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الرؤية

إنشاء هيئة موثوقة في 
تنمية االعتماد الذاتي

الرسالة

 ومستواها وبناء الطاقة لالعتماد على الذا ت .

تمكين برنامج الطوارئ والتعافي والتمكين في تحسين نوعية الحياة

بناء العاللة فعالية والشراكة مع المجتمع وعالم األعمال والحكومة و وسابل

ًاإلعالم والعالم األكادم ومنظمات المجتمع المدن على أساس القيم التي  ً ٌ
تعتمدها المنظمة.

ًفعالية دور منظمات المجتمع المدن.

ٌإجراء الدراسات والبحوث والتطور البناء للمدرات الًت لها الصلة لٌزادة

ٌبناء المدرات والكفاءات التنٌظمة الًت تكون فعالة ومبتكرة وخاضعة للمساءلة
وموجهة نحو جودة الخدمة.

ًتطور برامج المناصرة على الصعدن الجزب والمتوسط والكًل لتعٌزز ٌ ٌ ٌ
ًالعدالة والمساواة ف المجتمع.

معلومات عن المبادرة اإلنسانية



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

هيكل اإلدارة

تومي هيندراجاتي 
ٌمدر العام المبا درة اإل نسا نية

سري عدي براماسيا 
ٌمدر شؤون الموارد

أنجار راديتي 
مدير شؤون الشراكة

رومي أدريان 
مدير شؤون التنمية

والتشغيل



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

الطابع التنظيمي

رشيق 

حل المشكالت ومن ثم إيجاد الحلول.

 (Agile) هي المرونة والسرعة في حل 

متحرك 
(الديناميكية) هي القدرة على التكيف مع التغيير، 

وهي ليست جامدة، وال يجب أن تكون

موحدة في القيام بشيء ما.

عاطفي
(الرغبة) هي التفاني في تقديم األفضل، 

بسبب اندفاع الشغف والسرور 

في القيام بذلك.

(العمل التطوعي) هو عمل مدفوع باإلحساس 

بالرعاية واإلخالص لوضع اآلخرين

فوق المصالح الشخصية.

تطوعي

العجاف والريادة االجتماعية 
(العجاف واالستقاللية في القلب) هي طريقة لحل المشكالت

االجتماعية من خالل التعاون عبر الوظائف،

وبناء فريق رشيق ولكنه حل.
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 (Human Initiative) عن المبادرة اإلنسانية

ًبناء على الشعور بالقلق واالهتمام للمجتمع بسبب النزاعات 

واألزمة الموجودة في عام          إلى          بإندونيسيا، 

بادرت مجموعة من الشباب الذين يقومون بالعمل االجتماعي 

رجاء لتحسين حال بلدهم. ومتابعة ألعمالهم ووعيهم  بأن 

هناك إمكانيات متوفرة للعمل الخيري في إندونيسيا، وأيضا 

لتحسين المجتمعات المحرومة لتكون معتمدين بأنفسهم، 

ُفولدت مؤسسة            في        ديسمبر 

وفي     أكتوبر          ، تم تسجيل منظمة بي كا بي يو 

كمؤسسة عامل الزكاة الوطنية                   وذلك بناء على 

رسالة القرار لوزيرالشؤون الدينية رقم          في       يوليو   

     ، تم تسجيل منظمة بي كا بي يو لدى األمم المتحدة 

كالمنظمة غير حكومية الخاصة المستشارة للمجلس 

االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة.

وفي       يناير           ، تم تسجيل منظمة بي كا بي يو 

ًكمنظمة اجتماعية وطنية بناء على رسالة وزارة الشؤون 

االجتماعية رقم                        ، وفي    أكتوبر           تم 
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التسجيل في االتحاد األوروبي بالرقم                                   

                                                 وبعد إجراء                 

في أوائل عام            ركزت منظمة بي كا بي يو على 

تنظيم أموال التبرعات اإلنسانية، وفي نهاية عام                   

 غيرت اسمها إلى          

تم تسجيل عام            لدى وزارة الشؤون االجتماعية   

ألن المبادرة اإلنسانية تعمل  كمؤسسة رعاية اجتماعية

فالقطاع اإلنساني ، وال سيما فيما يتعلق بإدارة االستجابة و 

اإلغاثة الكوارث.

 من خالل تنفيذ شخصية جديدة، قررت           المبادرة

اإلنسانية في عام           مواصلة جهودها في عالم 

اإلنسانية تحت اسم                             (المبادرة اإلنسانية) 

ً حاليا ، تم تسجيل .من أجل تحقيق الروح نحو منظمة عالمية

ًالمبادرة اإلنسانية رسميا كعضو في        (المنتدى 

اإلنساني في إندونيسيا) و           (المجلس الدولي 

   للوكاالت التطوعية).    



خطواتنا

معلومات عن المبادرة اإلنسانية

 إنشاء مبادرة اإلنسان،  
PKPU تحت اسم

الصراع اإلنساني في أمبون 
إنشاء عدة مكاتب فرعية محلية

اصدار قرار رسمي كمؤسسة 
عامل زكاة وطنية

للمجاعة استجابة آتشيه لتسونامي، استجابة،

استجابة زلزال بانتول ، استجابة جاكرتا للفيضانات،

للثوران ، زلزال بنجكولو استجابة

مسجلة لدى األمم

EuropeAidالمتحدة و

حتى اآلن  

األزمة اإلنسانية الفلسطينية 
(المدرسة اإلندونيسية لفلسطين)

ًمسجلة كمنظمة اجتماعية وطنية بناء 
على مرسوم وزير الشؤون االجتماعية 

08/Huk/2010 الذي يعترف كمنظمة رقم
تعمل في خدمات الرعاية االجتماعية.

االستجابة لزلزال بادانغ ، استجابة واسيور للفيضانات السريعة 
(بابوا الغربية)، ثوران ميرابي، تسونامي مينتاواي، زلزال هايتي، 
األزمة اإلنسانية في كينيا، إعصار كونسون (الفلبين)،ثوران جبل سينابونغ،

 األزمة اإلنسانية الباكستانية،فيضان جاكرتا،تسونامي اليابان، زلزال تركيا، 
   زلزال بالو، زلزال آتشيه المركزي،ثوران جبل روكاتيندا، زلزال لومبوك،

 استجابة كيلود للثوران، فيضان مانادو، استجابة بانجارنيغارا للفيضانات 

واالنهيارات األرضية، إعصار هايان بالفلبين، األزمة اإلنسانية في إيران،
 األزمة اإلنسانية في نيجيريا



خطواتنا

معلومات عن المبادرة اإلنسانية

األزمة اإلنسانية في الصومال
(الماء من أجل الحياة)

(المدرسة اإلندونيسية لميانمار)

إلى الوقت الحاضر األزمة اإلنسانية في ميانمار 

إلى الوقت الحاضر األزمة اإلنسانية السورية 
(مركز حياة األطفال في تركيا ، الحدود السورية)

حتى اآلن  

حتى اآلن  

حتى اآلن  

بالو تسونامي، استجابة زلزال بانتين، االنهيارات األرضية والفيضانات 

 المفاجئة في سينتاني، أزمة الوس اإلنسانية، األزمة اإلنسانية 
 في أوغندا، األزمة اإلنسانية البوسنية

,Pidie Jaya Earthquake Response ,Sukabumi Landslide 
Bima Flood Response ,Garut Flash Flood الكاميرون الناجين

 Responseمن الصراع، زلزال نيبال، كشمير (الهند) األزمة اإلنسانية،
,Mount Agung Eruption Response ,Bangka Belitung Flood
,and Earthquake Response ,Lombok Earthquake Response 

Spin-Offمنظمة

 مسجل لدى وزارة الشؤون االجتماعية كمؤسسة رعاية اجتماعية 

اإلنساني، مع االستجابة األزمة اإلنسانية في بنغالديش،  
(LKS)   .ألن المبادرة  اإلنسانية تعمل في القطاع للكوارث

  بنغالديش، األزمة اإلنسانية في لبنان 
  األزمة اإلنسانية في لبنان األزمة اإلنسانية في 

تحولت إلى المبادرة 
اإلنسانية في 
سن العشرين

أن تصبح منظمة عالمية 

بمفهوم رشيق



موقف المنظمة

منظمة غير حكومية 

على المستوى العالمي تركز على 
القضايا اإلنسانية.

Non Government Organization (NGO)

نهج التنفيذ:

معلومات عن المبادرة اإلنسانية

قائمة على البحث ·

منظمة منظمة

مبتكرة

نهج الدبلوماسية 

اإلنسانية

القضايا اإلنسانية

القضايا اإلنسانية

القضايا اإلنسانية
القضايا اإلنسانية



معايير العمل 
اإلنساني

عن األمل لتقديم األفضل في كل عمل إنساني.
ال توجد كلمة عن عدم االستسالم والتخلي 

نحو المبادرة اإلنسانية عالمية ، لها مرجع عمل 

يتم تطبيقه لتوفير فوائد واسعة النطاق 

أسفير للمجتمع ، وهي

أسفير هو دليل معياري للحد األدنى من 

الكوارث يهدف إلى تحسين جودة أعمال 

المنظمات اإلنسانية عند وقوع الكوارث ، سواء 

.الكوارث الطبيعية أو النزاعات اإلنسانية

االستجابة اإلنسانية التي نفذتها المبادرة 

اإلنسانية في أجزاء مختلفة من العالم ال يمكن 

فصلها عن وجود أسفير كدليل لتقديم 

األفضل. بفضل وجود أسفير ، يمكن لكل 

استجابة إنسانية أن تقلل من تأثير الكارثة 

ويمكن لألشخاص المتضررين العودة ببطء إلى 

عملية تنظيم حياتهم بعد وقوع الكارثة.

معلومات عن المبادرة اإلنسانية



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

مبادرة  
التمكين

                                                    هي عدد

 من برامج التمكين التي يتم تنفيذها على 

ًمستوى الفرد واألسرة والبيئة بناء على 

إمكانات المجتمع وإمكانات منطقة البرنامج يتم 

ونوعية .ذلك لبناء االكتفاء الذاتي للمجتمع 

الحياة والرفاهية المستدامة.

قرية

متمكنة

الشباب

العاجز

عائلة

عاجزة

مبادرة  
إلدارة الكوارث

هي عدد من البرامج التي تهدف إلى الحد من 

تأثير الكوارث من خالل تمكين إمكانات وقدرة 

المجتمع على التعرف على الكوارث المحتملة 

واالستعداد للكوارث كشكل من أشكال 

 اإلجراءات الوقائي

مخاطر لكوارث
  اختزال

طارئ إجابة

المبا درة اإل نسا نية

USA :الممثلون

ALASKA (USA)

UNITED STATES OF AMERICA

MOROCCO

UNITED 
KONGDOM

NETHERLANDS

GERMANY

DENMARK

المبا درة اإل نسا نية        

Netherland
Germany
Denmark
Morocco
Turkey
Saudi Arabia
Kuwait
Qatar
Uni Arab Emirate

الممثلون: 

َّكنة  ُترتكز مبادرة التمكين على ثالث ركائز وهي القرية المم

َّكن والتي تتجلى في َّكنة والشباب المم َواألسرة المم ُ ُ

 عدة برامج على النحو التالي:

.1مجموعة األعمال المجتمعية المستقلة

.2بناء صناعة قروية

برنامج التمكين المجتمعي الذي يهدف إلى تحسين اقتصاد األسرة من خالل تشكيل عدة وحدات عمل 

يديرها كل فرد من أفراد األسرة، وذلك لخلق دخل متعدد لألسرة.

برنامج التمكين االقتصادي الذي يتم تنفيذه من خالل تطوير اإلمكانات اإلقليمية المحلية من خالل بناء 

صناعة يمكنها تحسين جودة المنتج وتوسيع الوصول إلى األسواق بقيمة بيع أعلى.

.3تسهيل األعمال 

برنامج التمكين االقتصادي لمجموعات المجتمع الذين يحتاجون إلى المرافق والبنية التحتية الداعمة في 

إدارة أعمالهم، مثل عربات األعمال وآالت الخياطة.

.4أصدقاء تغديتنا 

برنامج يهدف إلى التغلب على المشاكل الصحية لألمهات واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

.5صرف المياه الصحي وتجميع المراحيض

برنامج يركز على فهم وتغيير سلوك الناس فيما يتعلق بـ PHBS وتشكيل مجموعات مجتمعية قادرة

 على تلبية احتياجات الصرف الصحي المناسبة بشكل مستقل في مناطقهم بطريقة مستدامة. 

(Initiative for Empowerment)

(Initiative for Disaster Management)

محاور البرنامج (مبادرتنا) 

المبا درة يساعد اإل نسا نية   

United Kingdom
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المبا درة اإل نسا نية        

إندونيسيا:
Jakarta-Depok
Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Bukittinggi
Bengkulu
Riau
Kalimantan Timur
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogyakarta
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Maluku

المبا درة اإل نسا نية        

كوريا سالتان

المبا درة اإل نسا نية        

أستراليا

المبا درة اإل نسا نية        

Japanالممثلون: 
Taiwan
Malaysia

JAPAN

SOUTH
KOREA

TAIWAN

MALAYSIA

AUSTRALIA

SAUDI
ARABIA

TURKEY

KUWAIT

QATAR

UNITED
ARAB

EMIRATES

INDONESIA

تنقسم مبادرة الكوارث إلى قسمين هما:

.1االستجابة للطوارئ

أنشطة اإلنقاذ/البحث واإلنقاذ أو الجهود المبذولة إليجاد ومساعدة وإنقاذ حياة األشخاص الذين فقدوا أو يخشى فقدهم أو 

يواجهون األخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية/الكوارث غير الطبيعية.

.أ

الدعم النفسي واالجتماعي، المساعدة المقدمة لألفراد والمجتمعات الذين يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الكوارث التي  

تقديم هذه المساعدة بشكل مستمر وتؤثر بشكل متبادل على الجوانب النفسية واالجتماعية للبيئة التي .تحدث، حيث يتم 

يتواجد فيها الفرد أو المجتمع.

.ب

تقييم االحتياجات، عملية تحديد تأثير الكارثة على المجتمع وتحديد االحتياجات واألولويات لحفظ أو استعادة (الكرامة) مع االحترام.  .ت

اإلغاثة في حاالت الطوارئ، برنامج لتلبية االحتياجات األساسية للسكان المتضررين من الكوارث خالل فترة االستجابة للطوارئ مع 

نطاق اإلسكان والمياه والصرف الصحي والغذاء/غير الغذائية والخدمات الصحية.

.ث

.2الحد من مخاطر الكوارث

قرية قوية، وهي برنامج تهدف إلى بناء استعداد المجتمع بحيث يكون لديه القدرة واالستقاللية لتقليل مخاطر الكوارث في  

منطقته.

.أ

المدارس اآلمنة وهي برنامج تهدف إلى استعداد السكان والبيئة المدرسية لتكون لديها القدرة على تقليل مخاطر الكوارث التي  

تحدث في بيئتهم.

.ب

(االتصال والمعلومات والتعليم)، وهو برنامج يهدف إلى استعداد المجتمع لتقليل مخاطر الكوارث، والذي يتم نقله من خالل 

وسائل اإلعالم المختلفة.

.ت

تدريب المتطوعي، هو برنامج لزيادة قدرة المجتمع في إدارة الكوارث على نحو يتسم باليقظة واالستجابة والمهنية. .ث

                                         هي عدد من البرامج

 التي تهدف إلى تحسين معارف ومهارات 

األطفال من األيتام والدافة الدعم المقدم في 

شكل مساعدة نفسية.

(Initiative for Children)

مبادرة  
األطفال

:البرامج المدرجة هي كما يلي

معهد األيتام,.1                  وهو برنامج تطوير كوخ لأليتام المتضررين من الكوارث الملتزمين بحفظ القرآن وتعلم المعرفة الدينية.

                                 وهي عبارة عن برنامج بناء مدرسي لألطفال المتضررين من 

 الكوارث حتى يتمكنوا من تلقي التعليم الرسمي.

مدرسة المبادرة اإلنسانية، .2

                 وهي برنامج رعاية األيتام والدافة حتى يحصلوا على الكساء والمأكل

والتعليم األكاديمي والتربية األخالقية القائمة على القيم الدينية. 

كفالة األيتام،.3

مركز للتدريب والتأهيل وتنمية .4                                      المواهب لأليتام وأطفال الدافة.

برنامج الغذاء لألطفال، .5                            وهو برنامج لتوفير الغذاء المغذي لأليتام والدافة على شكل عبوات غذائية أو صناديق.

                    وهي تهدف إلى تحسين رفاهية المعلم من خالل المساعدة

 التشغيلية للمعلمين وبناء قدرات المعلمين.

كفالة المدرس،.6

                  برنامج تدريب ريادة األعمال لأليتام الذين ينتمون إلى أسر فقيرة.أدوات مدرسية ، برنامج مساعدة اللوازم

 المدرسية على شكل قرطاسية، حقائب مدرسية ، أحذية ، أو زي مدرسي لأليتام أو أطفال األسر الفقيرة ·

تدريب األيتام، .7

تعليم الالجئين،.9                    برنامج دعم تعليمي للناجين من دول مختلفة في إندونيسيا.

و                 هو برنامج لتوفير التعليم للمدارس المختلفة حول المدارس التي تنفذ سياسات حماية الطفل

 ولديها القدرة على تنفيذ إجراءات التثقيف واالستجابة للعنف وسوء المعاملة واالستغالل واإلهمال في المدارس ، سواء 

كان ذلك يحدث للطالب والمجتمع المدرسي.

وعي الطفل ، .10

                                  وهو برنامج لجعل المسجد صديًقا للطفل (صديًقا لألطفال) بحيث يكون األطفال منظمين وغير

ً مزدحمين في المسجد ويجعل المسجد مكاًنا ممتعا لألطفال ومركًزا ألنشطة تنمية شخصية األطفال .

11.

                     برنامج مساعدة اللوازم المدرسية على شكل قرطاسية ، حقائب مدرسية ، أحذية ،

 أو زي مدرسي لأليتام أو أطفال األسر الفقيرة.

أدوات مدرسية ،  .8

المسجد الصديق للطفل ,

عناق، فرصة،

عقلية و تعليم

قافلة 

يتيم

منحة دراسية

محاور البرنامج (مبادرتنا) 

المبا درة يساعد اإل نسا نية   

United Kingdom



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

المنظمات الرشيقة

كمنظمة إنسانية تنتشر في جميع أنحاء العالم، 

تطرح المبادرة اإلنسانية أيًضا شخصية رشيقة 

من خالل اتخاذ القرار على أساس األفكار 

السريعة القائمة على الحلول.

من خالل تصميم العدو السريع، يمكن حل 

المشكلة بسرعة وبشكل منهجي وفًقا 

للمراحل التي يتم تنفيذها بشكل عام، بل يتم 

تنفيذ بعض العمليات لفترة وجيزة وتحديد جذر 

المشكلة. تم حل المشكالت المختلفة، 

الداخلية والخارجية، بنجاح وفاعلية وفًقا للنتائج 

المتوقعة.

بهدف تحسين أداء البرامج الجارية ، يتم 

كمرجع للمبادرة اإلنسانية                استخدام

.في إدارة البرامج إبتداء من عام       

يمكن أن توفر العديد من األدوات في

               مخرجات فعالة وفعالة ويمكنها إدارة 

المخاطر بشكل أفضل. باإلضافة إلى ذلك، 

يسهل                أيًضا رسم خرائط للعديد من 

البرامج الجارية بحيث يتم التحكم فيها بشكل 

أكبر ونجحت في توفير فوائد واسعة النطاق 

للمستفيدين. 

PMD-Pro

.2019

PMD-Pro

PMD-Pro
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معلومات عن المبادرة اإلنسانية

موجهة نحو نتائج قابلة للقياس ، مثل جعل أهداف التنمية المستدامة كمؤشرات يجب 

تحقيقها في بناء االعتماد الذاتي.

القضاء على الفقر1 -الهدف 

القضاء التام على الفقر القضاء على

جميع أشكال الفقر في كل مكان.

القضاء على الجوع2 -الهدف 

القضاء على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي

والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة.

حياة صحية ومزدهرة3 -الهدف 

حياة صحية ومزدهرة لتعزيز الحياةالصحية

 وتعزيز الرفاهية لجميع األعمار.

تعليم ذو جودة4 -الهدف 

التعليم الجيد ضمان التعليم الجيد المناسب والشامل

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

المساواة بين الجنسين5 -الهدف 

المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة

بين الجنسين وتمكين جميع النساء.

المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب6 -الهدف 
المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب ضمان 

حصول الجميع على المياه والصرف الصحي.

العمل الالئق والنمو اقتصادي8 -الهدف 

تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل،

وتوفير فرص العمل والعمل الالئق للجميع. 

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية9 -الهدف 

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية بناء بنية تحتية قوية،

وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع االبتكار.

المدن والمجتمعات المستدامة11 -الهدف 

المدن والمجتمعات المستدامة جعل المدن

شاملة وآمنة وقوية ومستدامة.

معالجة تغير المناخ13 -الهدف 

معالجة تغير المناخ اتخاذ خطواتمهمة

لمكافحة تغير المناخ وآثاره.

شراكات لتحقيق األهداف17 -الهدف 

إقامة شراكات لتحقيق األهداف إحياء الشراكات

العالمية من أجل التنمية المستدامة.



مشاريع البنية التحتية

معلومات عن المبادرة اإلنسانية

لتحقيق االزدهار في الداخل والخارج، تلتزم المبادرة 

اإلنسانية بتحسين جودة البنية التحتية المجتمعية، إما 

من خالل المشاريع العادية أو مشروع التعافي بعد 

وقوع كارثة تمتد إلى األجزاء النائية من إندونيسيا 

ومختلف البلدان في العالم.

1. مشروع آبار و الصرف الصحي
برنامج توفير مرافق المياه النظيفة للمجتمعات 

المحتاجة من خالل إنشاء آبار بأعماق متفاوتة حسب 

نتائج التقييم. عادة ما تتكون مواصفات بئر الماء التي 

يتم بناؤها من آلة كهربائية وبرج وتورين وصنبور مياه.

2. مشروع المراحيض الصحية
يهدف برنامج تطبيق المعيشة النظيفة إلى المناطق 

أو المناطق التي لديها مياه نظيفة محدودة من خالل 

بناء مراحيض صحية لألشخاص المحتاجين.

مشروع بيت اإلبتسام  .3
مشروع التعافي من الكوارث للسكان المتضررين 

الذين يحتاجون إلى مالجئ مؤقتة بسبب األضرار أو 

الدمار الذي لحق بالمنازل السابقة عند وقوع الكارثة.

4. مشروع المدرسة المبادرة
يستهدف مشروع التعافي من الكوارث األطفال 

المتضررين من الكوارث حتى يتمكنوا من تلقي 

التعليم.

مشروع بناء المسجد .5
مشروع التعافي من الكوارث لبناء مساجد للسكان 

المتضررين الذين يحتاجون إلى مرافق دينية.

مشروع المدرسة اإلندونيسية في فلسطين .6
برنامج بناء المدارس في منطقة رأس العامود 

(حوالي         كيلومتر من المسجد األقصى) لألطفال 

الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم في التعليم هو 

نتيجة تعاون أربع مؤسسات، وهي المبادرة 

اإلنسانية، وبيت الزكاة، وجيب الضعفاء، ونور الحياة.

مشروع المدرسة اإلندونيسية في ميانمار .7
برنامج بناء المدارس لألطفال الناجين من الروهينجا 

عند نقطتين، وهما ميانمار وبنغالديش بسبب األزمة 

اإلنسانية التي حدثت وتسببت في فقدان العديد 

من األطفال إمكانية الوصول إلى التعليم.

1.5







التحالفات االستراتيجية
إن قضية اإلنسانية العالمية تتطور وتنتشر بسرعة كبيرة ، وبالتالي 

فهي بحاجة إلى استجابة ليست سريعة فحسب، بل دقيقة. إن 

التعاون بين المنظمات اإلنسانية ، وأصحاب المصلحة، والوكاالت/ 

الشركات، وحتى األمم المتحدة على نطاق دولي يحتاج إلى أن يتم 

تنفيذه بفعالية وكفاءة حتى يشعر المجتمع الدولي باألمان والهدوء 

في مواجهة القضايا اإلنسانية التي تحدث.

ًكما اتخذت المبادرة اإلنسانية خطوة إستراتيجية عندما أصبحت جزءا 
من جمعية المنظمات اإلنسانية المحلية واألجنبية على النحو التالي.

(HFI) منتدى إندونيسيا اإلنساني
  HFI هي شبكة من المنظمات اإلنسانية والتنموية التي تلتزم ببناء

تفاهم مشترك بين الجهات الفاعلة اإلنسانية ، وخاصة الوكاالت 

اإلنسانية ذات الخلفيات واألعراق واألعراق واألديان والبلدان 

ً، ساهمت المبادرة اإلنسانية أيًضا  HFI المختلفة. جنبا إلى جنب مع
في القمة العالمية للعمل اإلنساني لعام 2016 في اسطنبول ، 

تركيا.

(SEAHUM) لجنة جنوب شرق آسيا اإلنسانية 
أدت النزاعات اإلنسانية التي حدثت في ميانمار والعديد من الكوارث 

الطبيعية التي ضربت منطقة اآلسيان أيًضا إلى مبادرة بشرية 

والعديد من المنظمات غير الحكومية التي اتخذت زمام المبادرة 

إلنشاء منتدى إقليمي في عام ٢٠١٠ يهدف إلى التنسيق 

(IHA) التحالف اإلنساني اإلندونيسي 
والتحالف اإلنساني اإلندونيسي من أجل ميانمار 

 (AKIM)
استجابًة للنزاع واألزمة اإلنسانية التي حدثت في ميانمار، شكلت 

المبادرة اإلنسانية مع 2010 منظمة إنسانية غير حكومية إندونيسية 

ًأخرى تحالًفا إنسانيا إندونيسيا خاصا لتقديم المساعدة لألزمة  ً ً
اإلنسانية في ميانمار وبنغالديش. تم افتتاح هذا التحالف من قبل 

.وزيرة الخارجية اإلندونيسية، ريتنو مارسودي، في عام 2017

(ICVA) المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
في عام 2019، أصبحت مبادرة اإلنسان أول منظمة من إندونيسيا 

يتم تسجيلها كعضو في          . بهدف تحسين أداء البرامج الجارية ، 

يتم استخدام                  كمرجع للمبادرة البشرية في إدارة البرامج 

ًبدءا من عام 2019.

ICVA

PMD-Pro

تعليق الصورة:

   - 2017. االتحاد الدولي للروهينجا (ICR). تركيا، اسطنبول

والتواصل وزيادة القدرة على االستجابة القضايا اإلنسانية التي 

  تحدث في المنطقة. عملت المبادرة اإلنسانية كأول رئيس لشركة

SEAHUM.

معلومات عن المبادرة اإلنسانية



مبادرتنا محليًا

ًحاليا من 

المبادرة اإلنسانية

ً لها      فرعا في
 إندونيسيا

طاحون2001-2020

13

إنشاء الفرع

 المبادرة اإلنسانية في

  عدة مناطق من إندونيسيا في

طاحون1999-2002

ًلتشكيل شبكة وطنية، أنشأت المبادرة اإلنسانية فروعا في      منطقة في إندونيسيا، وهي في آتشيه، و 
سومطرة الشمالية، و سومطرة الغربية، وبوكيتنجي، ورياو، وبنغكولو، وجاوة الغربية، وجاوا الوسطى، 

ويوجياكارتا وجاوة الشرقية وكاليمانتان الشرقية وجنوب سوالويزي ومالوكو.

13

آتشيه

سومطرة
 الشمالية

سومطرة
 الغربية

بوكيتنجي

رياو

بنغكولو

جاكرتا

جاوة
 الغربية

جاوا 
الوسطى يوجياكارتا

جاوة
 الشرقية

كاليمانتان
 الشرقية

جنوب سو
الويزي

مالوكو
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مبادرتنا خارجياً 

لتوسيع مساهمتها في حل المشكالت اإلنسانية في الخارج ، تتخذ المبادرة اإلنسانية إجراءات وتقوي الشبكات الدولية نحو منظمة عالمية. 

ًبدعم من شبكة محلية من األصدقاء المغتربين والطالب الذين يدرسون ويعملون في الخارج ، وسعت المبادرة البشرية أخيرا أجنحتها من 
خالل تشكيل شركاء مؤسسيين استيراتيجيين في المملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية. تضع مبادرة اإلنسان أيًضا ممثلين فرديين 

في العديد من البلدان ، مثل الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا واليابان وماليزيا وقطر وتايوان وتركيا واإلمارات العربية 

المتحدة وهولندا والمغرب والدنمارك.

إنجلترا بلد يوجد به العديد من المنظمات غير الحكومية 

 PITA International الدولية. وقد ألهم هذا إنشاء
كشريك استراتيجي للمبادرة البشرية في عام 2016. 

ولتعزيز العمل اإلنساني في المملكة المتحدة ، في 

ًاسمها رسميا  PITA International أبريل 2017 ، غيرت
إلى مبادرة المعونة اإلنسانية. حتى اآلن ، كانت مبادرة 

ًالمعونة اإلنسانية شريًكا تعاونيا استراتيجيا للمبادرة  ً
البشرية في تنفيذ األجندة اإلنسانية ، وخاصة في القارة 

.األوروبية

المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) 

كوريا الجنوبية 
بدأت في 2005-2006 حيث بدأت مبادرة اإلنسان في 

الشراكة مع الطالب اإلندونيسيين الذين كانوا يدرسون 

في كوريا الجنوبية. بعد خمس سنوات من التعاون، في 

عام 2011، بدأ جنين تشكيل المبادرة اإلنسانية لكوريا 

الجنوبية بتشكيل ممثل حتى في يونيو 2014 نجحت 

المبادرة اإلنسانية في الحصول على شهادة رسمية 

إلنشاء مكتب المبادرة اإلنسانية الكورية الجنوبية في 

بوسان، كوريا الجنوبية.

الممثلون: 
ممثلو المبادرة اإلنسانية منتشرة في 

اليابان وماليزيا وتايوان وقطر وهولندا 

وألمانيا والمملكة العربية السعودية 

والواليات المتحدة وتركيا والكويت 

العربية المتحدة.واإلمارات 

اليابان

ماليزيا 

قطرتايوان

هولندا

ألمانيا

المملكة العربية
 السعودية

الواليات
 المتحدة

تركيا

الكويت 

اإلمارات العربية
 المتحدة

المغرب

الدنمارك

أستراليا
تعد عالقات الشراكة األسترالية مع العديد من المنظمات غير الحكومية في 

أستراليا التي تم بناؤها منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 

فإن التقارب وإمكانية التبرعات من المجتمع األسترالي هو الخلفية إلنشاء 

ًمنظمة تعاونية شريكة للمبادرة اإلنسانية في أستراليا. رسميا، تأسست 
المبادرة اإلنسانية األسترالية في 17 فبراير 2017. مع برامج ممتازة في 

شكل مساعدة خيرية مباشرة وتمكين في كل من أستراليا وإندونيسيا.

معلومات عن المبادرة اإلنسانية



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

التقدير

 2013 خالص التقدير
التقدیر الصادق للمبادرة اإلنسانية في االحتفال  

بالیوم العالمي للعمل اإلنساني في إندونیسیا في 

عام            من مكتب األمم المتحدة لتنسیق 

الشؤون اإلنسانیة (مكتب األمم المتحدة لتنسیق 

الشؤون اإلنسانیة) في إندونیسیا.

2006 صندوق برنامج إعادة البناء
حصل على جائزة من مجموعة نومیكو ھولندا في  

 (Numico Group)، "برنامج "صندوق إعادة البناء
 مسكن ومدارس، لضحایا زلزال یوجیاكارتا 500 لبناء 

عام 2006.

 2010 أبطال من أراضي الكارثة أبطال من 

 تم اختیار سوحارجوني، من أعضاء إدارة مخاطر 

، كواحد من تسعةPKPU  الكوارث لمؤسسة

 أشخاص "أبطال أرض الكوارث" نسخة من مجلة  تیمبو

(Tempo) من 2010، طبعة خاصة من طبعة دیسمبر 

األرقام الممیزة.

أراضي الكارثة

2011 أفضل منظمة غير حكومية إنسانية 

تحقیق "أفضل منظمة غیر حكومیة إنسانیة" في 

المؤتمر الدولي ألسرة العالم اإلسالمي الذي عقده 

     اتحاد المنظمات غیر الحكومیة في العالم اإلسالمي
   (UNIW) في 8-7مایو 2011.

 2011 البالتين في قطاع المستهلك

                                    دعمت المبادرة اإلنسانية

 برنامج التغذیة لدینا وبرنامج "تعال لمحو األمیة عن 

 Sarihusada Generasiالتغذیة" الذي شجع شركة   
Mahardhika   فاز بجائزة البالتینیة  مجال المستھلك

  األندونیسیة جوائز المسؤولیة االجتماعیة للشركات 

لعام 2011 للقطاعات الصناعیة والتصنیع.

في 15 دیسمبر 2011,

BNPB 2012 جائزة من

إیكو سولیستیو، من أعضاء إدارة مخاطر الكوارث  

تلقت جائزة من الوكالة الوطنیة ، للبحث واإلنقاذ عن 

مشاركته  في التعامل مع ضحایا حادث سقوط طائرة 

في منطقة جونونج ساالك في  SJ100 سوخوي

بوجور، بجاوة الغربیة في مایو 2012.

 2012 نهائي برنامج جائزة األهداف اإلنمائية 

التصفیات النھائیة لبرنامج جائزة األھداف اإلنمائیة  

لأللفیة لعام           في برنامج (بوندوك ساغیتا)

Pondok Sagita التوعیة الغذائیة لألم والطفل

لأللفية

2012

.((

 BNPB 2018 جائزة من 

 (BNPB) جائزة من الوكالة الوطنیة إلدارة الكوارث 
ألنه اعتبر أنھا ساھمت في دعم الحكومة في إدارة 

الكوارث عام 2018.

2013 

2018-2006 برنامج رحالت األرخبيل 

جائزة من وزارة التنسیق للتنمیة البشریة والثقافة 

للمشاركة في برنامج الرحلة االستكشافیة نوسانتارا 

.2006-2018

Awards + Padmamitra 2019 جائزة

من منتدى                   في فئة التخفيف من حدة 

الفقر.

DKI CSR

جائزة من معهد اندونيسيا لجمع التبرعات في فئة 

أفضل تمويل للمسؤولية االجتماعية للشركات 

.2020

2020 الترشيحات لجوائز أجايل

الترشيحات لجوائز أجايل (رشيقة)           في منتدى 

أجيليتي العالمي           الذي عقد في             

سبتمبر            في لشبونة، البرتغال، تم ترشيح 

المبادرة البشرية لجوائز أجايل           لفئة مبادرة 

التحول الشاملة.    

2020
202027-28

2020
2020



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

شركاؤنا 

شركاء محليًا

شركاء في الخارج



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

شريك إعالمي



معلومات عن المبادرة اإلنسانية

مكتبنا

المكاتب الفرعية المحلية

المكاتب الفرعية الخارجية

المبادرة اإلنسانية العالمية

المبادرة اإلنسانية فرع

 أتشيه

المبادرة اإلنسانية فرع

 سومطرة الشمالية

المبادرة اإلنسانية فرع

 بينغكولوة

المبادرة اإلنسانية فرع

 جاوا الغربية

المبادرة اإلنسانية فرع

 كاليمانتان الشرقية

المبادرة اإلنسانية فرع

 سوالويسي الجنوبية

المبادرة اإلنسانية فرع

 مالوكو

المبادرة اإلنسانية فرع

 بوكيتينجي

المبادرة اإلنسانية فرع

 جاوا الوسطى

المبادرة اإلنسانية فرع

 يوجياكرتا

المبادرة اإلنسانية فرع

 رياو

المبادرة اإلنسانية فرع

 جاوا الشرقية

المبادرة اإلنسانية فرع

 غرب سومطرة

المبادرة اإلنسانية فرع

 كوريا الجنوبية

المبادرة اإلنسانية فرع

 المملكة المتحدة

المبادرة اإلنسانية فرع

 أستراليا

ممثلو المبادرة اإلنسانية:

المبادرة اإلنسانية

جاكرتا

Jl. Raya Condet No. 27-G, Batu Ampar,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520
Phone: 0877-8266-2667 | Fax: (021) 87780013
www.human-initiative.org
Email: welcome@pkpu.or.id
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