بقيت تحت التأث�ي السل�ب

بكثافة، أو تلك ال�ت

نشاطات ثقافية وتعليمية تواجه هذه المشكالت وتعالجها.    

ها  ية والجهل… تؤثر هذه العوامل وغ�ي العجز المادي وضعف الب�ف التحتية والنشاطات التبش�ي
اً، وتجعلهم عرضة لستغالل القوى  اً سلبي ة تأث�ي الكث�ي عى حياة ومستقبل سكان الدول الفق�ي

ة هي الأمثلة الحية عى ذلك.  اعات. وكث�ي ف ي الذي تغذيه الحروب وال�ف
الدولية الوح�ش

ي مناطق معينة من العالم من عيش دينهم وتطبيق تعاليمه بحرية 
ل يتمكن المسلمون �ف

ما  ي تلك المناطق، لسّي
ي يتم إنشاؤها �ف

ي يواجهونها. إل أنَّ المراكز الثقافية ال�ت
نتيجة الضغوط ال�ت

ف هناك، وتساعدهم بعض  اً للمسلم�ي ي ل يسمح فيها بإنشاء المساجد، تشكل متنفساً أساسي
ال�ت

ي مختلف بلدان العالم بإنشاء: ١٨٨ جامعاً، و٤٩ مدرسة، و١٩ 
ي تلبية احتياجاتهم. نجحنا �ف

ء �ف ي
ال�ش

اً، تشكل كل واحدة من هذه المنشآت مركزاً لنرش العلم.  مركزاً ثقافي
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ــم دون أي  ــذا العال ي ه
ــرد �ف ــكّل ف ــية ل ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ورة حماي ــرصف ــن ب ْؤم نُ

ــرد  ــا ي ــم كّل م ــع. ورغ ف الجمي ــ�ي ــا ب ــاواة وتحقيقه ــق المس ورة تطبي ــرصف ــن ب ــا نؤم ، كم ف ــ�ي تمي

ــتمر  ــا، تس امه ــان واح�ت نس ــوق الإ ــة حق ــٍة بحماي ــوٍص ملزم ــن نص ــة م ي ــات الدول ي التفاقي
�ف

ي جميــع أنحــاء العالــم، دون أْن يخضــع 
ايــد �ف ف نســان والحريــات ب�ت انتهــاكات حقــوق الإ

ــذي  ــت ال ي الوق
ــاب. و�ف ــوا أيَّ عق ال ن ــة، أو أْن ي ي ــاءلة قانون ــة مس يَّ

ــاكات لأ ــذه النته ــو ه مرتكب

اً  ــة اقتصادي ــأ الــدول القوي ــة جمعــاء، ل تفت ي ــة البرش ــة الجتماعي ــه أن تعــم العدال ينبغــي في

ــم.  ــدول العال ــتغاللها ل ــل اس تواص

حقوق اإلنسان
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ي تشهد 
ي مقدمة المناطق ال�ت

ق الأوسط �ف ي منطقة الرش
تأ�ت

ف  ي العالم. حياة المالي�ي
نسان وحريته �ف انتهاكات حقوق الإ

ي 
من شعوب المنطقة معرضة للخطر، ويقبع الآلف منهم �ف
فوه، فُيحرمون ظلماً من  السجون والمعتقالت بال ذنب اق�ت

أبسط حقوقهم؛ حق العيش بحرية. 

ي تعيشها دول المنطقة، ما يزال 
ي ظل الفو�ف ال�ت

و�ف
نسان  م الصمت أمام انتهاكات حقوق الإ ف العالم بأرسه يل�ت

ي سوريا والعراق. وبغرض كر 
ف كما �ف ي فلسط�ي

الجائرة �ف
الحصار المفروض عى قطاع غزة، الذي تحول إىل سجن 

ي 
ي الهواء الطلق، وبمشاركة من أصحاب الضمائر الحية �ف

�ف
ي الرحلة 

العالم، قمنا بتسي�ي قافلة برية إىل غزة )شارك �ف
( وأيضاً أسطول الحرية لغزة الذي شاركت فيه  ف إىل فلسط�ي
ي مرمرة، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي 

سفينة ما�ف
ي تعيشها هذه البقعة الجغرافية من 

لحالة الظلم ال�ت
ي مرمرة 

ي قضية ما�ف
الأرض. وما زالت الدعاوى القضائية �ف

ي نرش 
مستمرة ح�ت اليوم. كما تسعى الهيئة ع�ب متطوعيها �ف

ي جميع أنحاء العالم، بتنظيم برامج 
قيم الخ�ي والعدالة �ف

ومؤتمرات توعوية، وبإصدار الكتب والمجالت والتقارير 
الجتماعية والثقافية. 
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الدبلوماسية اإلنسانية

نســانية  ــة الإ غاث ــة الإ ي تنشــط فيهــا هيئ
ــ�ت ــرز المجــالت ال نســانية مــن أب تعــد الدبلوماســية الإ

ــا المتأزمــة  ي ممارســة َدوِر الوســيط الفاعــل لحــل القضاي
ــة تبــذل جهودهــا �ف IHH، إذ أنَّ الهيئ

ــق  ي مناط
ف �ف ــ�ي ــة المدني ــدف حماي ــك به ــا؛ وذل ــن حله ــة ع ي ــية الدول ــز الدبلوماس ي تعج

ــ�ت ال

ــا  هــا مــن القضاي ــر الأرسى، وغ�ي الــرصاع والكــوارث، والعثــور عــى المفقوديــن، وتحري

ي مناطــق 
ف أطــراف الــرصاع �ف ضافــة إىل لعــب دور الحكــم والوســيط بــ�ي نســانية. وبالإ الإ

ف بشــكل تعســفي،  فــراج عــن المعتقلــ�ي ــا الدبلوماســية لالإ ــف جهودن كّث الحــروب والأزمــات؛ نُ

ــن. ــن الأرسى والرهائ ــاء م ــالق رساح الأبري ط ولإ
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ي تشهدها 
ي مرحلة الســالم ال�ت

اً �ف ي نُمارس دوراً فاعالً وإيجاب
. هذه المنطقة شهدت  ف ي فيليب�ي

منطقة مورو الواقعة �ف
ف من  رصاعات عنيفة ح�ت سنوات قليلة، ما حّول المالي�ي

؛ كما شهدت انتهاكات للقانون مثل العتداء  ف البرش إىل لجئ�ي
ف  والسجن والتعذيب. تمثل هيئتنا أحد أعضاء لجنة المراقب�ي

ي أسست لمراقبة وتقصي تطبيق 
ف الخمسة ال�ت المستقل�ي

 IHH ي مورو، وتعمل هيئة
ي وقع عليها الأطراف �ف

التفاقية ال�ت
اتها وتجاربها لطمأنينة ســكان المنطقة. من خالل خ�ب

نقاذ حياة الناس  نسانية لإ نقوم بممارســة الدبلوماسية الإ
اً والرهائن الأبرياء، وذلك إىل جانب لعب  ف تعســفي والمعتقل�ي

ي المناطق 
ف الأطراف المتصارعة �ف دور الوســاطة والحكم ب�ي

ي عام ٢٠١٥ أدت الهيئة 
اً ونزاعات دامية. �ف ي تشــهد حروب

ال�ت
ي 

ي تحرير ١٠ أشــخاص �ف
ي مبادرة منها، ونجحت �ف

دور الوســيط �ف
 IHH كلٍّ من ســوريا وباكســتان وليبيا. إضافة إىل ذلك لعبت
ى لتحرير ٤٦٤ شــخصاً كانوا  ي العملية الك�ب

اً �ف دوراً جوهري
ي أواخر عام ٢٠١٥. فبعد شــهر ونصف من 

ي ســوريا �ف
رهائن �ف

ي 
المحادثات  تم تحرير الجرحى المحارصين من الســنة �ف

مناطق الرصاع، مقابل إطالق رساح الأرسى من الشــيعة، ع�ب 
وت وهاتاي. مطاري ب�ي

منذ تأسيســها وح�ت اليوم، توسطت هيئتنا لتحرير 
ي 

ي بدأت �ف
٢٢٣٠ شــخصاً من ٩ جنســيات. ول زالت المساعي ال�ت

ي ٣٠ 
ًة لتحرير العديد من الأشــخاص �ف عام ٢٠١٥ وما قبل جاري

جنسية.
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