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 تم إيصال املساعدات اىل
املحتاجني  مئات اآلالف من 
 يف تركيا ويف 27 دولة أخرى

نشاطات شهر  ضمن حمالت 
.رمضان

إيصال مساعدات عيد األضحى  تم 
 اىل 32 دولة واىل أكرث من 100
نشاطات  منطقة خالل حمالت 

 األضاحي. تم إيصال 18.193 سهم
 من االضاحي اىل أكرث من 775 ألف

.اىل إخواننا يف العامل

 وصـال رمضان من
القلب اىل  القلب 

 فرحة 32 دولة يف
األضحى عيد 
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Bu bayramda yapacağınız bağışlarla iyiliği yaşatın. 
Kurban hisselerinizi kardeşlik için paylaşın.

 تم إيصال املساعدات اىل مئات اآلالف من
 املحتاجني يف تركيا ويف 27 دولة أخرى ضمن

رمضان نشاطات شهر  حمالت 

رمضــان أضاحـي

االقتصادي                                     الشتـاء التمكني               فعاليات 

املياه                                                 آبـار 

 تم إيصال مساعدات عيد األضحى اىل 32 دولة
 واىل أكرث من 100 منطقة خالل حمالت نشاطات
 األضاحي. تم إيصال 18.193 سهم من االضاحي

اىل أكرث من 775 ألف اىل إخواننا يف العامل

معروف  مجموعة 
2021-2020 الشتـاء 

باملعروف مليئة  مياه  آبـار 

     السـاد

الـوجوه تبتسم  ليك  العيون  لُتى 

 تم إيصال املساعدات اىل مئات اآلالف من
 املحتاجني يف تركيا ويف 27 دولة أخرى ضمن

رمضان نشاطات شهر  حمالت 

 تم حفر وافتتاح 732 برئ مياه من خالل دعم
املتربعني يف عام 2020

افرقتنا اىل الشتاء عرب  إيصال مساعدات   تم 
 عرشات اآلالف من العائالت التي تقطن يف

والبلقان القوقاز  األوسط،  الرشق 

19-18
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15-14

تم التي  االقتصادي  التمكني   مشاريع 
اليمن ورسيالنكا يف  املحتاجني  اىل   تحقيقها 

يف املتواجدين  اآلراكانيني   والالجئني 
عليهم يدرون دخالً   بنغالدش وبذلك 

للعمل مهنًة  ويتعلمون 

21-20

الحميد عبد  السلطان  جامع  افتتاح   تم 
تنزانيا بسبب  خان يف منطقة زنجبار يف 

املنطقة تلك  املساجد يف  تواجد  عدم كفاية 

24

 تم إنشاء 2550 بيت سكني يف إدلب من
إدلب معاً” “نحن بجانب   خالل حملة 

والجمعيات الداخلية  وزارة  مع   بالتعاون 
حكومية الغري  الخريية 

31

 روضة السلطان أحمد يف 26
                    سرييالنكـا

العقيقة و17 النذر،  أضاحي 
لشكر                             ا

الفلسطينيني الالجئني   دعم 
لبنـان يف 

 املعروف يعم يف
إدلب

27

29

لوحدهـا28 لبنـان  تتك  ال  املساعدات23  نشاطات 
التكية                        العاجلة 

20
20

رشة 
         ن

املحتويـات

العبـادة                                     دور 

 سكن

السلطان جامع   افتتاح 
خـان الحميد  عبد 

2550 بيت سكني

القلب القلب اىل  وصـال رمضان من  فرحة 32 دولة يف عيد األضحى

االقتصادي التمكني  مشاريع 
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 قامت جمعية صدقة طايش
املساعدات بتوزيع   الرتكية 
 اإلغاثية خالل حملة شهر

 رمضان املبارك يف تركيا وذلك
 بتوزيع طرود غذائية وكروت

ووجبات والزكاة   التسوق 
“وصال  االفطار عرب حملة 

القلب” القلب اىل   رمضان من 
 يف 27 دولة موزعني عىل أكرث

من 100 منطقة

من العديد   تبسمت 
األطفال  الوجوه وفرح 

املساعدات  ألجل 
موزعني  الرمضانية 

عىل 27 دولة متفرقة

املبارك قامت جميعة  مع قدوم شهر مضان 
ببدء حملة مساعدات شهر  صدقة طايش 

 رمضان من خالل نداء حملة “وصال رمضان
القلب اىل القلب” يف جميع أنحاء  من 

 العامل. وهذا العام تم توزيع 21 ألف طرد
غذايئ يف 27 دولة

 عادة يف شهر رمضان املبارك نقوم بعمل
أنحاء للناس يف جميع   موائد اإلفطار عامة 

 العامل ولكن بسبب تفيش فريوس كورونا تم
ايصال وجبات الفعالية وتم   ايقاف هذه 

الجمعية هذا وتكفلت  البيوت.  اىل   االفطار 
العام بتوزيع الوجبات عىل 15 ألف شخص

العيد الزكاة وصدقة  العامل اإلسالمي قمنا بتوزيع   ألجل اإلغاثة يف 
االقتصادية وتفيش وباء األحوال  الجمعية بسبب سوء   من قبل 

ألفان عائلة فريوس كورونـا. وتم استفادة ما يقارب 

 مل يتم نسيان الالجئون االركانيون الذين فروا من اإلبادة
بلدهم ميامنار ولجأوا إىل مخيامت التي عاشوها يف   الجامعية 
املجاورة لهم والذين يعيشون يف منازل بنغالديش   الالجئني يف 

الخيزران والخشب. وتم توزيع طرود غذائية  رثة مصنوعة من 
 إىل 1050 أرسة، كسوات عيد لـ 100 طفل، وتم إيصال الفطرة
 والزكاة لـ 200 أرسة. ومل يتم عمل موائد اإلفطار بسبب وباء
 فريوس كورونا. وتم توزيع وجبات اإلفطار عىل 2000 شخص.
الفرحة والبهجة عىل سكان املساعدات تم بث   وبفضل هذه 

املنطقة يف شهر رمضان

 قمنا بإيصال املساعدات هذا العام اىل 59 والية يف شهر رمضان يف
توزيع طرود غذائية رمضانية تم  التوزيعات  نطاق   تركيا. وضمن 

وامللح املعلبة  واألطعمة  واألرز  واملعكرونة  الدقيق   مكونة من 
الساخنة عىل 3500 أرسة محتاجة اإلفطار  والشاي والسكر وأطعمة 

 وتم توزيع بطاقات املساعدات االجتامعية عىل 8500 أرسة مام
العيد بكسوة  للجمعية  التابعة  الفرق  وتربعت  التسوق.  لهم   أتاح 
البيـدا بـ   لـ 400 طفل. وتم توزيع خبز رمضان املشهور املسمى 

لحوايل 20 ألف أرسة

الغذائية الرمضانية عىل 2000 أرسة تعيش يف  تم توزيع الطرود 
 إدلب ومحيطها الذين قضوا شهر رمضان يف ظل الحرب. وتم

للمساعدات اإلفطار عىل 1500 شخص واستمراراً   توزيع وجبات 
الفطرة والزكاة عىل 250 عائلة محتاجة تم توزيع 

القلب القلب اىل  وصال رمضـان من 

 توزيع 21 ألف طرد
غذايئ رمضاين

 توزيع 15 ألف وجبة
إفطار

العيد الزكاة وصدقة  توزيع  االركانيني الالجئني  فرحة 

البالد داخل  مساعدات 

نسيان سـوريا يتم  مل 
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 تم الخروج اىل
ننرش ليك   الطريق 
الفرحة عىل  ونعّم 
يعيشون يف  الذين 
اإلسالمية  األرايض 

الطرود توزيع   وتم 
وكسوات  الغذائية 
 العيد عىل اآلالف

املحتاجني من 

21.000

2.000
الفطرة  /  الزكاة 

15.000

133.528
املستفيدين  عدد 

1.100 
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الغذاء والربودة تتشمل  إنسانية  أزمات  اليمن يف   يعيش 
 خالل الحرب االهلية التي بدأت يف عام 2015. يف شهر

 رمضان هذا العام تم توزيع طرود غذائية عىل 1200
 عائلة وعىل 4200 شخص وجبات إفطار وعىل 120 طفل
العائالت العيد وتم توزيع 250 زكاة الفطر عىل   كسوات 

هناك

 تم توزيع املساعدات الرمضانية يف تركيا ويف 27 دولة
.أخرى

ومقدونيا  واملجر  وبلغاريا  ألبانيا  البلقان: 
الصومال،  مايل،  كينيا،  تشاد،  فاسو،  بوركينا   أفريقيا: 

وتنزانيا السودان  النيجر، 
اليمن، فلسطني )غزة  العراق،   الرشق األوسط: سوريا، 

ولبنان والقدس( 
ورسيالنكا  ومنغوليا  والهند  وفيتنام  قريغيزستان   آسيا: 

وأفغانستان وميامنار  وبنغالديش  )املورو(  والفلبني 
 وكام رصح رئيس الجمعية كامل أوزدال: نحن اصحاب

والتي حولتها وكرمها  بإحسانها  العامل  معروفة يف   حضارة 
الوجوه تبتسم وأن  إىل رسالة خالدة. يسعدنا أن نجعل 

التي للفرح خالل مساعدات شهر رمضان   نكون سببا 
بأوقات عصيبة. متر  التي  اإلسالمية  الجغرافيا  اىل   نقدمها 

معنا ملساهمتهم  الكرام  املتربعني  ونشكر 

املبارك بكل قوانا. وتم إيصال املساعدات اىل تركيا  تم إيصال املساعدات اإلغاثية خالل حملة شهر رمضان 
واىل 27 دولة موزعني عىل أكرث من 100 منطقة عىل املحتاجني

العيد من قبل فريق اإلغاثة  تم تقديم هدايا كسوة 
 الخاص بنا عىل األطفال وعددهم 1100 طفل وهم

لبنان سرييالنكا،  اليمن،  فلسطني،  تركيا،  يف   متواجدين 
وبنغالديش

اليمـن مساعداتنا؟ فرحـة رمضان يف  تصل  اين 

العـيد فرحـة  األطفال   عاش 

ماذا فعلنا يف شهر رمضان؟

غذائية إفطار طرود  العيد وجبات   كسوة 
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بإيصال قمنا  األضاحي   خالل حملة مساعدات 
 االضاحي اىل 775 ألف من اخواننا املوزعني عىل
 4 قارات يف 32 دولة شاملة مئات املناطق تحت

 نداء حملة “ليكن لكم سهامً يف املعروف” يف عيد
املبارك .األضحى 

 وتم توزيع أسهم االضاحي يف جميع انحاء العامل عرب
 نداء “ليكن لكم سهام يف املعروف” يف نشاطات عيد
 األضحى. وكنا رشكاء يف فرحة إخواننا يف ذبح وتوزيع

التي أخذناها من قبل الوكالة   18.193 سهم عرب 
لنا تربعوا  الذين   .املتربعني 

تم التي  االضاحي  أسهم  بتوزيع  افرقتنا   وقامت 
افريقيا، الرشق تركيا،  املتربعني يف   تربعها من قبل 
القوقاز، الجنوبية،  اسيا  الوسطى،  اسيا   األوسط، 

والبقان الرشق األقىص 

توصيل  تم 
االضاحي  أسهم 
انحاء  يف جميع 
التي تم  العامل 
بها من  التربع 
املتربعني  قبل 

 خالل نداء
شهر  نشاطات 

املبارك.  األضحى 
 وتم نرش فرحة
 عيد األضحى يف
جغرافيا  جميع 
اإلسالمي العامل 

Bu bayramda yapacağınız bağışlarla iyiliği yaşatın. 
Kurban hisselerinizi kardeşlik için paylaşın.

لـمخيامت األضاحي  نشاطات  األولوية يف   كانت 
والكوارث واألزمات  الحروب  مناطق   الالجئني، 

 والفقر، الوحيدون، املدراس ودور االيتام. ويف هذا
فلسطني، العراق،  لسوريا،  األولوية  كانت   النطاق 

واالراكان بنغالدش  اليمن،  .الصومال، 

 تم توزيع 704 سهم يف عرشة واليات يف تركيا خالل
البالد. وكنا سببا يف فرحة  نشاطات األضاحي داخل 

أماكنهم من تثبيتهم وتحديد  تم  ألف محتاج   30 
املبارك افرقتنا خالل عيد األضحى  قبل 

 تحت نـداء حملة  ليكن لكم سهامً يف املعروف  تم توزيع
األضاحي يف تركيا ويف 32 دولة يف مختلف انحاء العامل

الصومال، النيجر،  كينيا،  تشاد،  فاسو،  بوركينا  مايل،   أفريقيا: 
وتنزانيا السودان  توجو،  بنني، 

قريغيزستان، بنغالديش،  أفغانستان،  )مورو(،  الفلبني   آسيا: 
الرتكية الجمهورية  فيتنام،  ميامنار،  رسيالنكا،  نيبال،   منغوليا، 

والهند لشامل قربص 
لبنان العراق، فلسطني )غزة والقدس(،   الرشق األوسط: سوريا، 

واليمن
ومقدونيا هنغاريا  والهرسك،  البوسنة  ألبانيا،  أوروبا: 

والحروب األزمات  األولوية ملناطق  تم الوصول اىل 30 ألف شخص يف تركيا

كنــا؟ أين 

املعروف لكـم سهامً يف  ليـكن 
يتم نسيان  مل 

االطفـال

العيد لـ 3 اآلالف طـفل الهدايا وكسوت   تم تقديم 
 موزعني عىل 32 دولة من قبل األفرقة، املتطوعني

ورشكائنا يف خارج البالد يف جميع األرايض اإلسالمية
خالل نشاطات األضاحي 
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2020 فعاليـات 

18.193

777.875

3.000

األضحى عيد  فرحـة 
 ماذا فعلنا يف عيد

الـعام؟  األضحى هذا 

األسهم عدد 

العيد  كسوات 

املستفيدين  عدد 

 تم توزيع 18.193 سهم أضحية عىل أكرث من 775 ألف شخص محتاج يف 32
دولة موزعني عىل أكرث من 100 منطقة خالل نشاطات عيد األضحى 2020

 رصح رئيس الجمعية كامل أوزدال خالل نشاطات
 عيد األضحى:  “تم القيام بنشاطات العيد يف 32

 دولة موزعني عىل أكرث من 100 منطقة وتركيا من
تم تم تسليم 18193 سهاًم  بأنه   ضمنهن. يسعدنا 

 ذبحها وفًقا للرشيعة اإلسالمية إىل أكرث من 775
 ألف محتاج. خالل عيد األضحى تم أعطاء األولوية
الحروب تعاين من  التي  واملناطق  الالجئني   ملخيامت 

والفقر والجوع  الطبيعية  والكوارث 

أطلقناها التي  الحملة  أوزدال: “خالل  افـاد   وكمـا 
 عرب حملة »ليكن لكم سهامً يف املعروف« وعرب دعم
الجانب يف  املتواجدين  الخرييون إلخوانهم   املتربعون 
 اآلخر من العامل والذين مل يروهم قط. نود أن نشكر

الكرام عىل مشاركتهم اإلخوة واألخوات   املتربعني 
العيد إخوانهم يف  العيد مع  لفرحة 

ليـات فعا
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لـ 286 من مرىض بإجراء عمليات جراحية   قامت جمعيتنا 
الكافية الغري  بـالتغذية  االصابة  سببا  تكون  التي   الساد 

الصحية يف دولة سرييالنكا والغري 
يناير وفرباير يف الجراحية يف شهر  العمليات   تم اجراء 

الالزمة من النتيجة  أخذ  بوتاليم يف سريالنكا وتم   منطقة 
املرىض العمليات ألجل  هذه 

للمرىض من املعاينة   وتم تحديد وتثبيت املرىض من خالل 
بعد املستشفى  يف  بالعمليات  القيام  وتم  الطبيب.   قبل 

االسعاف بسيارات  بيوتهم  املرىض من  نقل 
ما استفادة  تم  الساد   خالل نشاطات مشاريع عمليات 

 يقارب 4000 شخص من هذه العمليات يف كل من مايل،
وباكستان سرييالنكا  تنزانيا،  أثيوبيا،  الصومال، 

الساد لـمرىض  عملية جراحية   1186 بإجراء   قامت جمعيتنا 
 الذين تم تحديدهم مسبًقا يف سرييالنكا ومايل من خالل نداء

املتربعني الوجوه« عرب دعم  تبتسم  العيون ليك   حملة »لرتى 
الساد يف منطقة سيكاسو يف مايل ومنطقة بعميات  القيام   وتم 

والبالغ تحديدهم مسبقاً  تم  والذي   بوتاليم يف سرييالنكا 
عملية عددهن 1186 

900 عملية ساد جراحية يف مالـي
 286 عملية ساد

جراحية يف سرييالنكا

الوجوه تبتسم  العيون ليك  لتى 
الشيخوخة، بسبب  والحاصل  العمى  يسبب  الذي  الساد   مرض 
القوي، وصدمة للضوء  والتعرض بشكل طويل  التغذية،   سوء 

أن يصاب واملالية. ميكن  املادية  الصعوبات   العني وبسبب 
 عرشات اآلالف من األشخاص بالعمى كل عام بسبب هذا املرض

إفريقيا وآسيا الجنوبية من  املناطق  وهو شائع جًدا خاصة يف 

الساد  أصبح مرىض 
بشكل جيد  يرون 

العميات  بعد 
تم التي   الجراحية 
قبل بها من   القيام 

يف الطبية   أفرقتنا 
وسرييالنكا  مايل 
عددهن  والبالغ 

عملية  1186 
جراحية

الذين الساد  لـ 900 من مرىض  بإجراء عمليات   قامت جمعيتنا 
كانو  تم تحديدهم مسبًقا يف منطقة سيكاسو يف مايل والذين 

الرؤية .يعانون من صعوبة من 
الجمعية رجب تشيليك  وكام رصح عضو مجلس رقابة  

الرؤية العامل   املتواجد يف املنطقة: “يفقد آالف األشخاص حول 
العني واملتعارف عليه مرض  كل عام بسبب إعتام عدسة 

منتظم بشكل  الساد  عمليات جراحية  بإجراء  ونقوم   الساد. 
إخوتنا من ها املشكلة. يسعدنا شفاء   للمساهمة يف حل هذه 
التي البيضاء  املياه   املرض من خالل 900 عملية جراحية إلزالة 

تم أجرائهن يف مايل
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369

9

6

118

18

65

88

21

13

3

10

7

5

360.500

27.000

15.000

102.000

57.000

200.000 

91.500

64.000

34.000

9.000 

35.000 

23.000

14.000

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 
املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد  املستفيدين عدد  املستفيدين عدد 

املستفيدين املستفيدينعدد  املستفيدينعدد  عدد 

املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد 

املستفيدين عدد 
مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

مـاء برئ 

كينيا

لنيجر ا

سرييالنكا

توغـو

تشاد

ل نيبا

الصومال

نيا تنزا

فاسو بوركينا 

مـايل

 سرياليون

السودان

732
1.032.000

املجموع

النظيفة لسد املياه  الحصول عىل   وهناك صعوبة يف 
كـالزراعة املاء يف حقول عديدة  اليومية من   االحتياجات 

نقوم فإننا  وكوننا جمعية صدقة طايش  الحيوانات.   وتربية 
 بحل هذه املشكلة وعرب مساهامتكم من خالل دعم سكان

املياه آبار  للمياه.  املحتاجة  املناطق  املياه يف  آبار  بحفر   املنطقة 
 التي تم حفرها عرب الدعم الذي نتلقاه من املتربعني هي من
اىل للوصول  الناس هناك  يحتاجها  التي  األساسية   االحتياجات 

تحت ظروف صعبة يعيشون  والذين  النظيفة  املياه 

 ما يقارب 700 مليون شخص أي حوايل ُعرش سكان العامل ال
التحتية، البنية  النظيفة. ضعف  املياه  عىل  الحصول   ميكنهم 
واالحتباس الرسيع  السكاين  والنمو  والتلوث  والجفاف   الفقر 
 الحراري واإلفراط يف االستهالك إىل تقصري حياة موارد املياه

الناس كل عام بسبب أمراض مثل العديد من   النظيفة. وميوت 
القدرة الناجم عن عدم  والتيفود  والكولريا واإلسهال   الساد 

أرواحهم كل الناس  النظيفة. يخرس ماليني  املياه  استخدام   عىل 
املوسمية، االمطار  الراكدة،  املياة  األوبئة،  األمراض،   عـام بسبب 

التحتية البنية  وضعف  الجفاف 

باملعروف مليئة  مياه  آبار 
التي تم حفـرها خالل عـام 2020 املياه  آبــار 

بنغالدش

مـاء برئ 
املستفيدين عدد 
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 ويف نطاق املساعدات االنسانية يف عام 2020 املقدمة تم
املنطقة، لـ 1500 عائلة تعيش يف  الغذائية  الطرود   تقديم 

التنظيف،  والخبز لـ 50 ألف أرسة، و1090 طرد مستلزمات 
النقية، و250 فطرة وزكـاة  71 صهريًجا من مياه الرشب 

 للعائالت، 370 سهم من األضاحي، ومالبس لـ 800 شخص
 والعديد من وجبات الطعام آلالف األشخاص. باإلضافة إىل

الناس التوك توك املستخدمة يف نقل   ذلك تم تقديم عربات 
لـأكرث من 5 اآلالف عائلة والبضائع 

أيتاًما بسبب الحرب األهلية يف  أصبح اآلالف من األطفال 
تلبية جميع املشكلة متت  للمساهمة يف حل هذه   البالد. 

يعيشون يف مناطق صنعاء وعدن يتياًم   احتياجات 166 
 ومأرب وإب بشكل منتظم. باإلضافة إىل ذلك متت استفادت

 آالف من األيتام بشكل غري مبارش من املساعدات الطارئة
تقدميهن هناك تم  التي 

4698

عاجـلة  مسـاعدات 

مد يد العـون اىل 166 يتيم

والشكر العقيقة  النذر،  أضاحــي 
الحياة يف الذين يكافحون من أجل  الالجئني وعىل إخواننا املحتاجني  األيتام والالجئني يف مخيامت   نقوم بتوزيع لحوم األضاحي عىل 

 جميع أنحاء العامل. ويتم ذبح االضاحي والعقيقة والنذر كل عام يف العديد من البلدان. خالل عام 2020 تم ذبح األضاحي التي تم
التربع بها من قبل املتربعني وتم توزيع 4698 سهم من األضاحي وايصالهن اىل عرشات اآلالف من املحتاجني

العام التي تم ذبحها هذا  العقيقة والشكر  النذر،  توزيع أضاحي 

سهم
املجموع

372 
مايو

لنيجر ا
تركيا 267 

ير ينا
نيا تنزا
ليمن ا

431 
نوفمرب

تركيا
 405تشاد

ديسمرب
كينيا

مغوليا

277 
فرباير

فاسو بوركينا 

سوريا

574 
يوليو

فاسو بوركينا 

 291تركيا
أغسطس

مايل

 608مغوليا
سبتمرب

السودان

نيا  464تنزا
أكتوبر

نيبال

سوريا

332 
مارس

تركيا

 290تشاد
ابريل

مايل

تشاد
تركيا

387 
يونيو

تشاد

تركيا
مغوليا

 وصل عدد الوفيات يف اليمن اىل 70 ألف وفاة بسبب
 الحرب االهلية التي بدأت يف عام 2015 يف اليمن. وتم

وتتزايد للبالد.  التحتية  والبنية  واملدراس  املستشفيات   ترضر 
 األوبئة يوًما بعد يوم ألسباب مثل عدم تواجد املياه

الهجامت بسبب  التحتية  البنية  سوء  وبسبب   النظيفة 
اليمن اىل األدوية الناس يف   العدوانية. ويحتاج املاليني من 

اليمن والبالغ الطبية. ما يقارب 75% من سكان   واإلمدادات 
املساعدة والحامية اىل  عددهم 23 مليون نسمة بحاجة 

 ما يقارب 23 مليون شخص
للمساعدة محتاج 

املساعدات  استمرار 
اليمن يف  اإلنسانية 

اليمن  تم إيصال املساعدات يف مجال اإلغاثة اإلنسانية اىل 
الحرب بسبب  ومجاعة  اقتصادية  مشاكل  توجد   حيث 

هناك الواقعة  األهلية 
الطرود العاجلة تم توزيع   يف نطاق توزيع املساعدات 

ومياه واللحوم  النظافة  والزكاة وطرود  والفطرة   الغذائية 
التي املعيشية هناك  االوضاع  بسبب سوء  النظيفة   الرشب 

وبسبب الوبائية  واألمراض  واملجاعة  األهلية  الحرب   تسببتها 
 ذلك فقد آالف من األشخاص حياتهم يف اليمن. ومتت هذه
الغيضة وعدن الحديدة، صنعاء، تعز، مأرب،  املساعدات يف 
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الشتوية يف املساعدات  بجهودنا خالل   قمنا 
أثر التي تحتاج إىل املساعدة حيث   املناطق 
الشتاء عىل بلدنا وكذلك عىل الرشق  فصل 

والبلقان والقوقاز  األوسط 

املساعدات الشتوية يف تركيـا

املساعدت الشتوية خارج البالد

3200

1197

669

3200

18.669

10.901

2400

310

2134

51

190050

3240 LT.

300.000

2021-2020 الخريية  الشتاء  مجموعـة 

الالجئون واملرشدون يواجه  الشتاء   مع أشهر 
وقتا صعباً. الالجئني   واملحتاجون يف مخيامت 

بأبسط الناس   حيث يحتمي مئات اآلالف من 
 األمور يف األماكن التي تعاين من هذه

املساعدات أنشطة  بتنفيذ  وقمنا   املشاكل. 
 الشتوية لعام 2020 يف بالدنا ويف املناطق

بتسليم قمنا  املحتاجة.  اإلسالمية   الجغرافية 
واملعاطف والقفازات  واألوشحة   البطانيات 

والصوبات الشتوية  واملالبس   واألحذية 
الغذائية إلخواننا يف واملساعدات   والوقود 

القاسية الشتوية  الظروف  ذات  األماكن 

املالبس تسليم  تم  الشتوية  املساعدات  نطاق   يف 
وإمدادات واملواقد  والبطانيات  واألحذية   الشتوية 
ولبنان وسوريا تركيا  للمحتاجني خاصة يف   الوقود 

إيصال هذه وتم   واملجر وقريغيزيا وفلسطني. 
التي تعيش يف ظروف الالجئني   املساعدات ملخيامت 

املعيشية حياتهم  تحسني  يف  نساعدهم  ليك  صعبة 

لـ 6  مساعدات شتوية 
دول وعرشات املناطق

حذاء شتوي

حذاء شتوي شتوية مالبس 

صوبا نية بطا رسير ومخدة وقود حطب

معطف

معطف

طرد غذايئ فحم لفحة  قبعة، 
وقفازات

لفحة  قبعة، 
وقفازات

طن

طن
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االقتصادي التمكني  مشاريع 
»مشاريع من خالل  ودخـالً  مهنًة  ويكسبون  املحتاجون   يستفيد 

أراكان بتحقيقها يف مخيامت  نقوم  التي  االقتصادي«   التمكني 
واليمن بنغالديش ورسيالنكا  يف  الالجئني 

التي العام  العائالت خالل هذا  الريكشا عىل   وتم توزيع عربات 
بنغالديش وهي وسيلة نقل الالجئني يف   تعيش يف مخيامت 

النساء هناك الخياطة عىل  ماكينات  توزيع  وتم  والبضائع   للبرش 
والدعم يف العيش  لقمة  املنزيل لكسب  االقتصاد   للمساهمة يف 

السمك يف سرييالنكا وتم املنزل. وتم تسليم قوارب لصيد   اقتصاد 
الفقرية للعائالت  اليمن  توك يف  التوك  تسليم 

الالجئني الذين يعيشون يف مخيامت   ونواصل دعم األركان 
كأقلية يف رسيالنكا عرب عمل مشاريع يعيشون  الذين   واملسلمني 

البيوت. الذي يوفر فرص عمل ودخال عىل   التمكني االقتصادي 
يتم منتظم  بشكل  تقدميها  يتم  التي  املساعدات   وبفضل هذه 

اليمن الحاصلة يف  املجاعة  القضاء عىل 

 تم توزيع ما يقارب من 87 ماكينة خياطة يف
التمكني االقتصادي والذي يهدف إىل  نطاق مرشوع 

 املساهمة يف دعم دخل األرسة من خالل إنتاج وبيع
يدوية مبهارات  املنسوجات  منتجات 

الخياطة ماكينات 
 تم تسليم حوايل 62 مركبة عىل شكل ريكشا

للبالد الجغرافية  للظروف  وفًقا  تصميمها  تم   وفان 
وتم البضائع،  ولنقل  النقل  لوسائل  تستخدم   والتي 
املشاريع عىل تساهم هذه  العائالت.  إىل   تسليمهن 

 العائالت املتواجدة يف أركان التي تعيش يف ظل
لهم ثابتاً  ظروف قاسية من خالل توفري دعم 

والفان الريكشا 

العيش يف لكسب  للناس  مهاًم  مهنة  الصيد   يعترب 
 رسيالنكا وتم تسليم قوارب لـ 10 عائالت من أجل

املنطقة هناك الفقرية يف  للعائالت  الدخل  توفري 

اليمني يف حالة صعبة تحت ظروف الشعب   يعيش 
اليمن. الحاصلة يف  االهلية  الحرب  بسبب   صعبة 

 وتم توزيع التوك توك يف اليمن عىل 5 عائالت ليك
املنطقة العمل يف  باحتياجات  األشخاص  تزويد   يتم 

لهم ثابتاً  دخل  لتمكني 

الصيد قوارب  اليمن التوك توك يف  توزيع 
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أيتامنــا:

78

151

147

55

87

104

51

51

26

190

لـليتيم أباً وأماً   ال نستطيع أن نكون 
ولكن نكون أخا لهم تركيــا يف  العاجلة  املساعدات  نشاطات 

الطبيعية يف وضع صعب غري محمي وضعيف. الحرب والفقر والكوارث  الذين فقدوا أرسهم بسبب  يعيش مئات اآلالف من األطفال 
العامل للمستقبل من خالل حملة  ال نستطيع أن  ومن أجل املساهمة يف حل هذا الوضع نقوم برتبية مئات األيتام من جميع أنحاء 

لهم أخا  لـليتيم ولكن نكون  وأماً  أباً  نكون   ويف الزالزل والكوارث التي حدثت يف عام 2020 تم تقديم املساعدات اإلغاثية وتم ارسال فرق البحث واإلنقاذ من قبل
الرتيك الداخل  جمعيتنا يف 

الذين كانوا متواجدين يف مناطق األزمات مثل زلزال التابعة  اإلغاثة  أفرقة  اإلنسانية من قبل  اإلغاثية  باملساعدات  القيام   تم 
مدينة جرياسون فيضان  وكارثة  وايالزغ  إزميـر  مدينتي 

والكوارث وبسبب الحروب  الالجئني بسبب  الحياة يف مخيامت  البقاء عىل  يحاولون  الذين  الصغار  إخوتنا وأخواتنا   نقوم مبساعدة 
لهم. املقدمة  املساعدات  لأليتام من خالل  والتعليمية  والغذائية  الصحية  االحتياجات  تلبية  ويتم  اآلمنة.  األماكن غري   تواجدهم يف 

 ونقوم بتأمني أماكن آمنة لأليتام إن كان ال يوجد هناك أي ناجني من عائالتهم ملساعدتهم عىل بقائهم يف أماكن آمنة. نقوم بتأمني
الطبيعية واألزمات. ونلبي جميع الحروب والكوارث  االنتهاكات يف مناطق  أنواع  بناء مساكن دامئة ضد جميع   األيتام من خالل 

أيًضا دوًرا لأليتام حيث ميكن لأليتام بإنشاء  الحياة. ونحن نقوم  أقاربهم إن كانوا عىل قيد  العثور عىل  يتم   احتياجاتهم حتى 
بدعم من املبنية  التعليمية  واملجمعات  األيتام  دور  لأليتام يف  املهنية  الكفاءة  بتوفري  ونقوم  والرتفيه هناك.  التعليم  وتلقي   اإلقامة 

الرعاية يتلقون  الذين  األيتام  النظر عن  املجتمع. بغض  ذاتيًا يف  أفراًدا مكتفني  أن يصبحوا  الخري واملتربعني وبذلك منكّنهم من   فاعيل 
 بانتظام، فقد تم مساعدة مئات اآلالف من األيتام بشكل غري مبارش من خالل شهر رمضان وعيد األضحى وتم توزيع الطرود

العام بها عىل مدار  قمنا  التي  الساد  بعمليات  القيام  العاجلة وتم  النظافة واملساعدات  والزكاة وطرود  الغذائية، 

بجمعية صدقة طايش الخاص  اإلغاثة  فريق   انتقل 
 إىل املنطقة بعد الزلزال الذي حدث يف إزمري لتقديم

الذي املدينة. وقام فريقنا   مساعدات طارئة وعاجلة يف 
املباين العالقني يف  البحث واإلنقاذ عن  أنشطة   ينفذ 
الساخن الحساء  توزيع  مبهمة  ايضاً  وقام   املهدومة 

عىل والبطانيات  واملرشوبات  الساخنة   والوجبات 
الزلزال منطقة  املترضرين يف 

للبحث املنطقة  إىل  للجمعية  التابعة  الفرق   وصلت 
التي حدثت الفيضانات  كارثة  بعد  ولإلغاثة   واإلنقاذ 

 يف منطقة ديرييل يف مدينة جريسون شامل تركيا. وتم
منتظمة كجزء من  توزيع 680 كشافًا وأطعمة ساخنة 

هناك العاجلة  املساعدات 

يتشكل فريق  عاجل  بشكل   شكلت جمعية صدقة طايش 
تم ارساله اىل منطقة ايالزغ وماالطيا  من 15 شخصاً 
الذي بلغت قوته 6.8 درجة الزلزال الشديد   بسبب 

 والذي ُشعر به يف منطقة واسعة. ووصل الفريق اىل
أهايل العاجلة عىل  املساعدات  لـتوزيع  الزلزال   منطقة 

 املنطقة. وتم توزيع 1100 بطانية و90 تدفئة عىل
الخيم الزلزال والذين يعيشون يف  املترضرة من   العائالت 

 جراء ما حدث لهم من الزلزال. وتم توزيع الحفاضات
إجراء وتم  األطفال.  والبسكويت عىل   والحليب 

بشكل الخيم  يف  تعيش  التي  للعائالت  الطبية   الفحوصات 
بنا الخاص  اإلغاثة  فريق  أطباء ضمن  بواسطة   منتظم 

وتم إحالة املرىض إىل املستشفى إذا لزم األمر

للمستقبل االيتام  نجهز  إننا  زلزال بقـوة 6,6 درجة يف إزميـر
الفيضان يف جرياسون كـارثة 

زلزال بدرجة 6,8 يف ايالزغ

بنغالديش

الصومال سرييالنكا

فاسو بوكينا  فلسطني

سوريا

لبنان

تركيا

مايل

ليمن ا
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الذي الحميد خان  السلطان عبد  افتتاح جامع   تم 
العام يف منطقة زنجبار يف  تم تشيد أساسه هذا 

بناء املنطقة من خالل  ابناء   تنزانيا. ونواصل دعم 
إفريقيا حيث توجد العديد من مناطق   املساجد يف 
الصعوبات بسبب  للعبادة  أماكن  إيجاد   صعوبة يف 

اآلن األفريقية  املنطقة  بها  التي متر 
500 شخص  عدد املستفيدين 

انشائه الذي تم  الحميد خان  افتتاح جامع عبد   وتم 
 يف 4 أشهر والذي يقيم عىل مساحة 156 مرتًا مربًعا.

 ويسع الجامع اىل 180 مصيل والذي يحتوي عىل
املستفيدين حوايل 500 ويبلغ عدد  للوضوء.   مكان 

املنطقة أهايل  شخص من 

الواقع يف مدينة غرناطة  تم رشاء جامع الفيجا بنظام األقساط 
يعيشون يف الذين  املسلمني  قبل  اإلسبانية من  األندلس   مبنطقة 

جمعية لدعم  مساعدات  حملة  بتنظيم  الجمعية  وقامت   املنطقة. 
بسبب صعوبة املتبقية  األقساط  دفع  تستطيع  ال  التي   الجامع 

الذي  الظروف االقتصادية هناك والتي تبلغ 92 ألف يورو. املبنى 
بدفع الجامع  قامت جمعية  يورو  ألف  اإلجاملية 300  تكلفته   تبلغ 
 150 ألف يورو. وإذا مل يتم دفع املبلغ املتبقي فسيخرس املسلمون
 الجامع. ويف مواجهة هذا املوقف تم إطالق دعوة للمساعدة تحت

املتبقي. يف عام 2010 نظرت رشكة املبلغ  لتحصيل   ادارة جمعيتنا 
الذي كان يستخدم سابًقا كسكن املبنى  استئجار  املنطقة يف   يف 

 وأدرك إمام املسجد الحايل السيد زكريا أن املبنى كان مسجًدا. وتم
لالستخدام يف افتتاحه  تم  الذي  للمبنى  الداخيل  التصميم   تغيري 

 عام 2011 إىل مسجد وتم إنشاء مساحات للصالة وأماكن لتجويد
يعيشون يف منطقة يستفيد 250 مسلاًم  أخرى.  وأنشطة   القرآن 

ليس فقط كمركز الجامع  فيها. ويستخدم  الجامع  يقع  التي   أتارف 
جميع املنطقة.  ملسلمي  والثقافية  التعليمية  لألنشطة  بـل   للعبادة 

الجامع مركزًا حيويًا يف اإلسالم التي تجعل من   أنواع األنشطة 
أيام عيد األضحى ويتم ذبح األضاحي العيش مًعا بحامس   مثل 
بفعاليات القيام  يتم  املسجد.  األفراح يف  إقامة  ويتم   والعقيقة 

 عديدة يف الجامع يتم إعداد ورش الخط وفن التذهيب واألمناط
أيام معينة من والشباب يف  السرياميك لألطفال   الهندسية وورش 
الدفاع عن الرماية وفنون  التدريب عىل   األسبوع. كام يتم توفري 

 النفس والزراعة يف املسجد. خالل سنوات نظم الجامع دورات مثل
للكبار. يف النفيس  والعالج  والتفسري  والتصوف واألخالق   السرية 

 حني أن جامع الفيجا يتسع لـ 60 شخًصا بينام ال يستفيد من مكان
العدد كثريًا املنطقة. ويرتفع هذا   العبادة 250 مسلاًم يعيشون يف 
الوضع لهذا  ونتيجة  املحيطة.  املناطق  من  القادمني  املسلمني   مع 

املقبلة الفرتة  يف  املسجد  توسيع  يستدعي 

السلطان جامع   افتتاح 
للعبادة خان  الحميد   عبد 

املعييش مورو   مجمـع 

دعـم اىل جامـع األندلس
 يشمل مرشوع مجمع مورو املعييش الذي من املقرر إقامته يف

املتمتعة كوتاباتو  كيداباوان يف والية   منطقة مورو يف منطقة 
الفلبني حيث سيتلقى 200 طالب وطالبة الذايت يف   بالحكم 

مدرسة املجمع  ويشمل  االبتدايئ.  التعليم  مستوى   التعليم عىل 
مساحة ويبلغ  االجتامعي.  للتواصل  ومناطق  ومسجًدا   ومركًزا صحًيا 

املجمع 8 اآلف مت مربع

لـ 200 شخص تعليمي  مركز 
الذي يحتوي عىل مدرسة، سيتم فيها االنتهاء من املرشوع   عند 

الفقرية واأليتام والذي يبلغ عددهم 200  تعليم أطفال األرس 
املدرسة داخليني يف  التعليم كطالب  يتلقون   طالب وطالبة وسوف 

أيًضا املجمع  ويحتوي  الدينية.  املناهج  يشمل  تعليام   وسيتلقون 
والطالبات للطالب  رياضية  مالعب  عىل 

جامع ومركز صحي ألجـل مورو
 سوف يسع املسجد الذي سيتم بناءه يف هذا املجمع عىل 300

 مصيل من أهايل املنطقة. ويعاين أهل املنطقة من نقص وعجز يف
بناء املشكلة سيتم  الطبية بشكل مهم. وألجل حل هذه   الخدمات 
يلبي احتياجات أهل املنطقة مركز صحي يتكون من 20 رسير ليك 
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 تم االنتهاء من بناء روضة األطفال التي تم انشائها يف قرية
برلني. أحمد  السلطان  بالتعاون جمعية   بوتاليم يف سرييالنكا 

مل كام  طبيعي  بشكل  التعليم  والطالبات  الطالب  حاليا   ويتلقى 
يواجهها التي  املشاكل  أكرب  التعليم هي إحدى   يكن من قبل. 

بناء روضة سيتم  املسلمون هناك. وألجل حل هذه املشكلة تم 
املدرسة وتبلغ مساحة  التعليم هناك.   تلقي 50 طالب وطالبة 
9 أشهر. سيتلقى  120 مرت مربع والتي تم بناء املدرسة خالل 

التي تحتوي عىل فصلني، غرفة املدرسة  التعليم يف   الطالب 
رياضية إدارية وساحة 

الفلسطينية املخيامت  وتطوير  تحسني  انشاء مرشوع   تم 
جمعية صدقة بصفتنا  لبنان.  يف  الفلسطينية  املخيامت   ألجل 
الالجئني تحت لحل مشاكل  اغاثية  ببداية حملة  قمنا   طايش 

برفقة 22 الفلسطينية”  املخيامت  وتطوير  “تحسني   نـداء 
معيشتهم. ظروفهم  لتحسني  الخريية  االغاثية  املنظامت   من 
مساعدات االغاثية حملة  الحكومية  غري  املنظامت   وبدأت 

لالجئني وتطوير  تحسني  مشاريع  تضمن  مشاكلهم   لحل 
ألف يتجاوز عددهم 500  والذين  لبنان   الفلسطينيني يف 

أجنبية مساعدات  بالكامل عىل  هم  ويعيشون  نسمة 

الرباجنة الالجئني يف برج  الكهرباء عىل مخيم  ايصال   يتم 
الفلسطينيني ملدة 5-6 ساعات الالجئني  فيه  يقطن   الذي 

الكهرباء بسبب سوء البيوت ال تصلهم  فقط. ويف بعض   يومياً 
تجديد تم  البيوت  إنارة  وبداية مبرشوع  التحتية هناك.   البنية 

انارة 5 بيوت بشكل أويل

 حسب ما أفاد به السفري الرتيك يف لبنان عند انضاممه ألنشطة
بهذا املرشوع الذي تم  فعاليات اإلغاثة: “انا أهتم كثرياً 

الله ان  تحقيقه من قبل جمعية صدقة طايش. وآمل إن شاء 
فإننا بأقرب وقت. وبذلك  الوباء  البرشية من هذا   تتخلص 

املتاحة التكنولوجية  الفرص  باستخدام  بعد  عن  التعليم   نواصل 
ال فإنها  األماكن  لبعض  التحتية  البنية  وبسبب ضعف   لدينا. 
املركز التعليم عن بعد. وبذلك فأن هذه  فيها فرصة   تتوفر 

لجمعية الشكر  تقديم  أود  وأخرياً  للجميع.  فائدة  فيه   التعليمي 
اللبنانيني وللرشكاء  طايش  صدقة 

الالجئني يعاين منها  التي  املشاكل  أكرب   إحدى 
مشكلة هي  لبنان  يف  يعيشون  الذين   الفلسطينيني 
املخيامت بعد يف  بالتعليم عن  البدء  وتم   التعليم. 

العامل أجمع. وتم بدء الوباء املؤثر عىل   بسبب تفيش 
الرباجنة من خالل  التعليم عن بعد يف مخيم الجئني برج 
 رشاء 40 حاسوب محمول، طاوالت، كرايس ومولد كهرباء

يقارب 3 ما  استفادة  التعليمي هناك. وسيتم   للمركز 
الثانوية عرب واملرحلة  الجامعية  املرحلة   اآلف طالب من 

املرحلتني لكال  محددة  فرتات مخصصة 

برلني يف سرييالنكا السلطان أحمد  روضة 
لبنـان يف  الفلسطينيني  الالجئني  دعـم 

التي تم بناؤها بناء مدرسة مصعب بن عمري   تم االنتهاء من 
تنزانيا. زنجبار يف  منطقة  التعليم يف   للمساهمة يف حل مشكلة 
املاضية التي وضعنا أساسها يف األشهر   مدرسة مصعب بن عمري 
منطقة يف  يعيشون  الذين  إلخواننا  التعليمية  االحتياجات   لتلبية 

افتتاح ومع  للتعليم.  افتتاحها  وتم  البناء  من  االنتهاء  وتم   زنجبار، 
بناؤها عىل مساحة 360 مرتًا مربًعا، ويتلقى بـ  التي قمنا   املدرسة 

الدولة. وتضم مدرسة مصعب بن عمري تعلياًم وفًقا ملنهج   180 طالبًا 
4 فصول دراسية وغرفة مدرسني ومكتب ومالعب

زنجبار يف  الثاين  التعليمي  املركز 
املنطقة من مدرسة حديثة حسب اهايل سكان   ويستفيد حالياً 
التعليم يف يتحدث عن صعوبات  أعددناه والذي  الذي   التقرير 

افتتاح املرشوع وتنفيذه مبا يتامىش مع طلب سكان  تنزانيا. وتم 
التعليمي مركزنا  أصبح  بن عمري  بناء مدرسة مصعب   املنطقة. ومع 

التعليم يف مجمع يتلقون  التشغيل. 250 طالبًا  قيد  املنطقة   الثاين يف 
2017. ويحتوي املجمع للتعليم يف عام  افتتاحه  الذي   شهداء 15 متوز 

الحاج  أيًضا عىل مكتبة وغرفة كمبيوتر وفصول دراسية وجامع 
عثامن فار الذي يسع لـ 350 شخًصا

تنزانيا مدرسة مصعب بن عمري يف 

البيوت إنـارة  مـرشوع 

بعد عن  التعليم  مـرشوع 

مهتم أنا  تشاكل:   هـاكان 
جداً بهذا ملرشوع
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توزيع بـجمعية صدقة طايش  الخاص  االغاثة   واصل فريق 
بعد بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف  االنسانية   املساعدات 

لبنان. وانتقل رئيس الذي حدث يف مرفأ  الهائل   االنفجار 
 جمعية صدقة طايش كمـال أوزدال وفريقه اإلغايث اىل
فيها التي حدثت  املنطقة  اىل  بريوت  اللبنانية   العاصمة 

ومساعدتهم جراحهم  لتضميد  البشع  االنفجار 

بتقديم بـجمعية صدقة طايش  الخاص  الفريق   قام 
التي املنطقة  يف  اللبنانيني  إلخواننا  اغاثية   مساعدات 
 حصل يف االنفجار. وبذلك تم تقديم طرود غذائية

 لـ 2000 عائلة هناك. وتم توزيع مساعدات غذائية
الخضار عىل 450 عائلة تشمل 

لـ 50 ألف شخص هناك تشمل وجبات طعام ساخنة  تم تقديم مساعدات 
 عاجلة ألكرث من 10 آالف شخص بال مأوى ومياه رشب لـ 9 آالف عائلة

الخبز بشكل منتظم ملئات آالف لـ 200 عائلة وتم توزيع   وطرود غذائية 
 من العائالت هناك. وتم توزيع 100 سهم من األضاحي تم ذبحهن يف بريوت

هناك املحتاجني  عىل 

 تم توزيع 1000 شوال من الدقيق عىل العائالت
الحبوب أصبح مستودع مخزن  بعدما  لبنان   يف 

الباقي عاًما  العمر 250  البالغ من   والقمح 
العثامنية يف ميناء بريوت غري صالح الفرتة   من 

الحاصل االنفجار  بعد  لالستخدام 

 تم تقديم الهدايا وكسوت العيد عىل 250 طفل يف لبنان. وتم توزيع طرود
الجمعية النظافة عىل 500 عائلة. وكام رصح رئيس   غذاء وطرود مستلزمات 

 كامل أوزدال: “يعيش ماليني األشخاص يف جميع أنحاء البالد يف ظروف صعبة
فرصة رسمية لديهم  ليس  الذين  والالجئني  االقتصادية  األزمة  بسبب   للغاية 
بسبب عدم الخارجية  املساعدات  ويعيش معظمهم عىل  لبنان.   للعمل يف 

العاجلة املساعدات  إىل  الحاجة  الوباء. وتزداد  والبطالة ضد  العمل   كفاية فرص 
وبصفتنا جمعية املشكلة  ولحل هذه  املخيامت.  يعيشون يف  الذين   لألشخاص 

لبنان أنحاء  الالجئني جميع  إخواننا وأخواتنا   صدقة طايش سنواصل دعم 

الهجامت من إدلب بشكل الذين هاجروا إىل مناطق قريبة من حدودنا بعد  الالجئني   تم تسليم مساعدات عاجلة اىل 
التي تعد أكرب مشكلة لالجئني هناك. شهدت مدينة السكن  بناء مساكن دامئة لحل أزمة  العام. وتم   منتظم عىل مدار 

الشتوية واملواقد والوقود  إدلب أكرب مأساة إنسانية كبرية. ولحل هذه املشكلة تم توزيع عىل أرس الالجئني املالبس 
األطفال مستلزمات  النظافة وطرود  ومواد  الغذائية  والطرود 

العاجلة املساعدات  نطاق   وضمن 
املنطقة وتم قدمناها يف   التي 

 توزيع 11 ألف من األحذية
 واملعاطف عىل 1000 طفل و20
 ألف بطانية و500 ألف مالبس

متنوعة شتوية 

املساعدات تقديم   تم 
املتواجدين لالجئني   اإلنسانية 
 يف إدلب والذين استقروا يف

الرتكية الحدود  قرب   مخيامت 
 بعد الهجامت يف سوريا. وتم

الشتوية املساعدات   إيصال 
حتى املحتاجني  إىل   العاجلة 

بالربد املنطقة  أطفال   ال يشعر 
الشتاء أشهر فصل  خالل 

لبنـان تتـرك   ال 
لـوحدهـا

املعروف يعم يف إدلـب

غذائية مساعدات  عاجلة مسـاعدات   مساعدات
شتوية مالبس 

األطفـال نسيـان  يتم  ألف شـوال دقيقمل 

.

.
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الغذاء  ألجل حل مشكلة 
 تم توزيع 2000 طرد غذايئ
ملح، املكرونة،  من   تتكون 

 أرز، زيت، معجون طامطم،
حليب، الطعام،   معلبات 

 أغذية أطفال، برغل وزيت.
 كام تم توزيع 170 طنا من

احتياجات لتلبية   الدقيق 
الالجئني هناك الخبز عىل 

 األطفال هم األكرث ترضرا من املأساة
تلبية  اإلنسانية يف إدلب. ومن أجل 
يعيشون الذين  األطفال   احتياجات 

الالجئني تم تسليم 5000  يف مخيامت 
الشامبو تتكون من   طرد غذايئ لألطفال 
بسكويت من  وعبوتني  املبللة   واملناديل 

 األطفال وحفاضات و40 طًنا من
هناك للمحتاجني  الحليب 

االحتياجات كل  تلبية   تم 
لحل املنطقة  يف   الغذائية 
تسليم  األزمة هناك. وتم 

تلقتها التي   التربعات 
للمحتاجني  جمعيتنا 

 عىل شكل طرود غذائية
طحني وأكياس 

التنظيف توزيع اىل 1500 عائلة طرود مستلزمات   تم 
الوبـاء أنفسهم من االمراض خالل فرتة تفيش  لحامية 

الربد ونقص املحروقات قمنا بتوزيع 125  ألجل حل مشكلة 
الصوبات عىل 1200 عائلة بتوزيع  الحطب وقمنا   طن من 

الشتاء وهم يعيشون يف ظروف صعبة خالل شهر 

التي عاشت يف املنطقة قامت  بعد األزمة يف املنطقة 
الحكومية غري  املنظامت  الرتكية ومبشاركة  الداخلية   وزارة 
بإطالق حملة وبالتعاون مع جمعية صدقة طايش   الخريية 
إدلب بجانب  نداء »نحن  إنسانية فورية تحت   مساعدات 
العاجلة هناك. وألجل السكنية  البيوت  افتتاح  وتم   معاً« 
 حل هذه مشكلة املأوى نقوم ببناء منازل من الطوب يف

الحدود مع تركيا، وهي مكونة من بالقرب من   مناطق آمنة 
1 وتتكون  سقف خرساين. املنازل مصممة عىل شكل 1 + 

بناء وتسليم  من غرفتان وتبلغ مساحتها 24 مرت مربع. وتم 
13 منطقة للعائالت هناك موزعني عىل   2550 بيت سكني 
بناء مساجد ومدارس متاشياً باإلضافة إىل ذلك تم   مختلفة. 

الجامعي السكن  احتياجات  مع 

غذائية مسـاعدات 

مساعدات  توزيع 
لألطفـال

مستلزمات  دعم 
لتنظيف ا

 توزيع 100 طن
حطب و1200 صوبا

.

بيت سكني افتتاح 2550 
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İ D L İ B أرسـل 

بـ اىل’2989تبـرع 

يقتب الشتـاء 

 املعـروف يعم يف إدلب

البيت تكلفـة 

املهاجرين اىل بيوت سكنية دامئة لالجئني  نبني   من خالل دعمكم 
هناك االشتباكات  بسبب  الرتكية  الحدود  من  القريبة  املناطق 
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