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تدرك ياردم إيل أنه ميثل تقليًدا عظيًم أدى إىل والدة »حضارة خريية«. تهدف إىل إعادة بناء هذا التقليد 

العظيم الذي تنتمي إليه.

تهدف ياردم إيل إىل التحول لحركة درع عاملية استناًدا إىل حقيقة أن »اإلنسان هو عناق الخري« )اإلنسان ، 

»عبداإلحسان«(.

تهدف ياردم إيل إىل أن تكون مجهزة بالفريق واملعدات واملعرفة والخربة والقوة والفرصة والخربة التي ستكون 

قادرة عىل الوصول إىل كل نداء استغاثة يف الوقت املناسب وبطريقة مناسبة ، حتى لو كانت تأيت من أبعد زوايا 

األرض.

تهدف ياردم إيل إىل أن تكون مؤسسة تعرفها جميع املؤسسات واملنظمت الدولية ، من منظمة التعاون 

اإلسالمي إىل األمم املتحدة ، وتثق بها ، وتتشاور معها ، وتتبادل املعرفة والخربة ، دون املساس باملبادئ التي 

تجعلها موجودة.

 

ال تهدف ياردم إيل إىل أن تكون جرساً بني اليد املمنوحة واليد املستقبلة فحسب ، بل تهدف أيًضا إىل تطوير 

الخطط واملشاريع ، »بحث وتطوير« ، وهو حل جذري للقضايا التي تتوسط فيها ، ويعمل عىل تجفيف 

املستنقع الذي ينتج الذباب بدالً من قتل الذباب.

تعلم ياردم إيل أنه ال يوجد رصاع ضد الضحية بدون محاربة الجهل ، وال توجد معركة ضد الفقر دون محاربة 

الفساد ، ولن ينتهي القمع دون دعم العدالة. تهدف إىل إنشاء مؤسسات تعليمية رسمية وخاصة رضورية لحل 

جذري للقضية عىل نطاق عاملي من خالل الرتكيز عىل األسباب وليس النتائج.        

حددت ياردم إيل مجاالت النشاط مثل اإلعاقة واليتم والفقر والظلم االجتمعي والجوع والعطش والقمع 

وإيذاء الحقوق والقانون والتخيل عن الخراب والشيخوخة. ويهدف إىل إصدار مطبوعات دورية وغري دورية 

وإعالمية وتربوية وتعليمية وبث كتايب ومسموع يف هذه املجاالت.

االمتثال للحدود املقدسة: تتعهد ياردميل بعدم انتهاك الحدود اإلنسانية واإلسالمية يف أي نشاط يربط بني 

الخري.

الثقة لالمانة:  مساعدات ، زكاة ، صدقة ، تربع ، منحة ، إلخ. يعرف جميع عنارص املساعدة كقطعة واحدة ، 

ويعتمد كمبدأ لتسليم كل منها إىل مكانها وفًقا لغرضها.

الوفاء بالوعود: رشط املانح هو ميثاق ، وهذا العهد هو أيًضا التزام ويعمل عىل مبدأ »مكانة املحب عىل أنها 

حرمة القانون«.

الشفافية: تتبنى مبدأ »العطاء واتباع« من خالل عدم إعطاء عالوة عىل املوقف الذي يقول »أعط وال تطلب 

الباقي« للمنح. لهذا ، فإنه يلتزم بصفات الشفافية واملساءلة.

احرتام الرشف البرشي:  نعلم أن اليد التي تأخذ تخص اإلنسان ، ونبذل أقىص ما يف وسعنا لتجنب سلوك 

وأسلوب يرض باملعجزة »اإلنسانية« وكرامتها واحرتامها.

العنرصية: أولئك الذين يحتاجون إىل املساعدة يأتون ملساعدتهم بغض النظر عن العرق أو األمة أو القبيلة أو 

الطائفة أو الدين أو الجنس أو التفضيالت الشخصية ، وال يتنازلون عن هذا املبدأ أبًدا.

ال يوجد التزام بالسياسة: إن جمعيتنا ال متارس نشاطها وفق اعتبارات سياسية ، بل وفق مبادئ إنسانية 

وإسالمية. ال يقترص عىل اللغة املؤقتة واملتقلبة للسياسة اليومية ، بغض النظر عن نظام القيم الذي يعتمد 

عليه ، يتبنى كمبدأ ليكون مبثابة.

الدعوة والتمسك: يف القاسم املشرتك لإلنسانية ، فإنها تقدم كل املساعدة التي تقدمها للمحتاجني واملحرومني 

والضحايا يف إطار »مؤلف القلوب« ، وعدم تركها ككلمة ، فهي تتبنى كمبدأ لتدفئة القلوب إىل القيم اإلنسانية 

الثابتة بجميع أنواع املطبوعات املطبوعة واملسموعة واملرئية.

االستشارات: من أجل نرش أخالق التضامن يف كل جزء من املجتمع وخلق وعي مشرتك حول هذه القضية ، 

باستخدام جميع أدوات النقل واالتصال الجمهريي ، والتدريب أثناء الخدمة ، الرباط ، املنتدى ، الفريق ، 

املؤمتر ، إلخ. يستخدم جميع األدوات مثل.

للخري الجرس



ياردم إيل هي اإلجابة املقنعة للسؤال “هل هي حاجة؟” ، مع األخذ يف االعتبار مبدأ “الحاجة يف املدخرات” ، وهو مبدأ “اإلنسان يف املحور ، والتوازن يف املوقف ، والحاجة إىل املدخرات”.

يف العامل الحديث حيث ينىس الخري ، مددنا أيدينا لتقديم نبض قلوب حية ترفرف إىل األبد يف جميع أنحاء العامل. كان هدفنا األول هو التذكري. كان هدفنا هو رؤية شخص مل يره أحد آخر وشفاء الجروح التي مل تكن مهمة.

جمعية ياردم إيل يف طريقها لخلق مفهوم األرسة الكبرية عىل وجه األرض. حتى لو كنا بعيدين ، حتى لو اختلف لون برشتهم ، وعرقهم ، ولغتهم وحتى دينهم ، فلنحمل نصيبًا من سالم بيوتنا ، وسعادة بيوتنا ، ونشاركهم برحمة.

لقد جمعنا بني أولئك الذين تم اختبارهم بالرثوة منذ اليوم الذي انطلقنا فيه ، يف كل خطوة من خطواتنا ، مع أولئك الذين تم اختبارهم بالفقر. جلبنا العزاء لقلوب حزينة من حيث مل يتوقعوا. قمنا بدعوة املتطوعني الذين يعرفون الرثوة للثقة ، 

واملؤمنني الذين يدركون أنهم لن يبقوا يف أيديهم ، وحياتهم وممتلكاتهم حتى ال يتم سحقهم تحت ثرواتهم. لقد تعلمنا جميًعا يف هذه املسرية أن الفقر الحقيقي بال مرحمة...

ياردم إيل يتبنى مبدأ “ سباق يف العمل الخريي”. وقد رشعت بوعيها وجهودها للعمل مع منظامت اإلخوة واألصدقاء العاملة يف مجال الصدقة واإلخاء ، للتمسك بحافة الوظيفة ، إلكامل النقص.

ياردم إيل التي هي حركة من الرحمة،  وإدراكاً لحجم مطالبتها ، فإنها تواصل العمل بعزم يف اليوم األول ، متاشياً مع مبادئ تأسيسها.

ياردم إيل هو جرس خريي يأخذ سلعة من مكان جيد ميمون وبطريقة جيدة وينقله إىل هدف جيد.

مطلوبة  اكتساب  حركة 

من الحاجة  ياردم إيل



مرشوع

عائلة االخوة ، تعني التعاون و التقاسم ، و املشاركة.. 

مرشوع األرسة الشقيقة الذي تم تنفيذه بنجاح منذ عام 8002 . إنها واحدة من أفضل األمثلة عىل أخوة 

االنصارو املهاجريين اليوم.

تتم مشاركة معلومات عائلة االخوة مع عائلة جهة اإلصدار ، ويسمح لهم بالتواصل عرب الرسائل 

والهاتف.

عائلة االخوة



هدفنا من هذا املرشوع إقامة جسور الخري  » االخوة املعنوية« بني طبقات 
املجتمع العليا و الطبقة املتوسطة مع العائالت الفقرية و املحتاجة . ليس هدفنا 

هو اقامة هذه الجسور داخل هذا البلد فحسب , و امنا نؤسس إلقامة هذه 
الجسور يف كافة انحاء البالد .

عىل الرغم من أن نطاق املرشوع هو جميع املناطق الجغرافية لألرض ، إال 
أنه يغطي األرس املضطهدة والضعيفة واملحتاجة ملنطقتنا القريبة املمتدة من 
األناضول إىل البلقان ، من آسيا إىل أفريقيا ، من الرشق األوسط إىل القوقاز يف 

إطار مبدأ »البدء عن كثب«.

تركيا وفلسطني وغزة والصومال والسودان 

وموريتانيا وباكستان وأفغانستان وبنغالديش 

ومخيامت أراكان، البوسنة، سوريا، اليمن، 

العراق، ألبانيا، بلغاريا.

الدول التي تم
تطبيق املرشوع عليها



مجمع األيتام العقبة السوداين

العقبة السوداين
هناك حوايل مليون طفل يتيم غري محمي يف السودان بسبب الحرب األهلية املستمرة والجوع والفقر والظروف املناخية لسنوات عديدة. 

هناك أيًضا العديد من التهديدات واألخطار التي ستكشف عن الصحة العقلية والبدنية لهؤالء األطفال. 

يف كل عام ، يتم اختيار األيتام الذين تم اختيارهم من مناطق وقبائل مختلفة بعناية وبتطبيق معايري معينة يواصلون تعليمهم حتى املدرسة 

الثانوية. يستمر التعليم القانوين والترشيعي وفق منهج الرتبية الوطنية السوداين،املديرين واملسؤولني من تركيا  مع املعلمني واملوظفني 

املحليني. باإلضافة إىل تعليم اللغة اإلنجليزية والعربية ، يتم تقديم دورات اللغة الرتكية أيًضا.



مجمع األيتام العقبة السوداين ، والذي يحتوي عىل املعدات والبنية التحتية التي ميكن أن تخدم 054 يتيم يف املجموع )التعليم - اإلسكان - 

الغذاء - املنطقة االجتامعية( ، يحتوي عىل أقسام اجتامعية.

الدراسية  •الفصول 
• مكتبة

• غرفة كمبيوتر
• غرف النوم

• غرفة الطعام
• ملعب

• صالة مالعب رياضية
• غرف الضيف

• املسجد

الخرطوم املوقع : عاصمة 

املساحة اإلجاملية :  21 فدان

املساحة املغلقة : 5500 م 2

وضع األساس : 2010

بدء التعليم : 2012

السعة : 450 األيتام

فرتة التعليم : 8 سنوات



عليها املرشوع  تطبيق  تم  التي  الدول 

تركيا وفلسطني والبلقان وسوريا والصومال 

والسودان وموريتانيا وباكستان وبنغالديش 

وأراكان وإثيوبيا.

أليتام ا تعليم  مرشوع 
يجب عىل املؤمنني ، الذين هم آباء بعضهم البعض ، أن يتذكروا ويذكروا مهام الحضانة هذه يف األوقات الصعبة. 

إنه مرشوع يهدف إىل املساهمة يف تعليم األيتام املوكلني إىل األمة ، لتعزيز آمالهم يف الحياة ومستقبلهم ، ودعم 

األيتام كقائد يف املجتمع الذي يعيشون فيه.

منذ اليوم األول من الوحي ، تذكرنا حامية حق األيتام ، وتشجيع األيتام والثناء عىل من يدعمونهم بأهمية 

مسؤوليتنا.

مع مرشوع تعليم األيتام ؛ ستدعم مجموعة من 01 مانحني مختلفني مجموعة من 01 ايتام مختلفني. وبهذه 

الطريقة ، سوف يدعم مانحنا 01 ايتام منفصلني بدعم شهري وسيستقبل صلوات من 01 ايتام مختلفني. يتم تبادل 

املعلومات والحالة التعليمية لأليتام مع املانح.

يتم تسليم الدعم واملساعدة املتلقاة من الجهة املانحة إىل األيتام يف فرتات شهرية أو شهرين أو 3 أشهر ، مع 

مراعاة الظروف اإلقليمية.





ينتج الساد ، وهو أكرث األمراض شيوًعا يف إفريقيا ، عن سوء التغذية ، والتعرض املفرط للضوء ، وصدمة العني.

إعتام عدسة العني هو عدسة العيون التي تقع خلف التلميذ وتوفر الرؤية لفقدان الشفافية وتصبح باهتة. مبعنى آخر 

، فإن املشهد مشوه كام لو كان ينظر من خالل زجاج مبخر.

إعتام عدسة العني ليس حالة ميكن عالجها باألدوية أو النظارات. ال توجد طريقة فعالة لوقف تطور إعتام عدسة 

العني والجراحة هي العالج الوحيد إلعتام عدسة العني.

جراحة الساد



عندما قرر املرىض إجراء عملية جراحية 

الستعادة صحتهم بعد العملية التي أجرتها 

فرق الخرباء لدينا. يتم تنفيذ العمليات يف 

بيئة املستشفى من قبل فرق الخرباء ، عن 

طريق التعيني.



يتم تقديم املناطق األكرث حاجة ، خاصة يف أفريقيا وآسيا ، إىل املحسنني بتكاليفها ويتم تحديد املوقع بناًء 

عىل طلب الجهة املانحة. االسم أو األسامء التي يريد املانح إعطاءها لبرئ املاء مأخوذة ويتم تعبئة الفرق 

يف املنطقة.

يتم عرض حفر البرئ يف كل مرحلة. عند اكتامله ، يتم تعليق الالفتة التي تحمل اسم حامل امليثاق عىل 

رأس البرئ. يتم إرسال البرئ ، املعروض يف نسخته النهائية ، إىل الجهة املانحة برسالة شكر.

يقوم مسؤولو الجمعية بفحص اآلبار املحفورة عىل فرتات معينة وإجراء أعامل اإلصالح والصيانة.

 كيف ممكن ان
أحفر برئ ماء؟



بسبب التغريات املوسمية واألحداث الطبيعية والجفاف الشديد والظروف الصحية السيئة 

والفيضانات والزالزل وما إىل ذلك يف العامل الذي نعيش فيه ، تسبب تعطل شبكات املياه 

النظيفة يف العديد من املشاكل.

ال سيام نتيجة عدم الوصول إىل املياه النظيفة ، ازدادت الوفيات و األمراض املعدية ؛ و تسبب

يف جعل الناس معاقني وطريحى الفراش من خالل زيادة مشاكلهم الصحية.

1.2 مليار شخص يف العامل ال ميكنهم الوصول إىل املياه النظيفة.

ميوت أكرث من 007 طفل دون سن الخامسة كل يوم بسبب األمراض التي تسببها املياه غري 

الصحية.

 مناطق حفر برئ املاء
بنغالديش ، مخيمت أراكان ، أوغندا ، تشاد ، أفغانستان ، 

باكستان ، الصومال ، السودان 

آبار املياه



قرية السلطان أيو
باكستان 

واجهت باكستان أكرب كارثة فيضان القرن يف عام 0102. خلف هذه الكارثة خلف آالف الجثث و 631 مليار دوالر من األرضار 

املادية.

قررت ياردم إيل بناء قرية منوذجية حيث ميكن للناس العيش يف رخاء من أجل تقديم مساعدة دامئة يف منطقة تشارسادا بعد 

هذه الكارثة. تم بناء منازل املرحلة األوىل يف وقت قصري وتم تسليمها إىل أرس الضحايا.



 • 40 بيت
• مسجد حسن عيل قرص

• مركز العقبة للتدريب
• مدرسة تشاغري االبتدائية

• التدريب املهني وورش العمل
• بيت الصحة

 • ملعب لألطفال

مالجئ الحيوانات •

مياه الشبكة •

حي محمد عاكف •

 حي صباح الدين زعيم •

حي نسيب فاضل كيساكوريك •

املناطق الزراعية •

نافورة الحميدية •

يحتوي عىل

تشارسادا عىل بعد 120 كم من العاصمة إسالم أباد 
46 فدان 
40 بيت 
 2012
 2014

املوقع :
املساحة اإلجاملية :

عدد املساكن :
وضع األساس :

تاريخ التسليم :



قام مستشفى ياردم إيل ، الذي يتطور وينمو يوًما بعد يوم ، بزيادة فرعه وقدرته من خالل 

النظر يف الحاجة يف املنطقة. جنبا إىل جنب مع الوحدات والعاملني الجدد املضافة إىل 

املستشفى ، فإنه يقبل اآلن املرىض غري التوليد واألطفال يف حالة املستشفى العام.

الصومال. وهي الدولة التي تحدث فيها وفيات األطفال بشكل متكرر يف العامل وأعىل 

معدل وفيات بني األطفال دون سن الخامسة. األسباب األكرث شيوًعا للوفاة هي أمراض مثل 

الحصبة وااللتهاب الرئوي واإلسهال.

بصفتها جمعية ياردم إيل، كانت امليزانية العمومية مؤسفة نتيجة للجفاف واملجاعة التي 

حدثت يف عام 0102 عندما تم وضع كلامت املرور تحت شعار “ال تدع األطفال ميوتون 

، واألمهات ال يشاهدون املوت “. بالقرار الذي اتخذ يف ذلك اليوم ، رشعنا يف بناء أكرب 

“مستشفى لألمومة والطفولة يف أفريقيا”.

يل لصوما ا إيل  ياردم 

ملستشفى  ا



• غرفة الطوارئ
• العيادات الشاملة

 • التشغيل
• غرف املراقبة

• مختربات
• الصيدلة

 • رعاية األطفال حديثي الوالدة
• قسم العدوى واللقاحات

• العناية املركزة
• مسجد

 • قاعة املؤمترات
• غرف الضيف

ويف الصومال ، توجد أقسام لعالج األمراض املعدية الشائعة ومشكالت التغذية ، باإلضافة إىل غرف الخدمات وغرف 

التدريب واملؤمترات ودور الضيافة لألطفال فوق سن سنة واحدة. وباإلضافة إىل ذلك، تم تدريب العاملني يف مجال 

الصحة صومايل يعمل يف املستشفيات أيضا يف تركيا.

مستشفى الصومال لألطفال واألمومة ؛ إنه مستشفى مجهز ميكن أن تقول فيه أم صومالية: “أخذت طفيل إىل وحدة 

صحية وعالجتها هناك”. هذه خدمة يتوقعها ويستحقها إخواننا الصوماليون من إنسانية العامل. املستشفى. 

 يف مستشفى الوالدة
 واألطفال بسعة 100

رسير ؛

مستشفى حديث ومجهز

العاصمة مقديشو 

27 فدان 

6500 م 2 

 2012

 2016

 املوقع :

املساحة اإلجاملية :

املساحة املغلقة :

 وضع األساس :

 قبول املريض :

وهي واحدة من أحدث املستشفيات وتجهيزها يف الصومال وحتى رشق أفريقيا. تلبية حاجة كبرية ، كان املستشفى األمل 

ألجيال.



جد يو
مرشوع جرينهاوس 

“الحياة”  يوجد 
املرشوع هذا  يف 



إنها األولوية األوىل أن تكون جميع املشاريع املنفذة بصفتها جمعية ياردم إيل هي مشاريع مستدامة ، وتهدف إىل تعليم الصيد يف 

املشاريع املنفذة يف جميع املناطق التي يوجد فيها إيذاء.

نتيجة للنتائج الناجحة التي تم الحصول عليها من مرشوع االحتباس الحراري ، حيث يتم إجراء دراسات تجريبية يف البوسنة 

والهرسك ، فإنه يهدف إىل توسيع هذا املرشوع وفتح منطقة تجارية حيث ميكن للعائالت املحتاجة توفري احتياجاتها األساسية.

يتضمن املرشوع تركيب تدفيئة مبساحة 001 م 2 مللكية املستفيد املناسبة لزراعة الخرضوات. الرشط ذو األولوية للمرشوع هو أن 

املحتاجني الذين يرغبون يف الحصول عىل دعم من املرشوع لديهم أرض مناسبة للزراعة. تقوم جمعية ياردم إيل بفحص البيوت 

الزجاجية التي تم تركيبها بانتظام 4 مرات يف السنة.

يتم توفري معدات التدفيئة )الحديد والنايلون وما إىل ذلك( التي تقدمها الجمعية فقط الستخدام املحتاجني ، بحيث يتم تفكيك 

معدات التدفيئة التي تم تركها يف حالة خمول ووجد عدم استخدامها ويتم أخذها من قبل الجمعية إلعادة تقييمها للمحتاجني 

اآلخرين.

تساعد جمعية ياردم إيل املحتاجني من حيث املبيعات من خالل دعم بيع املنتجات يف التدفيئة للمحتاجني ، والتي يتم دعمها يف 

نطاق مرشوع التدفيئة ، بسعر السوق ضمن نطاق العقد مع الرشكات املنتجة للغذاء.

يوفر التدفيئة دخالً لتلبية االحتياجات األساسية لعائلة مكونة من 4 إىل 5 أشخاص إذا تم تخصيصها بانتظام.

ال تعطيني السمك ،علمني 

الصيد



من املشاريع الدامئة واملستدامة األخرى بعد املساعدة الطارئة يف مناطق الكوارث الطبيعية والحروب حيث 

املعاناة كبرية: مرشوع حليب املاعز.

مرشوع تربية االغنام هو مرشوع تم تنفيذه بنجاح خاصة يف البلدان األفريقية. هدفنا بدالً من إعطاء األسامك 

، يتم تقدميها ألول مرة إىل البحر ثم تعلم كيفية الصيد.

تربية  مرشوع 

االغنام



بقدر ما ميكنهم رعاية األرس املحتاجة ؛ يتم إعطاء الحيوانات مثل املاعز واألغنام 

واألبقار كهدايا. يختلف الرقم املعطى وفًقا لحالة األرسة املحددة. تعتني األرسة بهذا 

الحيوان وتستفيد من الحليب يف املقام األول. إنهم يعيدون إنتاج الحيوانات التي 

يرعونها ، وميكنهم تجارة واستخدام اللحوم والجلد.

يعمل  كيف 
املرشوع؟



حممات مراحيض-   مسجد- 
ئن لكبا ا

هربًا من قسوة وقهر دولة ميامنار القاسية ، يكافح مسلمو األراكان الذين 
يأتون إىل بنغالديش من أجل البقاء يف مخيامت يتم إنشاؤها يف املناطق 
الحدودية حيث تكون املرافق ومستويات املعيشة سيئة للغاية. تستمر 

مساعدات أراكان يف تقديم الطعام وآبار املياه والطعام الساخن واملسجد 
ومراحيض واالستحامم واملساعدات العائلية االخوة املساعدات اليتيمة.

املساجد التي بنيت يف مخيامت أراكان تخفف من ظروف املخيم الصعبة.
تساهم املساجد يف كل من مكان العبادة ، ومكان االلتقاء ، ومكان التعليم ، 

واملأوى واألنشطة الثقافية االجتامعية.
ويغطي ياردم إيل مساعدة األمئة واملدرسني املعينني يف املسجد. الضباط 

هنا مسؤولون عن تنظيف وصيانة وحامية املساجد وامتام املنظامت التي 
ستعقد هنا.

توفر كبائن الحامم واملرحاض الفرصة لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص 
الذين يكافحون من أجل البقاء يف ظروف صعبة يف بيئة التخييم يف بيئات 

صحية ونظيفة.

مخيمت 

أراكان



مرشوع صغري ولكنه فعال سيساعد إخواننا وأخواتنا الذين يكافحون من أجل البقاء يف مخيامت أراكان لالجئني.

غري قادر عىل العمل واإلنتاج يف املخيامت ؛ سيكون أحد مشاريع الدعم للعائالت التي لديها ثكنة فقط ميكنهم الحصول عليها مبارشة هو 

“مرشوع دجاج البيض “ وسيكون مصدر رزق لهم.

يف املقام األول ، يتم إعطاء 5 دجاج بيض و 1 ديك لألرس التي تعيش يف 

املخيامت وتم التحقيق فيها. األرسة التي تستقبل املنزل والدجاج البياض 

مسؤولة عن صيانتها. سوف يستفيدون من دجاجهم من بيضهم ، وسيكونون 

قادرين عىل التكاثر والبيع. وبهذه الطريقة ، ستكون مصدًرا لكسب الرزق 

وتساهم يف تغذيتها. يف املقام األول ، سيتم تسليم منزل دواجن إىل األرسة. 

سيتم اإلبالغ عن الضوابط والتفتيش وسيتم تقييم حالة األرسة.

مرشوع دجاج البيض 

يعمل  كيف 
املرشوع



بنغالديش هي واحدة من البلدان التي يبلغ عدد سكانها 061 مليون نسمة لكل مرت مربع. يف البالد التي يشكل املسلمون فيها 88٪ ، فإن مستوى املعيشة والدخل منخفض 

للغاية.

مع وصول مسلمي األراكان الذين أنقذوا حياتهم من االضطهاد يف ميامنار ، زادت الكثافة وزادت املشاكل.

تم بناء مدرسة ياردم إيل بنجالديش دار الحكمة من أجل منع تعرض األيتام ألي من التهديدات.

بسبب الوضع السيايس والعرقي يف البالد ، يستفيد أطفال األيتام واألرس الفقرية من بنغالديش من املجمع. تتوفر صالة نوم مشرتكة وكافيرتيا يف املجمع بسعة إجاملية 0001 

طالب ، مجهزة باأليتام و 001 طالب.

املناهج الدراسية ، حيث يتم توفري التعليم الثانوي والعايل ، وفقا لقوانني بنغالديش مدرسة ياردم إيل بنجالديش دار الحكمة ، تحت إرشاف املعلمني واإلداريني املحليني ، 

يرشف عليه ويوجهه املقر من خالل مكتب ياردم إيل بنجالديش.

مدرسة ياردم إيل 

بنجالديش دار الحكمة



كوكس بازار

4000 م 2

)3000 م 2 )3 طوابق

1000 طالب

2015

2017

املوقع :

املساحة اإلجاملية :

املساحة املغلقة :

السعة :

وضع األساس :

بدء التدريب :



هربا من اضطهاد ميامنار والقدوم إىل بنغالديش ، يكافح مسلمو األراكان من أجل البقاء يف مخيم يف ظروف قاسية ، حتى 

يف مأوى يحميهم من املطر والشمس.

ال ميكن تلبية احتياجات املراحيض والحاممات يف املالجئ املصنوعة من الخشب والنايلون. ال ميكن للمالجئ التي 

يستخدمها أصحاب املنازل مقاومة األمطار املوسمية املفرطة. لهذا الغرض ، تم بناء منازل دامئة ومفيدة وإهدائها إلخواننا 

األراكان.

مرشوع أركان بيتي 



 الهدف: إعطاء منزل دافئ للعائالت التي تكافح من

 أجل البقاء يف ظروف سيئة يف مخيامت أراكان ، يف

.حالة صالحة للعيش

 منوذج: بيوت من الخيزران مع مالجئ أساسية

مناسبة للظروف املحلية. منزل منفصل مبساحة 16-

 20 مرت مربع حيث ميكن ألرسة مكونة من 5 أفراد

.العيش بشكل مريح



فقط 2.0٪ من أرايض موريتانيا ، واحدة من أكرب الدول يف القارة ، مبساحة مليون مرت مربع يف غرب أفريقيا ، مناسبة للزراعة. جزء كبري من 

البالد صحراوي.

تم بناء مدرسة ياردم إيل تدريب املوريتانيني يف عام 7102 يف نواكشوط ، عاصمة موريتانيا.

يشمل فصول التدريب ، غرف إدارية ، مسجد ، مالعب رياضية ، مكتبة ، مهجع ، صالة طعام وأماكن متعددة األغراض.

العاصمة نواكشوط 

20 دونم

)1200 م 2 )طابقان

330 طالب 

2017

2019

مدرسة ياردم إيل تدريب 
املوريتانيني 



املوقع :

املساحة اإلجاملية :

املساحة املغلقة :

السعة :

وضع األساس :

تاريخ االنتهاء :

العاصمة نواكشوط 

20 دونم

)1200 م 2 )طابقان

330 طالب 

2017

2019



يف غزة ، التي تخضع للحظر منذ عام 6002 ، يكافح أكرث من مليوين شخص للبقاء عىل قيد الحياة يف ظل الهجامت والقنابل املستمرة يف سجن 

مفتوح. يعيش األشخاص الذين يعيشون يف غزة ، حيث ظروف املعيشة اإلنسانية محدودة للغاية ، بشكل أسايس بدون طاقة وغذاء وتعليم 

ومأوى وأدوية وإمدادات طبية وغريها من الرضوريات.

يواصل مكتب عون غزة ، الذي تم افتتاحه عام 8002 ، بناء جسور األخوة بيننا وبني ناس يف غزة. منذ عام 8002 ، تم إصالح وتجديد مراكز 

مساعدة األخت لألرسة ، ودعم األيتام ، والصحة ، واملالبس ، واملعدات الطبية ، ومراكز التعليم والتدريب.



مخترب الحاسوب التابع للجامعة اإلسالمية يف غزة ، الذي قصفته إرسائيل الصهيونية 

ودمرته ، تم ترميمه وتجديده من قبل جمعية ياردم إيل ، وتم تسليمه بأجهزة 

جديدة. 

مع وجبات اإلفطار يف رمضان وغريها من أشكال الدعم التي 

تقدم يف باحة املسجد األقىص. يستمر العمل مع من ال يرتك 

مسجد أقصاي دون صاحب.

وتتواصل جهود املساعدات اإلنسانية عىل نفس املنوال يف القدس ، عاصمة 

فلسطني. تنظيامت رمضان وعيد األضحى مستمرة بال انقطاع. مشاريع التمويل 

الصغري ، التدريب املهني والدورات اللغوية ، دعم طلبة الجامعات ، تأهيل أرس 

الشهداء وقدامى املحاربني.



كام تم االنتهاء من األدوات املنزلية وأدوات املطبخ وتقدميها للعائالت.

الهدف: توفري مساكن صالحة للسكن لأليتام الذين ليس لديهم بيت يف الحرب األهلية السورية. إنشاء قرية ياردم إيل األخوية 

جرابلس حديثة ومنوذجية للمساهمة يف بقاء العائالت السورية ، التي تم عزلها عن وطنها ، عن أرضها ، بسالم.

مع بداية الحرب يف سوريا ، حاولنا القيام بواجب األخوة لدينا للعائالت التي اضطرت للهجرة يف مواجهة الدراما 

اإلنسانية.وكانت تركيا الطرف األول من النهار والطوارئ الطعام الناس البقاء عىل الجانب السوري، والصحة، 

والتعليم، واملالبس وغريها من أشكال الدعم واستمر دون انقطاع. يف هاتاي وكيليس وشانيل أورفا وغازي عنتاب ، 

حيث يرتكز الضيوف السوريون ، تم إنشاء مكاتب متثيلية ومكاتب وتم تسليم املساعدة مبارشة ؛ تقع ممثلينا أيضا 

يف املحافظات أيضا السوريني الذين بلغوا يف أي مكان يف تركيا عرب تلبية االحتياجات الفورية.

قرية األخوية جرابلس 

تم االنتهاء من “ قرية ياردم إيل األخوية جرابلس” ، التي تم إنشاؤها للنساء واأليتام األكرث ترضراً من الحرب األهلية يف سوريا ، 
يف وقت قصري وتم تسليمها إىل العائالت اليتيمة. تم اختيار العائالت التي تكافح من أجل البقاء يف مخيامت جبل و ماالب بعناية 

وتم وضع الخيام يف مساكن.

املكان :

اإلجاملية : املساحة 

املساكن : عدد 

السكن : نوع 

السكن :

االجتامعية :  املنطقة 

ميش منطقة   - هواية 

سوريا-جرابلس 

فدان  10

مسكن  40

اجتامعية مساحات   + منزل   40  - جاهز  مبنى 

مطبخ  + مرحاض   + - حامم  غرف   2 (  2 م   55(

- مالعب   - عمل  ورش   - مدرسة   -  مسجد 

حدائق  - خرضاء  منطقة 





يختلف وقت الزراعة وهيكل الرتبة يف كل منطقة. لذلك 

، ال تزرع الشتالت يف نفس الوقت والشتالت املوحدة. يف 

البلدان التي ستزرع فيها الشتالت ، سيتم إجراء دراسات 

الجدوى

إنه مرشوع بدأ إلعطاء الحياة لألرايض القاحلة ولألمل لألجيال وخاصة يف املناطق األفريقية.مع هذا 
املرشوع ، تم زرع شتالت الفاكهة يف املناطق املحددة سلًفا لكل ضحية ضحية. البلدان األفريقية 
، حيث يعاين الجفاف والفقر ، ويتم التخطيط للمناطق التجريبية كمجاالت تطبيق يف بلدنا. هو 
الحفاظ عىل ساحة املسجد واملستشفى ودار األيتام واملزروعات يف املواقع املناسبة لهم للمجمع 

)السودان والصومال وتركيا وموريتانيا( أشتال األشجار املثمرة، يف فناء املدرسة

مرشوع ضحية واحدة - شتلة واحدة 

الالزمة مع املؤسسات الزراعية املعتمدة ويتم 

تحديد الفاكهة واألشجار وفًقا للمناخ وظروف الرتبة 

يف املنطقة.



اوال العناية بالطبيعة ، مع األخذ يف االعتبار آثار األشجار والخرضة عىل 

صحة اإلنسان والظروف املناخية ، ويهدف إىل إحياء الرتبة الجافة 

القاحلة.تم تضمني السكان املحليني يف املرشوع عن طريق زرعهم يف 

الحدائق املدرسية ، حول املستشفيات واألماكن التعليمية. 

ملكية الشتالت وحفظها.إىل جانب إعطاء الحياة للرتبة ، وموازنة املناخ 

، واالستفادة من مثارها ، وتقديم مساهمة اقتصادية واستهالكها كغذاء 

يجعل املرشوع مهاًم



لقد جئنا قبل حلول الشتاء.
قبل الوجه البارد ملوسم الشتاء يتجىل ، مرشوع يجعل العائالت يف 

املنازل بدون ضحكة مدخنة واألطفال الذين ليس لديهم مالبس 
للحامية من الربد.

 دعونا ال نكون جمهوًرا ...

ال يربد اخواننا يف الشتاء لدينا إخوة باردون !



من خالل الحملة التي سيتم تنسيقها مع ممثيل 

ياردم إيل وفرق املتطوعني يف 18 محافظة ، 

كان الهدف منها مساعدة األشخاص اليائسني يف 

الطقس البارد ، عىل أن يكونوا متفائلني ، وأن 

يكونوا سعداء ، أن يبتسموا.

 دعونا ال نكون جمهوًرا ...

لدينا إخوة باردون !

يجب أن يصل مساعدونا قبل الربد واملرض وحتى فقدان األرواح.

لدينا أطفال ، الجريان ، الذين يربد أيدهم وأقدامهم أوالً ، الذين يحاولون اإلحامء عن طريق معانقة 

أمهاتهم يف حالة يأس ، والذين يعيشون يف أمراض ومستحيالت يف منازل بدون مداخن ، هل ندرك ذلك؟



يهدف “سفراء الخريية” ، الذين يعملون لتذكري بعضهم البعض بالخري ، لنرش أخوتنا ومشاركة فرحة املشاركة 

مًعا ، إىل توضيح أهمية املساعدة واملشاركة بلغتهم الخاصة ، ورمبا لجميع رشائح املجتمع ، بعبارات طفولية.

سفراء الخريية ، الذين يحاولون ضم أقرانهم ، وصديقهم يف صفهم و يف الجوار ، إىل هذه القافلة ، يقومون 

بأعامل من شأنها أن تكون مثااًل خاًصا لكبار السن.

إن اكتساب القيم الروحية والرائعة يف سن مبكرة مبثابة درع وقايئ يف مراحل أخرى من الحياة. باالعتامد عىل 

هذا الوعي ، فإن سفراء الخري ال ينقلون عملهم من خالل الزيارات فحسب ، بل يقومون أيًضا بأنشطة تتامىش 

مع أهدافهم.

ء  سفرا
الخريية 



ء  سفرا



يهدف “سفراء الخريية” ، الذين يعملون لتذكري بعضهم البعض بالخري ، لنرش أخوتنا ومشاركة فرحة 

املشاركة مًعا ، إىل توضيح أهمية املساعدة واملشاركة بلغتهم الخاصة ، ورمبا لجميع رشائح املجتمع ، 

بعبارات طفولية.

سفراء الخريية ، الذين يحاولون ضم أقرانهم ، وصديقهم يف صفهم و يف الجوار ، إىل هذه القافلة ، 

يقومون بأعامل من شأنها أن تكون مثااًل خاًصا لكبار السن.

سفراء الخريية 



إن اكتساب القيم الروحية والرائعة يف سن مبكرة مبثابة درع وقايئ يف مراحل 

أخرى من الحياة.باالعتامد عىل هذا الوعي ، فإن سفراء الخري ال ينقلون 

عملهم من خالل الزيارات فحسب ، بل يقومون أيًضا بأنشطة تتامىش مع 

أهدافهم.



 
برنامج نسعد مع

لهم األفضل  هي  االبتسامة 

املالبس االحتفالية والجديدة تعني الكثري لألطفال. أولئك الذين يحافظون عىل 

مالبسهم الجديدة عىل رؤوسهم و ينامون ويرتدون مالبسهم يف الصباح الباكر ، 

يجب أال يرتك األطفال األيتام وراءهم صالة العيد.

يتم إحضار األيتام ، الذين يتم تحديدهم من خالل مكاتب متثيلية ، يف 18 محافظة 

يف تركيا و 02 منطقة مختلفة يف خارج الدولة ، إىل املتاجر واختيار النموذج الذي 

يريدون ، من خالل اختيار اللون الذي يعجبهم ، من خالل تجربتهم.

ومن املؤكد أن األيتام ، الذين ليسوا أمهات وآباء ، يف 

الداخل والخارج ، مشمولون يف فرح العيد وإثارة من 

خالل تقديم الهدايا ، خاصة قبل العيد ، وما يحتاجون 

إليه يف أوقات أخرى.

بنا حبا ا
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