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متكني الناس من تحويل العامل

رؤيتنا
متكني الناس من تحويل العامل
كثري مــن النــاس  -يف جميــع أنحــاء منطقة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا والغــرب العاملــي ،وجميــع أنحــاء العامل
 ال يشــعرون بالتمكــن .بــدالً مــن ذلــك ،فهــم يترصفــون وظيف ًيــا كــا لــو كانــت حياتهــم خارجة عــن ســيطرتهم إىلحد كبــر ،وبالتــايل فــإن لديهــم قــدرة ضئيلة ليــس فقــط عــى تحســن حياتهــم ولكــن أيضً ــا للتأثريعــى مجتمعاتهم
بشــكل أكرب.

مهمتنا
نحــن نعمــل مــع املجتمعــات املحليــة إليجــاد حلــول مســتدامة تعــزز
الســام يف أكــر مناطــق العــامل صعوبــة.
تهــدف املشــاريع اإلنســانية التــي تنفذهــا منظمــة رؤيــا أمــل إىل اســتعادة العالقــات وكرامــة النــاس عــى املســتوى
املحــي والشــعبي مــع الدعــوة إىل وضع حــد للمظــامل النظاميــة .تعد هــذه الجهــود رضوريــة لتعزيز الســام الــذي مل
يعــد الـراع موجــو ًدا فيــه فحســب ،بــل ميكــن للنــاس أن يعيشــوا فيــه بطريقــة يشــعرون أنهــا مرضيــة ومجزية.

الفهرس
املقدمة

4

القيم التنظيمية

7

الهيكل التنظيمي
األردن
سوريا

9
15
21

تونس

25

اليمن

28

القوائم املالية

68

التقرير السنوي 2018

خطاب الرئيس التنفيذي لدى المنظمة
أصدقايئ األعزاء يف رؤيا أمل،
يف عــام  ،2018احتفــل العديــد من النــاس بــأن الدولــة اإلســامية يف العـراق وســوريا ( )ISISفقــدت الغالبيــة العظمى مــن أراضيها يف ســوريا.
بينــا نحــن يف رؤيا أمــل نثنــي أيضً ا عــى هــذا اإلنجــاز الهــام ،ولكننــا نــدرك أن جهودنــا ملســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون من العثــور عىل
األمــل مل تنتــه بعــد .إن الخـراب وكارثة حقوق اإلنســان يف ســوريا مل يســبق لهــا مثيــل تقري ًبــا يف تاريــخ البرشية .يجــد الالجئــون الذيــن بدأوا
يف العــودة إىل ســوريا أنهــم ال ميلكــون شــيئًا ليعــودوا إليــه .فــكل مــا عرفــوه والنــاس الذيــن يحبونهــم قــد ولــت وانتهــت لآلبــد .ومــا زالــت
الحــرب محتدمة.
إن الخـراب الــذي يحــدث يف ســوريا ال يفوقــه إال مــا يحــدث يف اليمــن ،حيــث تســببت الحــرب املتواصلــة واملجاعــة ووبــاء الكولـرا يف مقتل
عـرات اآلالف مــن األطفــال .نحن نؤيــد وضع نهايــة ســلمية للرصاعــات الدائــرة يف الرشق األوســط ،لكننــا نــدرك أيضً ــا أن املعركــة الحقيقية
هــي معركــة القلــوب والعقــول .إن األطفــال الذيــن نشــأوا يف ســوريا واليمــن ال يعرفــون ســوى الحــرب ،ووضعهــم عــى الطريــق نحــو حيــاة
افضــل وتقريــر مصريهم يعنــي أنــه ســيتعني عليهــم تعلــم أن هنــاك طريقــة أخــرى للعيش.
وهذا ،يــا أصدقــايئ ،هــو الســبب وراء قيامنــا مبا نقــوم بــه .نريــد أن نظهر للنــاس أن هنــاك بديـاً للعنــف والقتــال وأن نســاعد يف خلــق عامل
ميكــن لألطفــال والعائــات أن يزدهــروا فيه.
إن إنجــاز هــذه املهمــة يعنــي أنــه يتعــن علينــا الذهــاب إىل األماكــن الصعبــة والقيــام باألشــياء الصعبــة .يجــب أن نكــون عــى اتصــال مــع
الحوثيــن يف اليمــن حتــى نتمكــن مــن توصيــل شــاحنات اإلمــدادات الغذائيــة املنقــذة لــارواح إىل أرايض الحوثيــن .علينــا دعــم املهنيــن
الطبيــن يف واحدة مــن أكــر املناطق التــي دمرتها الحــرب يف ســوريا .علينا تســهيل املحادثــات الصعبة بــن الالجئــن واملجتمعــات املضيفة يف
األردن .وكــا ســرون يف هــذا التقريــر الســنوي ،فإننــا ننفــذ مهمتنــا املتمثلــة يف جلــب األمــل ملــن هــم يف أمــس الحاجــة إليهــا.
عىل الرغم من الحروب والدمار يف املنطقة ،نختار االستمرار يف األمل ألننا نؤمن بأن األشخاص املخولني واملتمكنني يحولون العامل.

ماتياس ليرباند
الرئيس التنفيذي ملنظمة رؤيا أمل الدولية
4

التقرير السنوي 2018

قصتنا
تأسســت منظمــة رؤيــا أمــل عــام  2002عــى يــد ماتيــاس ليبربانــد بعــد أن شــاهد نجــاح
املرشوعــات اإلنســانية التــي عمــل عليهــا يف اليمــن .اســتلهم هــو وبعــض الزمــاء فكــرة تشــكيل
منظمــة ويف عــام  ،2002تــم تســجيلها رســمياً يف كنزنجــن ،أملانيــا.
لقــد شــكل تأســيس رؤيــا أمــل بدايــة حملــة رائعــة يف الجمــع بــن املســاعدة اإلنســانية والتنميــة
املســتدامة والتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة .منــذ عــام  ،2002قامــت ببنــاء ســمعة التعاطــف
والتفــاين يف العمــل اإلنســاين والتنفيــذ الناجــح للمشــاريع املعقــدة .تواصــل املنظمة توظيــف عدد
متزايــد مــن املؤيديــن املتحمســن واملجتمعــات املحليــة والهيئــات الحكوميــة مــن خــال التعاون
معهــم يف مجــال املســاعدة اإلنســانية والتنميــة املســتدامة.

ز
ك�نا
تر ي
نحــن متحمســون للنــاس .إن متكــن املســتفيدين مــن منظــور جديــد والقــدرة عــى تحقيــق حياة
أفضــل يشــجعنا ويلهمنا.
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الناس الذين نخدمهم
تعمــل رؤيــا أمــل يف اكــر مناطــق العــامل صعوبــة مبناطــق الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وخاصــة بــن
املجتمعــات املهمشــة التــي عانــت مــن االضطهــاد النظامــي واالســتغالل وغــره مــن أشــكال العنف .تشــمل
هــذه املجتمعــات الســكان املســتضعفني مثــل الالجئــن واملرشديــن داخليـاً والشــباب املحرومــن.
تقــوم رؤيا أمــل بتطويــر مشــاريعها بالرشاكة مــع املنظــات املحليــة التي تعمــل بالفعــل يف املجتمعــات وال
ي ـزال تعزيــز تلــك املنظــات يف صلــب جهودهــا .تفيــد املنظــات املحليــة وتخــدم مجتمعاتهــا عــى نحــو
افضــل عندمــا تتيــح رؤيــا أمــل لهــم الفرصــة ليكونــوا مســئولني عــن التنفيــذ الناجــح للمشــاريع.
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قيمنا األساسية
تساعد قيم رؤيا أمل األساسية يف تحديد أهداف املنظمة وتنبثق مبارش ًة من بيان هويتها ورؤيتها ورسالتها.

تعاطف

املســاعدة الحقيقيــة هــي أكرث مــن مجــرد مســاعدة ماديــة؛ نحــن نعتقــد أن التنمية املســتدامة
طويلــة األجــل ال ميكــن تحقيقهــا إال يف بيئــة تفــي إىل عالقــات إنســانية إيجابيــة تقــوم عــى
االح ـرام والقبــول واملصالحــة.

ثقة

تــرز األصالــة والشــفافية الطريقــة التــي نعمل بهــا .مــن خــال التواصــل املفتــوح نبني األســاس
للتعاطــف والثقــة املتبادلــة التــي تخلــق الظــروف املثىل لحــل املشــاكل القادمــة وإليجــاد حلول
جديــدة م ًعا.

كرامة

نحــن نعتــر كل إنســان فريــدا مــن نوعــه مــع كرامتــه التــي ال تنتهــك .لذلــك ،نحــن نســعى
جاهديــن نحو عــامل يتمتع فيــه جميــع النــاس بفرصة متســاوية لتحقيــق الرفــاه البــدين والنفيس
واالجتامعــي.

شغف

ال ميكننــا أن نبقــى غــر مبالــن عندمــا ييــأس ويعــاين البرش .نحــن نكافــح الشــقاء ببســالة وبكل
تفــان وشــغف ،ونحتفــل بــكل تغيــر نحــو األفضل.

شجاعة

عــى الرغــم مــن املحــن والشــكوك فإننــا نعمــل يف أكــر دول العــامل هشاشــة ونشــجع اآلخريــن
عىل الوقــوف ضــد الظلــم ودعــم أولئــك الذيــن ال يســتطيعون مســاعدة أنفســهم.
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معاي� عملنا
ي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تطوير إسرتاتيجية للحد من الفقر يف الدولة الرشيكة
تخطيط املرشوع مع املنظامت الوطنية الرشيكة
بنا ًء عىل متطلبات الجهات املانحة
طلبات املشاريع الرسمية
اتفاقية متويل أو املزيد من جمع األموال
عقود املرشوع مع السلطات املحلية
اختيار املوقع بنا ًء عىل معايري محددة جيدًا
املسح األسايس
تنفيذ املرشوع ورصده
التقرير النهايئ للمرشوع مبا يف ذلك التقرير املايل
تقييم املرشوع

ي ن
األساس
ب� المبدأ
ي
والمشاريـ ــع المنجزه
العنــر األســايس يف كل مــروع يف رؤيــا أمــل هــو التأثــر
واســراتيجية تحقيــق ذلــك التأثــر .مبجــرد تحديــد الهــدف ،نقــوم
بتطويــر وثيقــة املــروع التــي ال تــزال مبثابــة نقطــة مرجعيــة
ملــدة املــروع .يوضــح املوظفــون امليدانيــون موقفنــا األســايس
مــن خــال تقييــات االحتياجــات األوليــة واملســوحات األساســية
ونظــام أســايس لجمــع البيانــات .تتيــح لنــا هــذه الطريقــة مراقبــة
وتقييــم نجــاح املــروع املخطــط يف تحقيــق الهــدف املقصــود.
عــى الرغــم مــن اختــاف تفاصيــل الهــدف ،فــإن املوضــوع الرئيــي
هــو مســاعدة املســتفيدين بطريقــة مفيــدة ومســتدامة .نحــن
نؤكــد تقييــات املشــاريع .كل تجربــة ســواء كانــت إيجابيــة أو
ســلبية توفــر رب ًحــا للمعرفــة للمســتقبل .نشــر دامئًــا إىل الــدروس
املســتفادة مــن املرشوعــات الســابقة عندمــا نبــدأ بالخطــوات األوىل
للمشــاريع الجديدة.

تقييم األثر
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قواعد موجزة
الغــرض مــن المنظمــة هــو النهــوض بالمعونــة اإلنمائيــة ودعــم األشــخاص المحتاجـ ي ن
ـ�
ف ي� البلــدان الناميــة.
تسعى منظمة رؤيا امل الدولية اىل تحقيق أغراضها غري الربحية وفقاً لقانون الرضائب األملاين ،من خالل:
1.تقديم مساعدات التنمية والرعاية الصحية العامة والتدريب والتعليم ومساعدة الشباب وحامية البيئة.
2.مســاعدة األشــخاص الذين يعانــون مــن اضطرابــات حــادة ،ودعــم أولئــك الذين يعتمــدون عــى مســاعدة األخرين بســبب حالتهــم البدنيــة او
العقلية او النفســية.

يتم الوصول إىل الغرض من هذه األنظمة من خالل
•إعــام الجمهــور والنهــوض باألنشــطة التي تبنــي الوعي باملشــاكل
يف البلــدان الناميــة .لهــذا الغــرض ،ميكــن للمنظمــة أن تنتــج
وتكتســب وتــوزع الوســائط بكافــة أنواعهــا (الكتــب ،األقــراص
املدمجــة ،الجهــزة الصوتيــة ،الفيديــو ،إلــخ).

التحريــج ضــد تعريــة الرتبــة وحاميــة املناطــق البيولوجيــة واألنــواع
وإدارة النفايــات وتطويــر مصــادر الطاقــة البديلــة واســتخدامها).

•تشــجيع اإلمــداد املســتدام مبيــاه الــرب والتخلــص مــن ميــاه
الــرف الصحــي الصديقــة للبيئــة.

•تنفيــذ املبــادرات واملرشوعــات ذات األغـراض غــر الهادفــة للربــح
والخرييــة (عــى ســبيل املثــال ،يف مجــاالت الرعايــة الصحيــة؛ العمل
االجتامعــي مــع األطفــال والشــباب والبالغــن؛ ذوي االحتياجــات
الخاصة؛ تدابري لتحســن ظــروف املعيشــة والبنيــة التحتيــة وامتالك
ونقــل إمــدادات املســاعدات).

•بناء املرافق الصحية ،يرافقه املشورة يف مجال النظافة.

•تنفيــذ مشــاريع تعليميــة لنقــل املعرفــة واملهــارات ملهــن محــددة
(عــى ســبيل املثــال ،للســجناء واأليتــام إليجــاد عمــل).
•تنفيــذ تدابري متكــن املــرأة ،عــى وجــه الخصوص مــن املشــاركة يف
نظــام التعليــم املــدريس الوطنــي املضمــون.

•تقديــم املســاعدة يف الكــوارث الطبيعيــة واملجاعــة وفشــل
املحاصيــل ،إلــخ.

•توفري التعليــم املهني (عىل ســبيل املثــال ،دورات كمبيوتــر ،دورات
تدريبيــة للحرفيــن ،ومــا إىل ذلــك) لتحســن دخــل الســكان املحليني.

•املســاعدة يف مشــاريع املســاعدة الذاتيــة والنهــوض باملبــادرات
الذاتيــة (عــى ســبيل املثــال ،يف مجــال توليــد الدخــل).

•توفــر مزيــد مــن التدريــب ملســاعدة املعلمــن يف تحســن جــودة
التدريــس.

•إعامل حقــوق الطفــل ،كــا هــو موثــق يف اتفاقيــة األمــم املتحدة
ذات الصلــة.

•إرشادات حول أساسيات الرعاية الصحية الوقائية والنظافة.

•العمل كوسيط لرعاية الطفل ورعاية املرشوع.

•تدريــب العاملــن الصحيــن (عــى ســبيل املثــال ،العاملــون
الصحيــون األساســيون ومســاعدو الــوالدة الطبيــة).

•النهــوض بتدابــر حاميــة البيئــة مــن خــال استشــارة الســكان
ومــن خــال تطويــر املــروع (عــى ســبيل املثــال ،إجـراءات إعــادة

ميكــن ايضــاً الوصــول اىل هــذا الهــدف مــن خــال اقتنــاء املــوارد لدعــم الــركات األخــرى امل ُعفــاة مــن الرضائــب ،والتــي تســهل نفــس
األهداف واملقاصــد.
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المسئولية
السيطرة والشفافية
غال ًبــا مــا يتســاءل األف ـراد واملنظــات عــا إذا كانــت تربعاتهــم للمشــاريع يف البلــدان الناميــة يتــم إنفاقهــا بكفــاءة ومــا إذا كانــت امليزانيــات تتابــع
عــن كثــب ،وإذا كانــت التقاريــر دقيقــة وشــفافة ومــا هــي التدابــر التــي يتــم تنفيذهــا مــن أجــل تقييــم نجــاح املرشوعــات .رؤيــا أمــل تبقــي هــذه
املخــاوف يف االعتبــار يف كل مــروع.
غال ًبا مــا تكــون املحاســبة الســليمة مهمــة تجدهــا املؤسســات الرشيكــة لرؤيــا أمــل ســاحقة .لذلك ،تتــوىل املنظمــة مســؤولية جميــع الحســابات عىل
مســتوى املــروع أو مســتوى املكتــب القطــري ،وف ًقــا إلرشــادات الجهــات املانحــة .تتلقــى املنظــات الرشيكــة املحليــة مدفوعــات مســبقة ويلــزم
محاســبتها قبــل تلقــي أمــوال إضافيــة.

التقييم واالنعكاس
تتــم مراجعــة التقاريــر املالية ملنظمــة رؤيــا أمــل بنــا ًء عــى أنشــطة وميزانيــات املــروع ،والتي يتــم االتفــاق عليهــا يف بدايــة املــروع .يقــوم املكتب
القطري واملديــر التنفيــذي مبراجعــة جميع اإليصــاالت واملحاســبة.
تستخدم رؤيا أمل كتيب داخيل للتحكم يف املرشوع لتحديد العمليات واإلجراءات التنظيمية.

والخار�
الداخل
التدقيق
ج ي
ي
وف ًقــا للوائــح رؤيــا أمــل ،يجــب مراجعــة حســاباتها بواســطة مراجعــن داخليــن مختصــن يعينهــم مجلــس اإلدارة .باإلضافــة إىل املراجعــة الداخليــة
للحســابات ،يجــب أيضً ــا تأكيــد املحاســبة مــن قبــل رشكــة تدقيــق خارجيــة مســتقلة.

معاي� الجودة وقواعد السلوك
ي
رؤيا أمل موقعة عقود وبالتايل تخضع ملعايري الجودة الدولية ورموزها:
•قواعد السلوك الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

•معايري املجال لتنفيذ مشاريع الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث وإعادة التأهيل.

عالوة عىل ذلك ،تتابع رؤيا أمل املبادئ التوجيهية الـ  12األساسية للجنة التنسيق األملانية للمعونة اإلنسانية.
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التنظيم
الهيكل
ي
المكاتب القطرية
ومبــا أن املكاتــب القطريــة يف مواقــع مشــاريعها تعمــل إىل حــد
كبــر بشــكل مســتقل ،فإنهــا قــادرة عــى االســتجابة الفوريــة
للتطــورات املحليــة عــى أرض الواقــع .يدعــم مقــر رؤيــا أمــل يف
أملانيــا املكاتــب القطريــة فيــا يتعلــق باملســائل املاليــة وضــان
الجــودة واالستشــارات الفنيــة أثنــاء تنفيــذ املــروع.

الجمعية العمومية
تــم تســجيل جمعيــة رؤيــا أمــل الدوليــة يف الســجل املحــي
للجمعيــات ( )270382 VRيف محاكــم مدينة فرايبورغ ام بريســجاو،
أملانيــا .وقــد تــم اعتــاد الرابطــة كمنظمــة غــر ربحيــة وخرييــة يف
عــام  2002مــن قبــل الســلطات املاليــة يف إمندينجــن ،أملانيــا (معرف
الرضيبــة .)50969/05070
األفراد
ال ميكــن تحقيــق رؤيــة ومهمــة رؤيــا أمــل إال مــن خــال دعــم
أعضاء املنظمــة .باإلضافــة إىل توفــر املؤسســات املالية ،يقــدم أعضاء
رؤيــا أمــل دعمهــم املعنــوي ملوظفــي كل مــروع واملتطوعــن
وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن .العضويــة يف املنظمــة ممكنــة لألفـراد
الذيــن يبلغــون مــن العمــر  16عا ًمــا أو أكــر ،وكذلــك لكيانــات
الــركات .بحلــول نهايــة عــام  ،2018كان لــدى املنظمــة  68عض ـ ًوا
عاملي ـاً ،منهــم ســبعة أعضــاء مؤلفــن مــن املجلــس املنتخــب.

رؤيا أمل الدولية
الرئيس التنفيذي
رؤيا أمل – األردن

تطوير الربنامج

التمويل واإلدارة

عضو المنظمة
يقــرر مجلــس اإلدارة قبــول أي عضــو جديــد بعــد تقديــم طلــب
مكتــوب .يف حالــة الرفــض ،ســوف تتخــى جمعيــة العضــو عــن
الطلــب .يقبــل مجلــس العضــو التقريــر الســنوي للمجلــس ويوافــق
عــى امليزانيــة وينتخــب املجلــس ويريحــه.
المجلس
املجلــس مســؤول عــن إدارة املنظمــة ومهامهــا كممثلهــا القانــوين
والقضــايئ .يعــن ويــرف ويريــح الرئيــس التنفيــذي .يجــب أن
يتألــف مجلــس رؤيــا أمــل الدوليــه مــن ثالثــة أعضــاء عــى األقــل
وســبعة أعضــاء عــى األغلــب :الرئيــس ونائبــه والســكرتري وأمــن
الصنــدوق أمــا األعضــاء اإلضافيــون بحســب الــرورة .يعمــل مجلس
اإلدارة طو ًعــا ويُعــاد انتخابــه كل ثــاث ســنوات.

رؤيا أمل – اليمن

املياه والنظافة ،الصحة ،األمن الغذايئ ،الشباب

مدير املكتب واملالية

إدارة شؤون املوظفني
السكرتري
الشؤون اللوجستية
املحاسب
املساعد الفني

قسم التنمية

مشاريع اإلنعاش االقتصادي
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مقدمة عن المجلس
ماركوس روز رئيس مجلس اإلدارة

جريالد مول نائب رئيس مجلس اإلدارة

مؤسس ومستشار للمنظامت غري الحكومية
برلني ،أملانيا
املسؤوليات:
•التنمية الطويلة األجل لرؤيا أمل
•العالقات العامة
•تعيني أساس أوسع من املتطوعني
Marcus.Rose@vision-hope.org

املعالج املهني
مانهايم  ،أملانيا
املسؤوليات:
•تنظيم الحمالت والجمعيات الخريية
Gerald.Mall@vision-hope.org

سيلفانا هوبفرن أمني صندوق

ماتياس بوهينج عضو مجلس اإلدارة

املسؤول العام ومسؤول األعامل
ميونخ ،املانيا
املسؤوليات:
•امليزانية واملالية
•الرقابة الداخلية
•محاسبة املشاريع
•تقديم املشورة للقانون االجتامعي
Silvana.Hoepfner@vision-hope.org

مستشار السياسة
كولونيا ،أملانيا
املسؤوليات:
•إدارة أصحاب املصلحة اإلسرتاتيجية
•الشؤون العامة
•االتصاالت السياسية
•مراقبة الجودة
•جمع التربعات والعالقات مع الجهات املانحة
•التطوير التنظيمي
Matthias.Boehning@vision-hope.org

الرس شرير سكرتري

ينس بيرت كامب عضو مجلس اإلدارة

طبيب ورجل أعامل
فرايبورغ  ،أملانيا
املسؤوليات:
•سكرتري
•التطوير التنظيمي
•إدارة الجودة
•تأهيل العمل والتعاون األكادميي
Lars.Schaerer@vision-hope.org

مهندس معتمد
إمندينغن ،أملانيا
املسؤوليات:
•عالقات عامة
•ممثل للجمعية
•التطوير االسرتاتيجي
Jens-Peter.Kamp@vision-hope.org

رايرن ويرب عضو مجلس اإلدارة

ماتياس ليبرباند الرئيس التنفيذي

مامرس إعادة تأهيل
بفالزغرافنويلر  ،أملانيا
املسؤوليات:
•عالقات عامة
•ممثل عن جمعية يف بادن فورمتبريغ
•التطوير االسرتاتيجي
Rainer.Weber@vision-hope.org

مستشار يف املساعدات اإلنسانية والتعاون من أجل التنمية
شتاينهايم ،أملانيا
املسؤوليات:
•اإلدارة الشاملة
•العالقات العامة وجمع األموال
•التواصل مع املنظامت األخرى
•تشكيل االسرتاتيجية
Matthias.Leibbrand@vision-hope.org
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ش
ال�اكات
األوتشا ()OCHA

منــذ عــام  ،2009يعتــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (األوتشــا) مشــارك فعــال يف اليمــن مــن خالل
مكاتبــه هنــاك ،وذلــك بهــدف التنســيق اإلنســاين للمســاعدة بفعاليــة وتوفــر التمويــل للمشــاريع .شــاركت رؤيــا أمل مع
األوتشــا لتنفيــذ املشــاريع الطارئــة يف اليمن.

برنامج األغذية العاملي ()WFP

برنامــج األغذيــة العاملــي هــو فــرع املســاعدة الغذائيــة والتغذويــة باألمــم املتحــدة ويتواجــد يف اليمــن منــذ عــام 2004
بحيــث يدعــم ماليــن األشــخاص املترضريــن مــن الحــرب املســتمرة .يواصــل الربنامــج دعمــه لالســتجابة الطارئــة لحــاالت
ســوء التغذيــة وانعــدام األمــن الغذايئ مــن خــال متويــل مشــاريع رؤيا أمــل التــي تنقــذ حيــاة اآلالف مــن اليمنيــن الذين
يعانــون مــن ســوء التغذيــة وإنعــدام األمــن الغــذايئ.

منظمة الصحة العاملية ()WHO

منظمــة الصحــة العامليــة هــي فــرع الصحــة العامــة لألمــم املتحــدة يف اليمــن ،عــززت نشــاطها يف اليمــن ملواجهــة املوجة
الثانيــة مــن تفــي الكولـرا يف أبريــل  .2017تنســق املنظمــة األعــال اإلنســانية وتدعــم مشــاريع الصحــة العامــة ،مبــا يف
ذلــك املــروع الــذي نفذتــه رؤيــا أمــل ملعالجة األزمــة.

صندوق األمم املتحدة للسكان
()UNFPA

قــام صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بتوســيع نطــاق اســتجابته يف عــام  2018وتطويــره خطــط االســتعداد للــرد عــى
أي نــزوح واســع النطــاق يف املســتقبل .مــن خــال آليــة االســتجابة الرسيعــة ( ،)RRMوبقيــادة صنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان وبتنفيــذ مــن رؤيــا أمــل الدوليــة يتــم تزويــد األرس مبجموعــات االســتجابة الرسيعــة.

الوزارة االتحادية األملانية للتعاون
االقتصادي والتنمية ()BMZ

الــوزارة االتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة هــي فــرع مــن حكومــة أملانيــا مخصصــة لتحقيــق األهــداف
اإلمنائيــة الدوليــة .تواصــل الــوزارة االتحاديــة دعــم رؤيــا أمــل يف تنفيــذ التطويــر للمشــاريع ،مثــل مراكــز األرسة يف األردن
وبرنامــج تنميــة الشــباب يف تونــس.

تريفند ()Tearfund

تريفند هــي منظمة غــر حكوميــة ،مدفوعــة باملبــادئ املســيحية ،تهــدف إىل إنهــاء الفقر .يقــع مقرهــا الرئيــي يف اململكة
املتحــدة وتســاعد يف متويل مشــاريع رؤيــا أمــل ،مثل اســتجابة الكولـرا وجمــع ميــاه األمطار.
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ش
خريطة الم�وع الخاصة بنا

األردن

تونس

اليمن

سوريا
أملانيا
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األردن

تشــتهر اململكــة األردنيــة باملناظــر الطبيعية الجميلــة والـراث القديــم والســكان املتنوعــن وثقافتهــم الدافئــة واملضيافة.
متتد هــذه الضيافــة إىل مــا يصــل حــوايل مليــون الجــئ ،الغالبية العظمــى منهــم فروا مــن العنــف يف ســوريا .عــى الرغم
مــن اســتعداد الحكومــة والســكان املحليني ملســاعدة الالجئــن ،فــإن املــوارد شــحيحة والتمويــل غــر ٍ
كاف .مــع أن بعض
الالجئــن بــدأوا يف العــودة إىل ديارهــم يف ســوريا يف عــام  ،2018إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات املرتبطــة بالعــودة
عــى نطــاق واســع وقــد يصبــح الكثــر منهــم مقيمــن أردنيــن عــى املــدى الطويــل .تســاعد رؤيــا أمــل الالجئــن عــى
اإلندمــاج بشــكل أفضــل يف املجتمعــات املضيفــة وتزودهــم بفــرص مســتدامة طويلــة األجل.
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ش
م�وع رياض األطفال
واإلجتماع والتعليم القائم عىل اللعب
النفس
الدعم
ي
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 177طف ًال
سبتمرب  - 2016أغسطس 2019
تربعات خاصة
املنشية ،محافظة املفرق والكرك ،محافظة الكرك ،األردن
 79,500يورو عىل مدى ثالث سنوات
منشية بني حسن (منشية) وغصون الرحمة (الكرك)

الخلفية
يركــز املجتمــع األردين بقــوة عــى التعليــم .ومــع ذلــك ،هنــاك القليــل مــن الفــرص التعليميــة لألطفــال الالجئــن .فهــم يعتــرون أقــل عرضــة لاللتحاق
باملدرســة بخمــس مـرات مــن نظرائهــم املحليــن ،وغالبًا مــا تكــون فصولهــم دون املســتوى الوطنــي ومنفصلــة عــن تلــك الخاصــة باألطفــال األردنيني.
وهذا النظــام يعتربنتيجــة التامســك اإلجتامعــي الضعيــف داخــل املجتمعات التــي تســتضيف أعــدا ًدا كبرية مــن الســوريني وكذلــك األطفال الســوريون
الذيــن يســقطون و يتخلفــون برسعــة يف تعليمهم.
تقــدم روضة األطفــال فرصــة للتدخــل ومســاعدة األطفــال الالجئــن يف الحصــول عــى الفرصة التــي يحتاجــون إليهــا وذلــك لزيــادة فرصهم عــى البقاء
يف املدرســة وتحقيــق النجــاح التعليمــي .باإلضافــة إىل اإلحتياجــات التعليميــة ميكــن أيضـاً معالجــة الصدمــات عــر األجيــال التــي تنتقل مــن اآلبــاء أو
مقدمــي الرعايــة الذيــن عانــوا مــن العنــف يف ســوريا مــن خــال املناهــج والعــاج القائــم عــى اللعــب والفــن .تحقي ًقــا لهــذه الغايــات ،تتعــاون رؤيــا
أمل مــع منظمتــن غــر حكوميتــن أردنيتــن لتنفيــذ ريــاض أطفــال األمــل يف شــال وجنــوب األردن.

•التعليم غري الرسمي ل  177طفل
•زيارات منتظمة من أطباء األطفال وأطباء األسنان
•الدعــم النفــي اإلجتامعــي مــن خــال مجموعــة متنوعــة
مــن األنشــطة
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ش
م�وع رياض األطفال
مخطط ش
الم�وع
عمنيــة مكرســة لتعليــم
بــدأت روضــة األمــل لألطفــال يف عــام ( 2013املنشــية) و ( 2014الكــرك) ،وذلــك مبســاعدة رشيكــن أردنيــن أو مؤسســات ّ
الالجئــن وتدريبهــم وإدماجهــم .تعتمــد روضــة األطفــال عــى منهــج عــى طـراز مونتيســوري ،والــذي يركــز عــى اإلبــداع والتعلــم التفاعــي واللعــب
مع تدريــس نفــس األساســيات مثــل روضــات األطفــال األخــرى مثــل األرقــام والحــروف واألشــكال .باإلضافــة إىل ذلــك ،توفــر األنشــطة الفنيــة العالجية
فرصــا للنمو النفــي والتطــور العاطفــي .عــى الرغم مــن أن هذا
والدعــم النفــي واإلجتامعــي واملوســيقى واللعــب املنظــم وروايــة القصص لألطفــال ً
النهــج القائم عــى اللعــب كان ينظــر إليــه يف البدايــة بعــن الشــك مــن قبــل الســوريني واألردنيــن ،إال أن نجاحه عــى أســاس التدابــر التعليميــة أدى
إىل قبــول واســع.
يتــم تقديــم خدمــات ريــاض األطفــال لألطفــال مــن كال الجنســيات لزيــادة التفاعــل بــن الســكان األردنيــن والســوريني وبالتــايل الحــد مــن احتــاالت
الـراع .،تدفــع عائــات الالجئني الســوريني رســو ًما مخفضــة ويتــم َمنح ُمنــح دراســية كاملــة قامئة عــى اإلحتياجــات لتزويــد األطفــال مــن األرس األكرث
حرمانًــا بفرصــة اإللتحــاق بريــاض األطفــال دون أي تكلفة.

أنشطة 2018
شــهد عــام  2018أربع ســنوات مــن روضة األمــل ،والتــي تســتمر يف إظهــار نجــاح الســنوات الســابقة .التحــق أكــر مــن  827طفـاً 177 ،منهــم يف عام
 .2018يتــم تزويدهــم بالتعليــم قبــل االبتــدايئ  -مبــا يف ذلــك تعلــم الحــروف واألرقــام باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة  -يف مــكان ترفيهــي آمن .تشــمل
األنشــطة األغــاين واملوســيقى واللعــب املجــاين يف الخــارج والداخــل وروايــة القصــص والفنــون و ِ
الحــرف .باإلضافــة إىل ذلــك ،يتلقــى األطفــال الدعــم
النفــي واإلجتامعــي خالل جميــع األنشــطة مــع الرتكيز عــى اللعــب والعــاج بالفــن .يقــوم طبيــب األطفــال وطبيــب األســنان بزيــارة ريــاض األطفال
ثــاث مـرات عــى األقــل ســنويًا ويتلقــى األطفــال وجبــات خفيفــة صحيــة كل يــوم لضــان الصحــة البدنيــة الجيدة.

يديــر ريــاض األطفــال ،الســوريون واألردنيــون الذيــن يحصلــون عــى عمــل مربــح مــن املــروع .يعمــل فريــق مــن تســعة أفـراد يف املنشــية ومثانيــة
يف الكــرك عــى وجــه التحديــد لريــاض األطفــال والتــي تقــع يف نفــس املرافــق مثــل مراكــز األرسة .لذلــك تســتفيد املجتمعــات بشــكل مبــارش وغــر
مبارش مــن وجــود ريــاض األطفال مــن خــال توفــر الخدمــات وخلق فــرص العمــل وتحســن التامســك االجتامعــي والتعليــم العــايل الجــودة بتكاليف
منخفضــة للغايــة والتحفيــز االقتصــادي مــن خــال عمليــات الـراء املحلية.
17

التقرير السنوي 2018

ش
م�وع مراكز األرسة
ي ن
والتمك� للمرأة واألطفال
مهارات الحياة
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 102طفل و  70شابة و  84أم
سبتمرب  - 2016أغسطس 2019
BMZ ، GIZ ، GFA
املنشية ،محافظة املفرق والكرك ،محافظة الكرك ،األردن
 555,555يورو عىل مدار ثالث سنوات
منشية بني حسن (منشية) وغصون الرحمة (الكرك)

الخلفية
غالبًــا مــا تتوفــر لعائــات الالجئــن فــرص اقتصاديــة قليلــة ومدخ ـرات
مســتنفدة وديــون .يتبنــى املزيــد واملزيــد مــن اس ـراتيجيات املواجهــة
الحــادة مثــل الحــد مــن اســتهالك األغذيــة؛ ســحب األطفــال مــن
املــدارس؛ أو القيــام بعاملــة غــر رســمية أو اســتغاللية أو خطــرة.

•
•
•

تقديــم الدعــم املنــزيل لـــ  102مــن أطفــال املــدارس (إجــايل  206خــال
العــام الــدرايس )2018-2017
التمكني من خالل مهارات الحياة األساسية لـ  70فتاة
الشفاء من الصدمة من خالل العالج الجامعي او الفردي لـ  84أم

يــرأس العديــد مــن األرس املعيشــية لالجئــن أقــارب ذكــور لنســاء قُتــل
أزواجهــن أو ســجنوا يف الحــرب؛ متيــل هــذه العائــات إىل الحصــول عىل
مســتويات أكرث حــدة مــن الصدمــة واإلفقــار والذكــور الذيــن يقودونهم
هــم يف بعــض األحيــان اليزالــون فتيــان يف ســن املراهقــة .زواج األطفــال
هــو وســيلة شــائعة بشــكل متزايــد للتعامــل مــع مســتويات عاليــة من
الحرمــان اإلقتصــادي؛ الفتيــات الــايت يتزوجــن صغــار الســن لديهــن
إمكانــات هائلــة للبقــاء يف املدرســة والعثــور عــى عمــل وعرضة لــدورة
متكــررة مــن الفقــر والضعــف.
تســبب التنفيذ الناجــح لروضــة األمــل لألطفــال يف أن تتعرف رؤيــا أمل
ورشكاؤهــا املحليــون عــى فهــم الحاجــة إىل زيــادة دمــج جميــع أف ـراد
األرسة يف برامجهــا .تحقيقــا لهــذه الغايــة ،أنشــأوا مراكــز األرسة يف عــام
 2016لتعزيــز اإلزدهــار البــري لعائــات الالجئــن الســوريني يف األردن.
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ش
م�وع مراكز األرسة
مخطط ش
الم�وع
مــن خــال برامــج املســاعدة املختلفــة املصممــة ملســاعدة األشــخاص يف جميــع مراحــل الحيــاة ،يســاعد املركزيــن  -اللــذان يقعــان يف نفــس منشــآت
ريــاض األطفــال  -ملســاعدة الالجئــن والفقـراء األردنيــن عــى إدارة آثــار تجاربهــم املؤملــة واكتســاب مهــارات الحيــاة والتشــكيل .الروابــط بــن بعضهــا
البعــض لتحســن التامســك اإلجتامعــي.
يف برنامــج مــا بعــد املدرســة ،يتلقــى األطفــال الســوريون واألردنيــون املســاعدة
املنزليــة ويشــاركون يف أنشــطة مناســبة للفئــة العمرية املصممــة ملســاعدتهم عىل
حــل صدماتهــم وتحســن أدائهــم األكادميــي .يف برنامــج الفتيــات ،تقــوم الفتيــات
الــايت تـراوح أعامرهــن بــن  15و  25ســنة بتطويــر كفــاءات شــخصية ومهنية من
خــال فصــول املهــارات الحياتيــة ودورات الكمبيوتــر وأنشــطة الحــرف اليدويــة.
تعمــل هــذه التدابريعــى تحســن راحتهــم النفســية وتســاعدهم عــى تحقيــق
قــدر أكــر مــن تقريــر املصــر ،مــا يقلــل مــن خطــر الــزواج املبكــر والفقــر مــدى
الحيــاة.
يف برنامــج املــرأة ،تشــارك األمهــات الســوريات واألردنيــات يف أنشــطة مثــل دروس
الطهــي والخياطــة ويتلقــن العــاج الفــردي والجامعــي .يتيــح برنامــج تعزيــز
التوظيــف للنســاء املؤهــات تلقــي التدريــب ومنحــة صغــرة حتــى يتســنى لهــن
كســب دخــل عــن طريــق فتــح أعاملهــن التجاريــة الخاصــة.

أنشطة 2018
أظهــرت الســنة الثانيــة مــن أنشــطة مركــز األرسة نجا ًحــا كب ـ ًرا لجميــع الفئــات املســتهدفة .بلــغ جميــع األطفــال الذيــن شــاركوا يف برنامــج مــا بعــد
املدرســة املعيار املطلــوب الجتيــاز املدرســة ،مقارنــة بنســبة  ٪ 50قبــل تنفيــذ املــروع ؛  ٪86قامــوا بتحســن درجاتهــم باللغــات العربيــة واإلنجليزية
والرياضيــات بعــر نقــاط مئويــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أظهــر تقييــم نفــي انخفــاض  ٪ 90يف الســلوكيات املتعلقــة بالصدمــات.
شــاركت الفتيــات واألمهــات يف أنشــطة للمســاعدة يف تعزيــز أدوارهــن داخــل أرسهن وتحســن فرصهــن يف العثــور عىل عمــل مربــح .أخــذت الفتيات
دروســا يف مهــارات الكمبيوتــر واملهــارات الحياتيــة والتدريــب عــى العمل .لقــد تعلمــن أســاليب إلدارة املشــاعر املعقــدة املرتبطــة بالصدمــات وكذلك
ً
كيفيــة كتابــة الســرة الذاتيــة وصنــع املنتجات التــي ميكــن بيعهــا مــن أجــل الربــح .أخــذت األمهــات دروس الطبــخ والخياطــة 25 .قمــن باملشــاركة يف
برنامــج تعزيــز العاملة.
يف عــام  ،2018أنشــأت غصــون الرحمــة يف الكــرك واملنشــية بنــي حســن يف املفــرق ،بدعــم مــايل مــن  ،GFAتــم إنشــاء برنامــج تعزيــز التوظيــف يف
كال املركزيــن األرسيــن .يــزود الربنامــج النســاء بالتدريــب عــى العمــل وفــرص لبيــع منتجاتهــن اليدويــة ومنــح صغــرة لهــن لبــدء أعاملهــن التجاريــة
الخاصــة .قــررت مجموعــة مــن املشــاركات تســمية أعاملهــن «الكشــتبان» ،وهــي الكلمــة العربيــة التــي تعنــي «قمــع الخيــاط» ،وتقــوم بتطويــر نهج
تســويقي احـرايف .يف يوليــو  ،2018بــدأن بيــع منتجاتهــن يف بــازار ملــدة ثالثــة أيــام يف عـ ّـان ،األردن .لقد حقــق الربنامــج نجا ًحا كبـ ًرا بحيــث أصبحت
منتجــات الكشــتبان متاحــة اآلن يف جميــع أنحــاء األردن واململكــة العربيــة الســعودية.
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ف
إيجاد األمل ي� األردن
“عندما تضيق بك الحياة ،عليك ان تساعد انساناً ال تعرفه”.
ياســمني هــي واحــدة مــن اصــل  17,000الجــئ ســوري يعيشــون يف مدينــة
الكرك ،حيــث هربــت هــي وزوجهــا يف عــام  .2013لقــد أدركــوا برسعــة أنه
عــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يف مأمــن مــن الحــرب ،إال أنــه ليــس لديهــم
أمــوال أو عالقــات يف األردن؛ أدت العزلــة داخــل مجتمعهــم املضيــف إىل
زيــادة الصعوبــات والصدمــات الجديــدة.
ثــم تعرفــت ياســمني عــى مركــز األمــل األرسي .أجــرت مقابلــة يف إحــدى
الوظائــف يف عــام  2014وانضمــت إىل موظفــي جمعيــة غصــون الرحمــة
الخرييــة كعامــل تعليمــي .بالنســبة إىل ياســمني ،مل تكــن املهمــة تتعلــق
فقــط بكســب األمــوال التــي كانــت يف أمــس الحاجــة إليهــا ولكــن األهــم
مــن ذلــك هــو إيجــاد األمــل يف خضــم حياتهــا الجديــدة وغــر املؤكــدة
كالجئــة .متثــل وظيفتهــا تغي ـرا ً متكّنــت مــن مســاعدة اآلخريــن بــدالً مــن
اإلعتــاد عــى املــوارد النــادرة املتاحــة لالجئــن.

الجزء األمثــن مــن وظيفتهــا هــو الطــاب الذيــن تقــوم بتدريســهم كل يوم.
تقــوم بتدريــس اللغــة العربيــة للطــاب يف املرحلــة االبتدائيــة كجــزء مــن
برنامــج مــا بعــد املدرســة والــذي يســاعد األطفــال الســوريني واألردنيــن
عــى تحقيــق النجــاح التعليمــي .وقــد ســاعد تدريبهــا عــى التعامــل مــع
الســلوكيات املرتبطــة بالصدمــات كل مــن األطفــال ونفســها عــى تحقيــق
مســتويات أعــى مــن املرونــة يف خضــم الظــروف الصعبــة للغايــة.
وأفضــل مــا يف األمــر هــو أن طــاب ياســمني يعلمــون أنهــا تهتــم بهــم.
لديهــم دعــم مــن شــخص طيــب ولطيــف ويحبهــم مهــا كان األمــر .يف
حديثهــا عــن الطــاب ،قالــت ياســمني« :عالقتــي مــع األطفــال جميلــة
ورائعــة .هــم أوالدي «.

20

التقرير السنوي 2018

سوريا

مــع إســتمرار الحــرب األهليــة يف ســوريا عامهــا الســابع فقــد ظلــت واحــدة مــن أســوأ األزمــات اإلنســانية يف العــامل
واســتمرت يف املســاهمة يف ارتفــاع إجــايل عــدد الالجئــن عــى مســتوى العــامل أكــر مــن أي وقــت مــى .عــى الرغــم
مــن تراجــع العنــف يف بعــض املناطــق يف عــام  ،2018إال أن الحــل طويــل األمــد ال يـزال بعيــد املنــال واألكــر تــررا ً هم
مــن املدنيني .بالنســبة للكثرييــن ،تدهــور الوضــع امليــؤس منه عــى األرض مــع تزايــد تفيش األمـراض التــي ميكــن الوقاية
منهــا املرتبطــة بالفقــر املدقــع أدى إىل تفاقــم الوضــع .تصقــل رؤيــا أمــل خربتهــا للمســاهمة يف تحســن وضع األشــخاص
األكــر ضع ًفــا يف ســوريا :النســاء وحديثــي الــوالدة واألطفــال.
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ف
ش
م�وع مستش� األم
تقوية وتعزيز األمومة والرضع والرعاية الصحية للطفل
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

يف عام  14,663 :2018امرأة 16,484 ،طفل
أبريل  - 2016ديسمرب 2021
الوزارة اإلتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية ()BMZ
أريحا ،محافظة إدلب ،سوريا
 2.95مليون يورو عىل مدى خمس سنوات
منظمة بنفسج السورية و صندوق األمم املتحدة للسكان ()UNFPA

الخلفية
بعد ســبع ســنوات مــن الحــرب األهليــة يف ســوريا ،تــم تدمــر البنيــة التحتيــة للبــاد  -مبــا يف ذلــك نظــام الرعايــة الصحيــة املزدهــر ســابقًا .فــر معظم
األطبــاء يف بداية الحــرب مــا زاد من تفاقــم أزمــة الرعايــة الصحية .تعــد املنشــآت الطبيــة اآلن أهدافًــا متكررة للتفجـرات والهجــات األخــرى وتعترب
ســوريا أخطر بلــد يف العــامل بالنســبة ملقدمــي الخدمــات الطبية .األشــخاص األكــر احتيا ًجــا للرعايــة الصحية هــم مــن املدنيــن ،الذين يجــب عليهم يف
كثري مــن األحيــان الســفر ملســافات طويلة عــر مناطــق النـزاع للوصــول إىل الخدمــات التي يحتاجــون إليهــا .تعطــي رؤيا أمــل األولويــة لتوفــر الرعاية
الصحيــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا والتــي بدورهــا تنقــذ حيــاة النســاء و حديثــي الــوالدة واألطفــال يف املناطــق التــي تعرضــت فيهــا منشــآت الرعاية
الصحيــة ألرضار جســيمة بســبب الحرب.

•
•
•
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الرعاية الطبية لـ  1220امرأة شهريًا ،مبا يف ذلك  285إقامة للمرىض املنومني.
الرعاية الطبية لـ ً 1370
طفل شهريًا ،مبا يف ذلك  150إقامة لألطفال املرىض.
والدة  260طفل شهرياً.
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ف
ش
م�وع مستش� األم
مخطط ش
الم�وع
للمســاعدة يف إعــادة تطويــر نظــام الرعاية الصحيــة املتهــاوي يف ســوريا ،بــدأت رؤيا أمــل ومنظمة بنفســج الســورية الغــر حكوميــة يف نيســان ،2016
وبالتعــاون مــع مديريــة إدلــب للصحــة ( )IHDيف إعــادة تأهيــل مبنــى مهجــور يف محافظــة إدلــب لتحويلــه إىل مستشــفى .أكملــوا عمليــة إعــادة
التأهيــل يف يوليــو  ،2016ويوفــر مستشــفى بنفســج لألمومــة اآلن الرعايــة ملــا متوســطه  2600مــن النســاء واألطفــال والرضع كل شــهر؛ وتشــمل هذه
األرقــام  260حالــة والدة ،منهــا  60حالــة والدة قيرصيــة .باإلضافــة إىل تلبيــة االحتياجــات الرضورية مثل الــوالدة الطبيعيــة ،يقدم املستشــفى العالجات
الوقائيــة مثــل الفحوصــات املخربيــة ورعايــة الحاضنــة لحديثــي الــوالدة واألدويــة وخدمة اإلســعاف.
لتوفــر التثقيــف يف مجــال الصحــة والنظافــة يف املناطــق النائيــة ،قامــت منظمــة رؤيــا أمــل ومنظمــة بنفســج بتدريــب  10مــن العاملــن يف مجــال
الصحــة املجتمعيــة ( )CHWsلتثقيــف الســكان حــول مواضيــع صحيــة مهمــة مثــل الحمــل ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة واللقاحــات .يقــوم
العاملــون الصحيــون يف املدينــة بحــوايل  380زيــارة منزليــة شــهريًا يف منطقــة أريحــا والقــرى املحيطــة بهــا.

يف يوليــو  ،2018بــدأت رؤيــا أمــل بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ومديريــة صحــة إدلــب  ))IHDبتدريــب  10نســاء عــى العمــل
كقابــات .ســوف يكملــون التدريــب يف ديســمرب  2019وســوف تلبــي حاجــة كبــرة للمهنيــن الطبيــن املؤهلــن وخاصــة يف املناطــق الريفيــة مــن
محافظــة إدلــب.

أنشطة 2018
يعكــس عــدد املســتفيدين يف عــام  2018النجــاح الكبــر ملــروع مستشــفى األمومــة يف ســوريا .كل شــهر ،يتلقــى مــا يقــرب مــن  2600مريــض  -أي
ثالثــة أضعــاف العــدد عنــد افتتــاح املستشــفى ألول مــرة يف عــام – 2016الرعايــة الصحيــة .قــدم املستشــفى الرعايــة الصحيــة للنســاء وطــب األطفــال
مثــل الــوالدات الطبيعيــة والــوالدة القيرصيــة ورعايــة الحاضنــة واللقاحــات إىل النســاء واألطفــال األكــر ضعفــا واحتياجــا.
يف عــام  ،2018قدمــت رؤيــا أمــل األمــوال لدعــم  80من املوظفــن الطبيــن واإلداريــن حتى يتمكــن املستشــفى مــن اإلســتمرار يف تقديم رعايــة مهنية
رسة وأثاث ًا ومســتلزمات طبيــة إضافية لتحســن مســتوى الرعاية.
عاليــة الجــودة للمدنيني يف محافظــة إدلــب .كــا قدمــت أ ّ
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جلب األمل إىل سوريا

أمــل البالغــة مــن العمــر  10ســنوات وعائلتها ،مثلهــا مثل كثرييــن آخريــن حــورصوا يف الفقــر الناجــم عــن الحــرب الســورية .كان والدها
ميتلــك متج ـرا ً صغ ـرا ً بالقــرب مــن منزلــه لكــن غــارة جويــة دمــرت املتجــر وخلفــت ورأهــا خســارة كبــرة وإصابــة موهنــة .يف وقــت
الحــق ،أصــاب صــاروخ منــزل العائلــة وشــاهدت أمــل ابــن عمهــا ميــوت .وعقــب هــذا الحــدث املــؤمل أصيبــت بقلق شــديد ومل تســتطع
النــوم إال إذا احتضنتهــا والدتها.
بعــد عــدة ســنوات مــن الحــرب ،كانــت والــدة أمــل محظوظــة مبــا يكفــي للعثــور عــى وظيفــة؛ ومــع ذلــك ،فإنــه يتطلــب أن تكــون يف
الخدمــة ملــدة  48ســاعة متواصلــة كل أســبوع .غمــر أمــل القلــق وأصبحــت تنســحب مــن كل يشء والكآبــة تســيطر عليهــا أثنــاء غياب
والدتهــا .يف بعــض األحيــان كانــت تبــي طــوال الليــل ثــم تنفجــر غضبـاً يف املدرســة وتشــد شــعرها.
تدهــورت الحالــة النفســية والعقليــة ألمــل بشــدة لدرجــة أن والدتهــا نقلتهــا إىل مستشــفى بنفســج لألمومــة لتلقــي العــاج .هنــاك
اســتخدمت املرشــدة النفســية العــاج بالفــن وتعزيـزات إيجابيــة ليــس فقــط لتوجيههــا يف الســلوك الب ّنــاء ولكــن أيضً ــا ملســاعدتها عــى
البــدء يف الشــفاء مــن صدمتهــا .خــال األشــهر القليلــة التاليــة متكنــت أمــل مــن التغلــب عــى قلقهــا املوهــن وتقبلــت بهــدوء تغيــب
والدتها للعمــل .خرجت مــن املستشــفى وهــي قــادرة االن عىل مواصلــة الشــفاء وتبــي جيــدا ً يف املدرســة .لديها آمــال كبرية مبســتقبلها:
وهــي تريــد أن تصبــح طبيبــة.
من أمل والجميع يف رؤيا أمل ،شك ًرا لك عىل مساعدتنا يف جلب األمل إىل سوريا.
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تونس

لطاملــا تــم تهميــش الشــباب مــن املشــاركة اإلجتامعيــة يف تونــس .يف بعــض املناطــق ،يصــل معــدل البطالــة بــن الشــباب اىل حــوايل ٪45
أو أعــى .مــع وجــود العديــد مــن األشــخاص غــر امللتحقــن بالتعليــم تكــون النتيجــة إحســاس واســع النطــاق بالحرمــان مــن الحقــوق
والالمبــاالة والســلبية مــا يــؤدي إىل احتــال أكــر للعنــف والتطرف .تســاعد رؤيــا أمل هــؤالء الشــباب عــى تحقيق حيــاة هادفــة وذاتية
يف تقريــر املصــر مــن خــال قيــادة التدريبــات عــى مهــارات العمــل والعمــل الجامعــي وبنــاء الســرة الذاتيــة واملشــاركة املدنيــة.
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ش
م�وع تنمية الشباب
اإلجتماع واإلقتصادي للشباب
التكامل
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 700شاب
سبتمرب  - 2016أغسطس 2018
الوزارة اإلتحادية األملانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية ()BMZ
تونس
 200,000يورو
نور الحياة

الخلفية
بعــد ســبع ســنوات مــن قيــام الربيــع العــريب بتشــكيل حكومــة جديــدة يف تونــس ،يشــعر الكثــر مــن النــاس بخيبــة أمــل إزاء آفاقهــم والتغيــر الــذي
أحدثتــه الثــورة بالفعــل .أعــاق اإلفتقــار إىل الفــرص اإلقتصاديــة اإلصالحــات املوعــودة وواجــه الجيــل األول مــن الشــباب الذيــن خرجــوا مــن الثــورة
بطالــة عاليــة .نقــص فــرص العمــل يعنــي أنــه حتــى األشــخاص املتعلمــن جيـ ًدا غــر قادريــن عــى العثــور عــى عمــل مربــح .مــن بــن الشــباب ذوي
املهــارات العاليــة الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  15و  29عا ًمــا ،يقــدر معــدل البطالــة بحــوايل  .٪45يتــم تهميشــهم اجتامع ًيــا واقتصاديًــا بســبب قلــة
فــرص املشــاركة وغالبًــا مــا تكــون أصواتهــم غــر مســموعة.

•
•
•
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ش
م�وع تنمية الشباب
مخطط ش
الم�وع
يف مدينــة تونــس ،العاصمــة التونســية ،تشــارك رؤيــا أمــل مــع املنظمــة املحليــة غــر الحكوميــة نــور الحيــاة ومختلــف املنظــات املجتمعيــة لقيــادة
برامــج تنميــة الشــباب للشــباب األكــر حرمانًــا الذيــن ال ميارســون التعليــم أو العمــل أو التدريــب .يف تلــك الربامــج ،يتعلــم الشــباب املهــارات الحياتية
القيمة مبــا يف ذلــك التخطيــط الوظيفــي والســرة الذاتية وكتابــة خطابــات الغالف ومهــارات البحــث عن وظيفــة والعمــل الجامعــي ومهــارات القيادة.
من خــال الربنامــج ،يتــم متكينهــم للتغلــب عــى مشــاكلهم اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة مــن خــال تطوير أنشــطة مســتدامة مــدرة للدخــل .بإســتخدام
املهــارات التــي يتعلمونهــا يقومــون بتنفيــذ مبــادرات املجتمــع املدين التــي يقومــون بتصميمهــا وتنفيذهــا بأنفســهم .بــدالً من الحفــاظ عــى املواقف
الــا مباليــة والســلبية أو تبنــي اإليديولوجيــات الراديكاليــة (املذاهــب املتطرفــة) ،يصبــح الشــباب أكــر اندما ًجــا يف املجتمــع املــدين ولديهــم فــرص
للتنميــة اإلجتامعيــة واإلقتصادية.
مــن بــن  700مشــارك يف الربنامــج خــال مــدة املــروع ،تختــار لجنــة مســتقلة  25لتلقــي التدريــب بهــدف وضــع خطــط التوظيــف الخاصــة بهــم.
لديهــم فرصــة ســانحة للتقــدم بطلــب للحصــول عــى منحــة أعــال صغــرة تهــدف إمــا إىل بــدء مشــاريعهم الصغــرة أو تأمــن تدريــب محــدد
يتيــح لهــم الحصــول عــى وظيفــة أو تدريــب داخــي .ال تــؤدي هــذه التدابــر إىل توليــد دخــل للمشــاركني فحســب بــل تنطــوي أيضً ــا عــى إمكانيــة
املســاهمة يف النمــو اإلقتصــادي للبلــد.

أنشطة 2018
يف عــام  ،2018تــم تنفيــذ مجموعــة متنوعــة من األنشــطة التــي تســتهدف الشــباب وقــدرة املنظمــة املحلية غــر الحكوميــة .تــم تدريــب  10معلمني
عىل نهــج التعلــم التجريبــي ومهــارات الرســوم املتحركــة الالزمــة لتعليم الشــباب املســتهدف
شــارك  569شــابًا يف أنشــطة تنميــة الشــباب وتلقــوا تدريبــات مــا زاد مــن قابليتهــم للتوظيــف وحســن مهاراتهــم الحياتيــة ووفــر لهــم األمــل
واملنظــورات ملســتقبلهم .تقــدم  ٪54مــن املســتفيدين بالفعــل بطلــب للحصــول عــى وظيفــة أو تدريــب داخــي ونجــح الكثــر منهــم يف الحصــول
عــى عمــل .شــارك  480مــن الشــباب يف تنفيــذ  110أنشــطة للمجتمــع املــدين وبــدأ العديــد مــن اآلخريــن التطــوع يف املنظــات املجتمعيــة و
أسســوا أنديــة الشــباب غــر الرســمية الخاصــة بهــم .عــى عكــس أمنــاط حياتهــم الســلبية الســابقة ،فإنهــم يشــاركون اآلن بنشــاط يف الحيــاة املدنيــة
ويســاهمون يف مجتمعاتهم.
بالتعــاون مــع جمعيــة محليــة ،تــم اختيــار  14شــابًا لوضــع خطــة توظيــف وتلقــى تدري ًبــا مســتم ًرا طــوال العملية .مــن بــن هــؤالء املشــاركني االثني
عــر بــدأوا مرشوعاتهــم الخاصــة ،واكمــل اثنــان منهــم فــرة تدريــب داخــي ،مــا أظهــر نجا ًحــا رائ ًعــا للربنامج.
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اليمن

تســبب النـزاع املســلح الــذي اجتــاح اليمــن يف أوائــل عــام  2015يف واحــدة مــن أســوأ الكــوارث اإلنســانية يف التاريــخ .بعــد ثالث ســنوات
مــن الحــرب ،أدت الغــارات الجويــة والحصــار مــن بلــدان أخــرى إىل تدمري طــرق اإلمــداد الغــذايئ ومنــع وصــول املســاعدات األساســية إىل
أشــد املحتاجــن إليهــا .وقــد أدى التدمري املســتهدف للممـرات املائيــة والقطــاع اإلجتامعــي املنهــار إىل تفــي األمـراض التي ميكــن الوقاية
منهــا ،وخاصــة الكولـرا والخنــاق (الديفيرتيــا) .يحتــاج أكــر مــن  24مليــون شــخص  ٪80 -مــن الســكان  -إىل املســاعدة اإلنســانية .أربعــة
عرش مليــون يف حاجــة مهــددة للحياة؛ مــع عدم وجــود نهايــة للـراع يف األفــق ،مــن املرجــح أن يســتمر هــذا العــدد يف االرتفــاع .تواصل
رؤيــا أمــل ،التــي لهــا وجــود طويــل ومســتقر يف اليمــن ،االنخـراط يف تقديــم معونــات طارئــة حــادة ملن هــم يف أمــس الحاجــة إليهــا ،ويف
الوقت نفســه إنشــاء مشــاريع طويلــة األجــل ومســتدامة تواصــل إخـراج القــرى مــن الفقر.
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الغذا�
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ي
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ش
م�وع توزيـ ــع األغذية الطارئة
ئ ف
الغذا� ي� حاالت األزمات
معالجة إنعدام األمن
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:

 43,922أرسة ( 175,062فر ًدا ) تتلقى حصصاً شهرية
حصل حوايل  9,836أرسة عىل حصص ملرة واحدة
يناير  - 2018ديسمرب 2018
برنامج األغذية العاملي ()WFP
محافظتي حجة والحديدة ،اليمن
6,472,366يورو (يتم تحديثها عن طريق التمويل)

الخلفية
اعتبــا ًرا مــن فربايــر  ،2018خلقــت حــرب أهليــة دامــت ثــاث ســنوات يف اليمــن أكــر أزمــة إلنعــدام األمــن الغــذايئ يف العــامل .باإلضافــة إىل النـزاع عىل
مســتوى األرض ،فــإن الحصــار املفروض عــى املوانــئ اليمنيــة والتــي حالــت دون اســترياد املــواد الغذائيــة ،هــي محــركات هامــة يف األزمة .لقــد اضطر
أكــر مــن  ٪ 60مــن الســكان إىل تبنــي تقنيــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف حــاالت الطــوارئ للتعامل مــع نقــص الغــذاء وأكــر مــن  ٪ 40يخلــدون إىل
الف ـراش جائعــن بشــكل روتينــي .يتأثــر األطفــال عــى وجــه الخصــوص بارتفــاع مســتويات ســوء التغذيــة والجــوع .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن أعــدا ًدا
كبــرة مــن النازحــن داخلي ـاً ،خاصــة يف أكــر املناطــق التــي تعــاين مــن إنعــدام األمــن الغــذايئ يف اليمــن تشــكل ضغطًــا إضاف ًيــا عــى املجتمعــات
املثقلة باألعبــاء.
واجهــت محافظتــي حجــة والحديــدة بشــكل خــاص عــد ًدا كب ـ ًرا مــن النازحــن داخلي ـاً ،مــا أدى إىل تفاقــم أزمــة إنعــدام األمــن الغــذايئ إىل حالــة
كارثيــة ( .)IPC 5املاليــن معرضــون لخطــر جــوع وشــيك ،مبــا يف ذلــك ع ـرات اآلالف مــن األطفــال.

• 13مديريات مستهدفة
• 43,922أرسة يتم الوصول اليهم شهرياً
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ش
م�وع توزيـ ــع األغذية الطارئة
مخطط ش
الم�وع
منــذ عــام  ،2012عقــدت منظمــة رؤيــا أمــل رشاكــة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي ( )WFPلتنفيــذ مشــاريع األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اليمــن .يف
عــام  ،2015تعاونــت مــع املنظــات املحليــة غــر الحكوميــة واملجالس وقــادة املجتمــع لإلســتجابة لدعــوة برنامــج األغذيــة العاملــي لتقديم املســاعدة
الغذائيــة الطارئــة يف محافظــة حجــة ،حيــث غطــى ســبع مناطــق .يف العــام التــايل ،ازداد الوضــع ســو ًءا ،فســعت رؤيــا أمــل لتوســيع تغطيتهــا لتشــمل
ثــاث مناطــق داخــل محافظــة الحديــدة.
اعتمــد مــروع توزيــع األغذيــة الطارئــة لعــام  2018عــى النجاحــات الســابقة ملنظمــة رؤيــا أمــل يف توفــر املســاعدات الغذائيــة الطارئــة لــأرس التي
تعــاين مــن إنعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد يف محافظتــي حجــة والحديــدة .متــت إضافــة املزيــد مــن املناطــق إىل املــروع بحيــث اســتهدف يف عــام
 9 ،2018مناطــق يف حجــة و  4مناطــق يف الحديــدة .يســتهدف املــروع فقــط األشــخاص األكــر ضع ًفــا الذيــن ليــس لديهــم مصــدر للدخــل أو أي
وســائل الحصــول عــى الغــذاء وكذلــك حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد لــدى األطفــال واألمهــات.

أنشطة 2018
عمــل املــروع مــن خــال شــبكات مجتمعيــة موجــودة مســبقًا للمســاعدة
يف تحســن األمــن الغــذايئ لــأرس األكــر ضع ًفــا مــن خــال توزيــع املســاعدات
الغذائيــة الشــهرية يف املناطــق التــي مزقتهــا النزاعــات يف محافظتــي
حجة والحديــدة.
•تــم اختيــار املســتفيدين مــن خــال لجــان املســاعدة الغذائيــة (،)FAC
والتــي كانــت تــدار يف القــرى مــن قبــل املجالــس املحليــة والقــادة الذيــن
تــم تشــجيعهم عــى تــويل املــروع .مــن خــال لجــان املســاعدة الغذائيــة
( ،)FACsوتضمــن عمليــة اإلرشاف مــن قبــل لجــان املســاعدة التاكــد مــن أن
معايــر اختيــار املســتفيدين تــم تطبيقهــا بطريقــة شــفافة
•قامــت شــاحنات برنامــج األغذيــة العاملــي بنقــل األغذيــة إىل مســتودعات
رؤيــا أمــل ،والتــي تــم التوزيــع منهــا عــى  49نقطــة توزيــع يف جميــع أنحــاء
محافظــات حجــة والحديــدة.
•تلقى املســتفيدون بطاقــات توزيــع لتحديد هويتهم بشــكل مناســب يف نقاط
توزيــع األغذيــة .ملراعــاة قضايــا الســامة لــأرس التــي تعيلها إنــاث ،تــم تعديل
الجــداول الزمنية لتلبيــة احتياجاتهن.
•قامــت رؤيــا أمــل بتوزيــع الحصــص الغذائيــة  -التــي تتألــف مــن ســلع
مثــل البقوليــات والدقيــق والزيــت  -عــى املســتفيدين املختاريــن مــرة
واحــدة شــهريًا يف نقــاط التوزيــع يف  13مديريــة مســتهدفة يف محافظتــي
حجة والحديــدة..
يف بعــض األحيــان ،مل تتلــق بعــض املناطــق عمليــات نقــل مجدولــة لألغذيــة
بســبب التحديــات املرتبطــة بالــراع ،مبــا يف ذلــك نقــاط التفتيــش التــي مل
تتمكــن شــاحنات األغذيــة مــن عبورهــا .تــم تحقيــق هــدف تحســن األمــن
حصصــا شــهرية
الغــذايئ لــأرس املســتهدفة ،حيــث تلقــت  43,922أرسة
ً
مــن الغــذاء .باإلضافــة إىل ذلــك ،تلقــت  9,836أرسة نازحــة حصصــاً غذائيــة
ملرة واحــدة.
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ف
إنبعاث األمل ي� حياة بسمة

بســمة البالغة مــن العمــر  50عا ًمــا ،كانــت تكافــح لرعايــة أطفالهــا الســبعة ،أحدهــم مصاب مبــرض طبــي مزمــن .نظـ ًرا ألنها تعــاين من
ورم خبيــث يف عينيهــا فقــد أصبحــت غــر قــادرة عــى إعالــة أرستهــا .أصبحــت ضعيفــة جـ ًدا لدرجــة أنهــا مل تعــد قــادرة عــى اإلنتقــال
مــن منــزل إىل منــزل للتســول للحصــول عــى الطعــام .لقــد انتهــى بهــم املطــاف اىل مواجهــة فقــر مدقــع حيــث يعيشــون يف كــوخ مــن
غرفــة واحــدة ال يوجــد بــه ســقف وعرضــة إلنهيــار الصخــور.
"ال ميكنني حتى امليش من منزل إىل منزل لطلب املال بعد االن".
وجد احــد العاملــن يف رؤيــا أمــل بســمة وعائلتها ومتــت توصيتهــم ضمن املســتفيدين ملــروع توزيــع األغذيــة الطارئــة .تلقــوا حصتهم
الغذائيــة األوىل يف أغســطس  ،2016وبــدأت حياتهــم عــى الفور يف التحســن لألفضــل .إن امتــاك األمــن الغذايئ قــد مكنهم مــن البدء يف
التفكــر يف أنشــطة إضافية ،مثــل التعليــم والفــرص املســتقبلية .بينــا تــم تحويلهــم يف الســابق إىل التســول للحصول عــى الطعــام ،اآلن
ميكنهــم املشــاركة يف مجتمعهــم عىل قــدم املســاواة.
ســبق أن اضطــرت بســمة وأطفالهــا الســبعة للتســول للحصــول عــى الطعــام ،لكــن لديهــم اآلن األمــل يف أنهــم بحاجــة إىل بنــاء حيــاة
أفضــل ألنفســهم ومجتمعهــم.
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ش
م�وع المساعدات الغذائية مقابل األصول
ئ ف
الغذا� ي� حاالت األزمات
معالجة إنعدام األمن
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 1800أرسة
سبتمرب  - 2018مارس 2019
برنامج األغذية العاملي ()WFP
محافظة حجة ،مديرية بني قيس ،اليمن
 181,183.93يورو
املجالس املحلية يف املناطق املستهدفة

الخلفية
قبــل انــدالع الحــرب يف اليمــن ،واجهــت الفتيــات تحديــات كبــرة يف الحصول عــى التعليــم؛ ونتيجــة لذلــك كن معرضــات ملخاطــر كبــرة منها الــزواج
املبكــر للفتيــات و الفقر مــدى الحيــاة .بعــد ثالث ســنوات مــن الحرب تــم تدمــر قطــاع التعليــم وأصبــح العديد مــن األطفــال  -الفتيــان والفتيــات -
غري قادريــن عــى الذهــاب إىل املدرســة.
عــى الرغــم مــن أن معظــم أجـزاء اليمــن كانــت يف منــأى عــن الحــرب إال أن املناطــق الريفيــة عــى وجــه الخصــوص واجهــت أكــر العقبــات ،حيــث
انهــارت اإلقتصــادات املحليــة متا ًمــا بينــا كان النازحــون داخليـاً يفرضــون ضغوطًــا أكــر عــى املــوارد املســتنفدة تقري ًبــا .تصنــف أجـزاء مــن محافظــة
حجة والتــي معظمهــا ريفيــة ومتأثــرة بأعــداد كبــرة مــن النازحــن داخليـاً يف املرحلــة الخامســة مــن التصنيــف الــدويل للـراءات ،مــا يعنــي أن أزمة
انعــدام األمــن الغــذايئ يف حالــة كارثيــة .يعتمــد العديــد مــن اليمنيــن اآلن اعتــا ًدا تا ًمــا عــى املعونــات اإلنســانية ،مــا يعنــي املزيــد مــن التــأكل يف
املرونــة املحلية.
نظ ـ ًرا ألن األرس التــي تكافــح مــن أجــل الحصــول عــى الغــذاء فذلــك يحتــم أن يعمــل العديــد مــن األطفــال الذيــن كانــوا بخــاف ذلــك يف املدرســة
يف وظائــف منخفضــة األجــر وعاليــة الخطــورة .يزيــد التواجــد خــارج املــدارس مــن احتامليــة بقــاء هــؤالء األطفــال يف فقــر مــدى الحيــاة وأن تظــل
مجتمعاتهــم املحليــة معتمــدة عــى املســاعدات الخارجيــة حتــى بعــد انتهــاء الحــرب.

المستفيدون يصلحون الطريق المؤدي إىل المدرسة

المستفيدون يقومون بحملة تنظيف لقريتهم
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ش
م�وع المساعدات الغذائية مقابل األصول
مخطط ش
الم�وع
إن إصــاح املــدارس املتــررة مع توفــر الدخل للعــال اليمنيــن يتيــح الفرصة ليــس فقط ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ ولكن أيضً ــا لتعزيــز املرونة
املحليــة مــن خــال منــح األطفــال القــدرة عــى العــودة إىل املدرســة .تحقيقــا لهــذه الغايــة ،شــاركت رؤيــا أمــل مــع املجالــس املحليــة لتنفيــذ برنامــج
الغــذاء مقابــل األصول.
ز ّود برنامــج الغــذاء مقابــل األصــول أربــاب األرس ( )HHsبراتــب مقابــل أعــال الصيانــة واإلصــاح يف املرافــق املدرســية .زاد الراتــب مــن قوتهــم
الرشائيــة ،ال ســيام يف رشاء األغذيــة مــن املزارعــن املحليــن ،يف حــن أن إعــادة بنــاء املــدارس شــجعت األرس عــى إرســال أطفالهــا إىل املدرســة وخفــض
معــدل تخلــف الفتيــات عنهــا .وقــد كان أعظــم أصــول املجتمعــات  -مدارســها – التــي أعيــد بناؤهــا مقابــل الغــذاء.

أنشطة 2018
شــاركت رؤيــا أمــل مــع املجالــس املحليــة يف املناطــق املســتهدفة لضــم
 1800رب أرسة يف  30مجموعــة عمــل إلعــادة تأهيــل املــدارس املتــررة.
تلقــى أربــاب األرس تحويــات نقديــة يف نهايــة كل شــهر عــى مــدار أربعة
أشــهر.
قامــت فــرق العمــل بإصــاح  31ممـ ًرا مدرسـيًا و  13فصـ ًـا دراسـيًا قدميًــا
و  35مرحاضً ــا قد ًميــا و  3شــبكات للــرف الصحــي .باإلضافــة إىل ذلــك،
قامــوا بإعــادة تأهيــل  7طــرق تــؤدي إىل املــدارس و  3آبــار قرويــة.
لقــد قامــوا ببنــاء  15فصــل درايس جديــد و  29مرحاضً ــا جديــ ًدا و 10
شــبكات رصف صحــي جديــدة و  20خ ـزان اريض لحصــاد ميــاه األمطــار.
باإلضافــة إىل ذلــك ،قامــوا بإصــاح  438كرسـيًا وطاولــة و  6بوابات؛ اشــروا
 5بوابــات جديــدة لتحســن وضــان أمن املدرســة.
مــع إصــاح املــدارس أصبحــت العائــات التــي مل يكــن لديهــا دخــل ســابق
لديهــا اآلن أمــوال لــراء الطعــام ،وأُتيــح لألطفــال العــودة إىل املدرســة.
ميكــن أن تواجــه قــرى بأكملهــا اآلن مســتويات أكــر مــن الرفاهيــة
وتقرير املصــر.

مدرسة النرص قبل التدخل

مدرسة النرص بعد التدخل
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ش
م�وع النقد مقابل العمل
ئ
الغذا� وإعادة بناء المجتمعات
الحد من انعدام األمن
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 450أرسة
يونيو  - 2018ديسمرب 2018
برنامج األغذية العاملي ()WFP
محافظة حجة ،اليمن
 148,438يورو
املجالس املحلية وزعامء القبائل

الخلفية
لقــد دمــرت الحــرب يف اليمــن اإلقتصــاد بالكامــل .يف عــام  ،2016عندمــا مل
تعــد الحكومــة قــادرة عــى دفــع رواتــب املوظفــن العموميــن ،فقــد حــوايل
 1.25مليــون مينــي ســبل معيشــتهم وأصبــح مئــات اآلالف مــن األرس فقــرة.
أدت الغــارات الجويــة املســتمرة إىل تدمــر البنيــة التحتيــة الهشــة مســبقاً يف
البــاد وهبطــت الصــادرات إىل الصفــر تقريبًــا وانهــار الريــال اليمنــي وارتفــع
معــدل البطالــة.
أدى عــدم االســتقرار اإلقتصــادي الشــديد إىل ارتفــاع حــاد يف انعــدام األمــن
الغــذايئ .يفتقــر املزارعــون الذيــن مــا زال لديهــم القــدرة عــى إنتــاج الغــذاء
إىل الوقــود الــازم لنقلــه .يف املناطــق التــي يتوفــر فيهــا الطعــام للــراء ال
يســتطيع الكثــر مــن النــاس رشائــه ألن أرسهــم ال متلــك دخـ ًـا .ما يقــرب 17
مليون مينــي  -أكرث مــن  ٪ 60مــن الســكان  -اعتمــدوا اسـراتيجيات املواجهة
الســلبية مثــل تخطــي الوجبــات وتنــاول املزيد مــن الخبــز بــدالً مــن الخضار
املغذيــة للتعامــل مــع نقــص الغــذاء .يعــاين أكــر مــن نصــف ســكان البــاد
اآلن مــن أزمــة أو حالــة طــوارئ مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.

المستفيدون يتلقون حوافزهم النقدية
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ش
م�وع النقد مقابل العمل
مخطط ش
الم�وع
يف حــن أن املعونــة الغذائيــة رضوريــة يف حــاالت الطــوارئ ،فــإن
اإلعتــاد عــى الجهــات األجنبيــة الفاعلــة عــى املــدى الطويــل
يــؤدي إىل تــآكل قــدرة املجتمعــات املحليــة عــى الصمــود .لهذا
الســبب ،عقــدت رؤيــا أمــل رشاكــة مــع برنامــج األغذيــة العاملي
لتنفيــذ برنامــج النقــد مقابــل العمــل يف محافظــة حجة،مديرية
بنــي قيــس ،والــذي مــن خاللــه تحصــل األرس األكــر ضعفًــا
عــى دخــل لـراء الطعــام مــن خــال العمــل عــى إعــادة بنــاء
مجتمعاتها.
يف إطــار أنشــطة املــروع ،يشــارك أربــاب األرس ( )HHsمــن
األرس التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف أنشــطة إنتاجية
إلعــادة بنــاء مجتمعاتهــم يف مقابــل الحصــول عــى الغــذاء عــن
طريــق التحويــات النقديــة .العمــل الــذي قامــوا بــه عــى حــد
ســواء إســتعاد البنيــة التحتيــة التــي دمــرت يف الحــرب ،وكذلــك
حســن قــدرة املجتمعــات عــى مواجهــة الكــوارث يف املســتقبل.

أنشطة 2018

المستفيدون يجمعون الحجارة كمساهمة إلصالح
طريق القرية

شــاركت رؤيــا أمــل مــع املجالــس املحليــة وزعــاء القبائــل
لتحديــد  450أرسة تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد،
وال ســيام تلــك التــي يعيلهــا كبــار الســن أو املعوقــن أو النســاء.
تم تجميــع أربــاب األرس املســتهدفة يف مجموعات العمــل والتي
أعــادت بنــاء األصــول املجتمعيــة التــي تــررت أو دمــرت يف
الحــرب .يف نهايــة كل شــهر ،تلقى العــال تحويـاً نقديـاً ،متكنوا
مــن رصفــه عــى الغــذاء وغريهــا مــن الرضوريــات.
يف عــام  ،2018قــام أربــاب األرس يف مجموعــات العمــل بإصــاح
أو إعــادة بنــاء الطــرق وشــبكات امليــاه وشــبكات الــرف
الصحــي واملــدارس واملرافــق الصحيــة وخزانــات امليــاه يف جميــع
أنحــاء مديريــة بني قيــس يف محافظــة حجــة .متكنــت  450أرسة
مــن تحســن الوصــول إىل الغــذاء ومتتلــك القــرى يف املديريــة
ـول مجتمعيــة أفضــل وبالتــايل تحســنت القــدرة
املســتهدفة أصـ ً
عــى التحمــل.

طريق القرية بعد االنتهاء من اإلصالح
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قصة نجاح

عندما قُتــل والــد حســان يف الحــرب األهليــة يف اليمــن ،أصبــح الشــاب البالغ مــن العمــر  21عا ًمــا فجــأة املعيــل ألرسة مكونة من ســبعة
أفـراد يف واحــدة مــن أفقــر مناطــق اليمــن .ربع مســعود هــي عزلــة تتكــون مــن  25قريــة متصلــة عــر طريــق الحرجــة ،وهــو الرشيان
الوحيــد يف املنطقــة الــذي يربــط القــرى باألســواق ومرافــق الرعايــة الصحيــة .كل عــام ،خــال موســم األمطــار ،يعــاين الطريق مــن أرضار
ويجــب إصالحه؛ ومــع ذلــك ،عندمــا انهــار قطــاع الخدمــات الحكومــي بســبب الحــرب مل يعــد باملقــدور إجـراء اإلصالحــات الالزمة.
بالنســبة لحســان ،كانــت الحــرب تعنــي أكــر مــن خســارة والــده؛ وهــذا يعنــي أيضً ــا أنــه نظـ ًرا ألن طريــق الحرجــة ظــل يف حالة ســيئة
فقد أصبحــت قريتــه النائيــة معزولــة إىل حــد يتعــذر معــه تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة األساســية .عندمــا كانــت زوجتــه الحامل
عــى اســتعداد إلنجــاب طفليهــا ،نزفــت بشــكل ال يقــاوم وخــرج األمــر عــن الســيطرة ومل تســتطع الحصــول عىل مســاعدة طبيــة حتى
كادت أن تفــارق الحيــاة .نجــت بأعجوبــة ،لكــن آخريــن يف قريتــه ماتــوا ألنهــم مل يتمكنــوا مــن املــرور عــر طريق الحرجــة للوصــول إىل
املستشفى.
عندمــا نفــذت رؤيــا أمــل برنامــج النقــد مقابــل العمــل يف اليمــن ،كان أحــد أهدافــه إصــاح طريــق الحرجــة .كان حســان أحــد القرويني
الذيــن تــم اختيارهــم ألداء أعــال اإلصــاح مقابــل الحصــول عــى راتــب موثــوق .م ّكــن الراتــب حســان وعائلتــه مــن الهــرب مــن الفقر
املدقع الناشــئ عــن الحــرب؛ فهــو يخطــط الســتخدام املــال لبنــاء منــزل ميكنــه تحمــل أقــى درجــات الحـرارة والــرودة يف اليمــن .ليس
هــو وحــده؛ بــل اســتفادت  450أرسة يف ربــع مســعود مــن الرواتــب التــي يكســبها معيلهــا .اكتســب العــال وخاصــة النســاء وغريهــم
مــن الفئــات الســكانية الضعيفــة مهــارات وظيفيــة ال تقــدر بثمــن مثــل محــو األميــة والتدريــب عــى اإلســعافات األولية.
يف حــن أن راتــب حســان جلــب األمــل لعائلتــه ،فــإن الطريــق الــذي تــم إصالحــه جلــب األمــل إىل القريــة بأكملهــا .يتــم اآلن إحضــار
املــواد الغذائيــة واإلمــدادات املنقــذة للحيــاة إىل ربــع مســعود وميكــن للنــاس الوصــول إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة القريبــة .تــم تنفيــذ
أعــال إصــاح الطريق متا ًمــا بحيــث ال تتعــرض ألرضار بســبب موســم األمطــار الســنوي وســتكون صالحة لســنوات قادمــة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،اســتلهم القرويــون مــن نجــاح إصالحــات الطريــق حتــى أنهــم بــدأوا يف إصــاح الطــرق األخــرى يف ربــع مســعود.
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ش
م�وع توزيـ ــع قسائم السلع من خالل
ي ن
المحلي�
شبكة التجار
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 36151أرسة
أغسطس  - 2018سبتمرب 2018
برنامج األغذية العاملي ()WFP
محافظة الحديدة ،اليمن
 77,500.89يورو
املجالس املحلية يف املناطق املستهدفة

الخلفية
تقع مدينــة الحديدة ،عــى البحــر األحمــر؛ تاريخيـاً ،كان مينــا ًء حاسـاً للبلد
بــأرسه .إال أن الحــرب األهليــة تســببت يف تعطيــل الوصــول إىل امليناء بشــدة،
لدرجــة أنــه يف عــدة مناســبات مل تتمكــن الســفن التــي تحمــل مســاعدات
إنســانية طارئــة مــن الدخــول .يف محافظــة الحديــدة ،يعيــش أكرث مــن نصف
الســكان اآلن يف حالــة طــوارئ حــادة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ()3 IPC
وبعضهــم يف حالــة كارثيــة (.)5 IPC
يف عــام  ،2018شــهدت محافظــة الحديــدة بعضً ــا مــن أعنــف املعــارك يف
الحــرب مــا زاد مــن تفاقــم أزمــة انعــدام األمــن الغــذايئ .بعــد محادثــات
الســام التــي أدت إىل بعــض التقــدم األويل يف إنهــاء الحــرب أخــ ًرا ،أدت
الغــارات الجويــة التــي قامــت بهــا جهــات أجنبيــة إىل تجــدد العنــف .مــع
عــدم وقــف القتــال يف األفــق يتأثــر كل شــخص تقريبـاً يف الحديــدة بانعــدام
األمــن الغــذايئ.
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ش
م�وع توزيـ ــع قسائم السلع من خالل
ي ن
المحلي�
شبكة التجار
مخطط ش
الم�وع
تتمتــع رؤيا أمــل بتاريــخ قــوي مــن الرشاكــة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي ( )WFPيف اليمــن للتخفيــف من انعــدام األمــن الغــذايئ .مــع تزايــد اعتامد
اليمنيــن عــى املســاعدات اإلنســانية الخارجيــة إىل جانــب نقــص التمويــل ،أصبحــت هنــاك حاجــة ماســة ملعالجــة الشــبكات التــي يتــم مــن خاللهــا
توزيــع املســاعدات .يهــدف املــروع إىل تحســن األمــن الغــذايئ يف مناطــق النـزاع مــن خــال تحســن طرائــق التوزيــع ومنــع االحتيــال .هدفهــا هــو
تحســن األمــن الغــذايئ األرسي بــن األرس األكــر ضعفــا يف مناطــق الـراع.
صقلــت رؤيــا أمــل خربتهــا امليدانيــة الواســعة يف توزيــع األغذيــة وكذلــك عالقاتها مــع املجتمعــات املحليــة والســلطات املحليــة لتنفيــذ برنامــج توزيع
األغذيــة العام الــذي ميولــه برنامــج األغذيــة العاملي .مــا مييز املــروع هــو طريقــة التوزيع ،حيــث أن كل شــخص تقريبـاً يف محافظــة الحديــدة يحتاج
إىل مســاعدات غذائية.

أنشطة 2018
يف شــهر أغســطس من عام  ،2018اســتهدفت رؤيــا أمل ثــاث مديريــات يف محافظــة الحديــدة ووزعت ســلة الغذاء عــى كل عائلــة يف املناطــق .األرس
املســجلة لدى مســؤول القريــة الذين نقلــوا قوائــم األســاء إىل املنظمــة واللجنــة الوطنيــة للنازحــن يف الحديــدة .تلقــت كل عائلة قســيمة غــذاء بعد
تقديــم معلومــات دقيقة ميكــن التحقــق منها مــن خــال املســؤول عــن القرية.
اختــارت رؤيــا أمــل  14مركــ ًزا لتوزيــع األغذيــة ،ميكــن لــكل أرسة اســتبدال قســيمة الغــذاء لســلة غــذاء .تحتــوي كل ســلة عــى  50كجــم مــن
القمــح و  5كجــم مــن الحبــوب و  3.76كجــم مــن الزيــت النبــايت .يف اإلجــال ،تلقــت  36,151أرسة ســال غذائيــة ،وبالتــايل حصلــت عــى األمــن
الغذايئ املحســن.

المستفيدون الذين يتلقون قسائم الغذاء
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ش
م�وع تغذية األم والطفل
تقديــم المســاعدة الغذائيــة الطارئــة إىل األطفــال المصابـ ي ن
ـ� بســوء التغذيــة والنســاء
الحوامــل والمرضعــات
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 22,873طفل و  27,338من األمهات الحوامل واملرضعات
يناير  -ديسمرب 2018
برنامج األغذية العاملي ()WFP
محافظتي حجة واملحويت ،اليمن
 827,598يورو
وزارة الصحة العامة والسكان يف اليمن ،محافظتي حجة
واملحويت ،مكتب الصحة

الخلفية
اعتبــا ًرا مــن عــام  ،2016أصبحــت اليمــن يف حالــة مجاعــة ،حيــث يعــاين 17
مليــون شــخص  -أكــر مــن ثالثــة ماليــن منهــم مــن األطفــال  -مــن خطــر
ســوء التغذيــة أو الجــوع .بحلــول أكتوبــر مــن عــام  ،2018كان أكــر مــن
 85,000طفــل دون ســن الخامســة قــد ماتــوا يف أســوأ مجاعــة منــذ  100عام.
الوضــع اآلن يعــد ضمــن أكــر أزمــة إنســانية يف العــامل؛ األكــر تــررا هــم
النســاء والرضــع واألطفــال.
ميثــل تقديــم املســاعدة ألكــر الســكان ضعفــا أولويــة قصــوى لــدى منظمــة
رؤيــا أمــل ،لــذا فمنــذ عــام  ،2005كانــت رشيكــة مــع برنامــج األغذيــة
العاملــي لتقديــم املســاعدة الغذائيــة الطارئــة يف محافظة حجــة .نظـ ًرا للتأثري
املــدين الكبــر للحــرب وبرامــج رؤيــا أمــل الناجحــة يف محافظــة حجــة ،فقــد
توســعت لتشــمل محافظــة املحويــت لتوفــر مســاعدات الطــوارئ للنســاء
الحوامــل واملرضعــات وكذلــك األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون
مــن مــرض ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ( )SAMوســوء التغذيــة الحــاد
املتوســط (.)MAM
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ش
م�وع تغذية األم والطفل
مخطط ش
الم�وع
يجــب عــاج املــرىض الذيــن يعانــون مــن حالــة متقدمــة مــن مــرض ســوء التغذيــة الحــاد املتوســط ( )MAMيف مرفــق صحــي ألن أجســامهم مل
تعــد قــادرة عــى هضــم الطعــام؛ حيــث أنــه بســبب تعــرض العديــد مــن املرافــق الصحيــة اليمنيــة ألرضار جســيمة يف الحــرب فهــي غــر قــادرة
عــى تقديــم الدعــم لألعــداد املتزايــدة مــن أولئــك الذيــن يعانــون مــن املــرض .بالتعــاون مــع برنامــج األغذيــة العاملــي واملكاتــب الصحيــة ملحافظتــي
حجــة واملحويــت ،نفــذت رؤيــا أمــل برنام ًجــا محل ًيــا قامئًــا عــى املجتمــع املحــي إلدارة حــاالت ســوء التغذيــة املتوســطة وعالجهــا ودعــم املرافــق
الصحية املحليــة.
زودت رؤيــا أمــل املرفــق الصحــي باللــوازم املطلوبــة والعاملــن الصحيــن املدربــن واملتطوعــن يف مجــال التغذيــة املجتمعيــة للكشــف عــن
ســوء التغذية.
•توزيع املواد الغذائية عىل النساء واألطفال الذين ميكن عالجهم دون أخصايئ رعاية صحية
•إحالة الحاالت األكرث شيو ًعا  -مبا يف ذلك حاالت ( )SAMسوء التغذية الحاد الوخيم  -إىل املرافق الصحية املدعومة.
•قدمت التغذية الشاملة للنساء الحوامل واملرضعات واألطفال دون سن الثانية من أجل منع تطور سوء التغذية.
نظـ ًرا لــأرضار التــي لحقــت بالعديد مــن املنشــآت الصحيــة ،قامــت رؤيــا أمل بالتنســيق مــع مكتــب الصحــة يف محافظــة حجــة لتزويدهــم مبكمالت
غذائيــة ألســوأ حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد ،والتدريــب عــى كيفيــة عــاج هــذه الحــاالت والدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات و الحوافــز املاليــة ،حيــث
مل يعــد يتــم تعويــض العديــد مــن عــال الرعايــة الصحيــة عــن عملهــم .وكانــت النتيجــة عــدد أقــل مــن حــاالت ســوء التغذيــة املتوســط ،وانخفــاض
معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات وإتاحــة الفرصــة لألطفــال للنمــو والتطــور وكذلــك القــدرة عــى رعايــة املصابــن بأطفالهــم.

أنشطة 2018
نفــذت رؤيــا أمــل برنامجهــا لتغذيــة األم والطفــل مــن خــال طريقتــن
 برنامــج التغذيــة التكميليــة املســتهدفة ( ،)TSFPوبرنامــج التغذيــةالتكميليــة الشــاملة ( - )BSFBوكالهــا يوفــر أطعمــة عاليــة التغذيــة ملــن
هم أكــر عرضــة للخطــر .اســتهدف برنامــج التغذيــة التكميلية املســتهدفة
بشــكل خاص حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد املتوســط عنــد النســاء الحوامل
واملرضعــات واألطفــال دون ســن الخامســة ( .)U5تلقــى االطفال دون ســن
الخامســة مكمـاً غذائيـاً يســمى  Plumpy Supوحصلت النســاء الحوامل
واملرضعــات املصابــات عــى مزيــج القمــح والصويــا (.)WSB
كام اســتهدف برنامــج التغذيــة التكميلية الشــاملة جميــع النســاء الحوامل
واملرضعــات واألطفــال دون ســن الثانيــة ( )U2مــن اجــل توفــر الوقايــة
والحد مــن تفاقــم ســوء التغذيــة الحــاد .تلقــى أطفــال ســن الثانيــة مكمالً
غذائيــاً يســمى  Plumpy Dozوحصلــت النســاء الحوامــل واملرضعــات
عــى مزيــج القمــح والصويــا .
وكانــت النتيجــة هــي انخفــاض معــدل وفيــات األطفــال والرضــع ،باإلضافة
إىل انخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة الحــاد الشــديد وزيــادة
قــدرة املرافــق الصحيــة املحلية.
توزيـ ــع األغذية عىل النساء الحوامل والمرضعات
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إعادة بناء المجتمعات من خالل الزراعة المستدامة
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 2,500أرسة
نوفمرب  - 2017يونيو 2022
BMZ
محافظتي حجة والحديدة ،اليمن
 4,000,000يورو عىل مدى  5سنوات
مؤسسة التضامن اإلجتامعية للتنمية ()SSFD
املؤسسة الوطنية للتنمية واإلستجابة اإلنسانية ()NFDHR

الخلفية
بســبب الحرب املطولــة ،تــم تدمــر الزراعــة يف أجزاء كثــرة مــن اليمــن .اضطــر اآلالف مــن صغــار املزارعــن يف محافظتــي حجــة والحديــدة إىل بيع ما
يـراوح بــن  ٪70و  ٪100مــن مواشــيهم ،والتــي اســتمدوا منهــا كل من غذائهم وســبل عيشــهم ،مــن أجل تلبيــة االحتياجــات العاجلــة .ونتيجــة لذلك،
أصبــح لديهــم اآلن أنظمــة غذائيــة محــدودة للغايــة وإمكانيــات قليلــة أو معدومــة الدخل .مل يعــد لــدى الكثري مــن هــؤالء املزارعــن الوســائل الالزمة
لـراء البــذور أو املعــدات التــي يحتاجونهــا إلنتــاج أغذيــة مفيــدة ،وأصبــح انعــدام األمــن الغــذايئ اآلن جــز ًءا طبيع ًيــا مــن حيــاة الكثــر مــن اليمنيني.
يف املناطــق الريفيــة ،تتمتع قــرى بأكملهــا بضعــف درجــات التنــوع الغــذايئ الفــردي ( )IDDSودرجــات النظــام الغــذايئ املقبولــة ( ،)MADSوالنســبة
املئوية للســكان املعرضــن لخطــر الجــوع يـراوح عددهــم مــا بــن  13 - ٪ 70مليون شــخص.

اع
إعادة تنشيط النشاط الزر ي
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مخطط ش
الم�وع

عــى الرغــم مــن أن توفــر املعونــة الغذائيــة الطارئــة رضوري يف بعــض األحيــان ،إال أنــه غــر مســتدام وســيزيد عــى املــدى الطويل مــن اإلعتــاد عىل
املنظــات اإلنســانية مــع تقليــل حوافــز املزارعــن لزراعــة األغذيــة وتــآكل قــدرة الســكان عــى الصمــود .يعــد مــروع األمــن الغــذايئ والزراعــي حـاً
حساســا يعالــج انعــدام األمــن الغــذايئ يف القــرى الريفيــة مــن خــال متكــن األرس مــن تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة وتوفــر ســبل العيش ألنفســهم من
ً
خــال الزراعــة.
يــزود املــروع األرس الريفيــة بالبــذور واملعــدات الزراعيــة ألغـراض التوســع الزراعــي ،وكذلــك الحيوانات مثــل الدجــاج واملاعــز واألغنام والنحــل بغرض
تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة والحيويــة .عندمــا تتكاثــر الحيوانــات التــي توفــر املــواد األساســية مثــل البيــض والحليــب ،فإنهــا تزيــد من تحســن األمن
الغــذايئ وســبل عيــش املزارعــن واملجتمعــات عــى نطاق أوســع.
نظـ ًرا ألن مــروع األمــن الغــذايئ والزراعــة يهــدف إىل توفــر مصــدر غــذايئ مســتدام ومصــدر للدخــل ،فــإن املــروع يقلل مــن انعــدام األمــن الغذايئ
ويســتعيد اســتقاللية وكرامــة املجتمعــات املســتهدفة .انخفــض اعتــاد النــاس عــى املســاعدات الخارجيــة ،بينــا تتحســن درجــات التنــوع الغــذايئ
الفــردي ودرجــات النظــام الغــذايئ املقبولــة.

أنشطة 2018
نظـ ًرا ألن األمــن الغــذايئ والزراعــي ( )FSAهــو مــروع متعدد
الســنوات ،فقــد ركــزت العديــد مــن أنشــطته يف عــام 2018
عــى إرســاء أســاس متــن لضــان النجــاح عــى املــدى الطويــل.
قامــت رؤيــا أمــل بتدريــب أصحــاب املصلحــة الرئيســيني،
مبــا يف ذلــك املنظــات الرشيكــة ،عــى الطبيعــة الحرجــة
للمــروع وحساســيته ،وبالتــايل زيــادة قدراتهــم عــى تنفيــذه
بطريقــة تحقــق أفضــل النتائــج .حــدد أصحــاب املصلحــة
 10قــرى الســتهدافها وتدريــب اثنــن مــن مروجــي تنميــة
املجتمعيــة ( )CDPsمــن كل قرية للمســاعدة يف زيــادة الوعي
باملرشوع وأهدافــه.
يف كل قريــة ،اســتخدم أصحــاب املصلحــة مــروج اإلرشــاد
الزراعــي ،الــذي لديــه معرفــة يف تقنيــات الزراعــة الريفيــة،
لتحســن مخرجــات املــروع الزراعيــة .كــا حــدد أصحــاب
املصلحــة األرس الزراعيــة وســجلوا  386رب أرسة  116 -منهــم
مــن النســاء  -لتلقــي مجموعــات زراعيــة تتكــون مــن البــذور
وأدوات الزراعــة.
قــام أصحــاب املصلحــة بتدريــب مروجــي تنميــة املجتمــع
عــى تقنيــات تنقيــة امليــاه للمســاعدة يف تلبيــة الحاجة املاســة
للميــاه النظيفة يف القــرى املســتهدفة .بعــد ذلــك وزع املروجني
 727مرشــ ًحا للميــاه و 217عــى األرس التــي تعيلهــا نســاء
ودربــت األرس عــى كيفيــة اســتخدامها.

ف
امرأة تبدأ ي� إدارة مخطط الدواجن
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•قامت مؤسســة التضامــن اإلجتامعية واملؤسســة الوطنيــة للتنمية واإلســتجابة اإلنســانية ببنــاء وإعــادة تأهيل مــا مجموعــه  10أنظمة ميــاه ( 4
جديــدة و  6اعيــد تأهيلهــا ) يف كل قريــة مســتهدفة بحيــث تكــون مجهــزة بالكامل لضــخ امليــاه من خــال أنظمــة الضــخ بالطاقة الشمســية.
•قامت مؤسسة التضامن اإلجتامعية ببناء  5صهاريج مياه ،واحدة يف كل قرية مستهدفة.
•قامت مؤسســة التضامــن االجتامعيــة واملؤسســة الوطنية للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية ببناء عــر نوافري مليــاه الــرب النظيفة ،وهــي مجهزة
بالكامل بشــبكة ميــاه خاصــة لضــان الــرف الصحــي والنظافة.
•قامــت مؤسســة التضامــن اإلجتامعيــة ببنــاء  5شــبكات ري ،واحــدة يف كل قريــة مســتهدفة لتوفــر امليــاه عــى نحــو مســتدام للمـزارع .بينــا
القــرى التــي تعمــل فيهــا املؤسســة الوطنيــة لديهــا قنــوات ري طبيعيــة .تــرف لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي عــى التوزيــع امليــاه للمزارعــن.
•قامت مؤسسة التضامن اإلجتامعية واملؤسسة الوطنية بتوزيع  329من املاعز عىل  329أرسة ،منها  172تعيلها امرأة.
•قامت مؤسســة التضامن اإلجتامعية واملؤسســة الوطنيــة بتوزيــع  1880من الدجــاج البيــاض وأدوات الدواجــن واقفــاص الدجاج عــى  188أرسة،
منهــا  188تعيلهــا امرأة.
•قامت مؤسسة التضامن اإلجتامعية بتوزيع  150خلية نحل وقدمت أدوات لرتبية النحل وتدريبهم عىل  30أرسة ،منها  16تعيلها امرأة.

شخصا ( 2497ذكور و  2435إناث).
بلغ إجاميل عدد املستفيدين خالل عام  727 ،2018أرسة ،وبلغ إجاميل عدد األفراد املستهدفنيً 4932 ،

ف
استقرار الدواجن ي� منازل المستفيدين
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قبــل وفــاة زوجهــا ،عاشــت أمانــه حيــاة بســيطة ولكنهــا ســعيدة مــع زوجهــا واطفالهــا الســبعة .ومــع ذلــك ،فــإن مــوت زوجهــا وتدمــر
الحــرب األهليــة جلبــا الرعــب إىل األرسة ،حيــث بــدأت األرسة تعــرف الفقــر املدقــع والجــوع" .لقــد بــدأت أمتنــى املــوت بــدالً مــن هــذا
النــوع مــن الحيــاة" ،قالــت" .لقــد شــعرت باإلحبــاط وفقــدت األمــل".
عندمــا قــدم أي شــخص مســاعدة إىل أمانــه ،تعطيهــا عــى الفــور إىل أحفادهــا ،رغــم أنهــا كانــت يف أمــس الحاجــة إليهــا .ومــع ذلــك،
بــدأ كل يشء يتغريعندمــا اســتهدفتها مؤسســة التضامــن اإلجتامعيــة ملــروع األمــن الغــذايئ والزراعــي .تعاونــت املؤسســة مع رؤيــا أمل
لتزويدهــا بخمــس خاليــا نحــل وجميــع املعــدات الالزمة لهــا لرعايــة النحــل .إنهــا قــادرة عىل بيــع العســل الــذي ينتجونه لكســب لقمة
العيــش لنفســها واملســاعدة يف إعالــة أرس أطفالهــا" .ال ميكننــي التعبــر عــن ســعاديت يف الحصــول عــى خاليــا النحــل .منحتني رؤيــا أمل
يــد العــون وأعطتنــي األمــل يف الحصــول عىل حيــاة أفضــل" .
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إدارة الموارد المائية المتكاملة
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 303أرسة ( 2,057فر ًدا)
يوليو  - 2017فرباير 2018
تريفند الربيطانية ،كورنرستون تراست
محافظة حجة ،اليمن
 237,354يورو
مؤسسة التضامن اإلجتامعية للتنمية ()SSFD

الخلفية
قبــل انــدالع حــرب اليمــن يف عــام  ،2015تــم التشــديد عــى إمــدادات امليــاه يف البــاد لدرجــة أن بعــض الخـراء توقعــوا أنهــا ســتكون أول بلــد ينفــد
مــن امليــاه الصالحــة لإلســتخدام .قــام العديــد مــن املزارعــن بحفــر آبــار يبلــغ عمقهــا مئــات األمتــار ،مــا تســبب يف نضــوب شــديد للميــاه الجوفيــة
وتســببت املواجهــات حــول تناقــص مــوارد امليــاه يف وفــاة حــوايل  4000شــخص ســنويًا.
أغرقــت الحــرب األهليــة البــاد يف حالــة طــوارئ مائيــة .اســتهدفت الرضبــات الجويــة وغريهــا مــن الهجــات بنيــة امليــاه بشــكل متعمــد ،ونقــص
الوقــود يعني أن مضخــات امليــاه لآلبــار أصبحت غــر صالحــة لالســتخدام اآلن .أدى تدمــر إمــدادات امليــاه إىل ندرتهــا لتصبح محــرك الـراع .باإلضافة
إىل ذلــك ،تســبب نقــص امليــاه النظيفــة إىل جانــب ضعــف الوعــي الصحــي والنظافــة الصحيــة يف تفــي أم ـراض اإلســهال التــي ميكــن الوقايــة منهــا
مثل الكولــرا.

آبار جمع مياه األمطار

الكول�ا
مرشحات المياه ومستلزمات النظافة للحماية من
ي
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مخطط ش
الم�وع

يف املناطــق الجبليــة النائيــة يف محافظــة حجــة ،كثـرا ً مــا تســافر النســاء والفتيــات أربــع ســاعات أو أكــر كل يــوم لجمــع امليــاه لعائالتهــن .فهــن غــر
قــادرات عــى الذهــاب إىل املدرســة أو االنخ ـراط يف مشــاريع متكينيــة أخــرى ،ويــؤدي جمــع امليــاه خــارج قراهــم إىل زيــادة الضغــط عــى إمــدادات
امليــاه .ومــع ذلــك ،فــإن هطــول األمطــار مرتفــع بدرجــة كافيــة  400 -ملــم يف الســنة  -لجنــي ميــاه األمطــار.
بالتعــاون مــع مؤسســة التضامــن اإلجتامعــي للتنميــة ( ،)SSFDمنظمة محليــة غري حكوميــة؛ قامــت رؤيا أمــل ببنــاء مثانية خزانــات ميــاه يف محافظة
حجــة مــن خــال مــروع حصــاد ميــاه األمطــار وتحســن الــرف الصحــي ( .)RWHSتوفــر خزانــات امليــاه بشــكل مســتدام ملــا مجموعــه  303أرسة
تديــر مـزارع صغــرة .ال يهــدف هــذا املــروع إىل أن يكــون حـاً مؤقتًــا ،ولكنــه يعالج بشــكل أســايس املشــكلة الحرجــة املتمثلــة يف نــدرة املياه.
لضــان االســتدامة ،قامــت رؤيــا أمــل بتدريــب لجــان مســتخدمي امليــاه املحليــة لتشــجيع اإلســتخدام الصحيــح للخزانــات وصيانتهــا .باإلضافــة إىل
ذلــك ،قامــت بتدريــب مثانيــة مــن مروجــي النظافــة لتثقيــف األرس املحليــة حــول معايــر النظافــة واإلســتخدام الســليم ملرشــحات امليــاه والنظافــة
العامــة للميــاه وتخزينهــا وكذلــك لتوزيــع مرشــحات امليــاه .تســاعد جهودهــم عــى ضــان نظافــة ميــاه الــرب وتقليــل احتامليــة تفــي أم ـراض
اإلســهال املميتة.

أنشطة 2018
يف فربايــر  ،2018تــم اإلنتهــاء بنجــاح من جميــع أنشــطة املــروع يف جميع القــرى الثــان املســتهدفة .تشــر املخرجــات التاليــة إىل أن املــروع حقق
هدفه بنجــاح يف معالجــة نــدرة امليــاه واألمـراض التــي تنقلهــا امليــاه وكذلك تحســن نوعيــة حيــاة النــاس يف القرى:
•تم بناء مثانية خزانات ملياه األمطار ،واحدة يف كل قرية مستهدفة.
•تحتفظ مثاين لجان ملستخدمي املياه ،واحدة يف كل قرية مستهدفة بالخزانات لضامن قابليتها لإلستخدام لسنوات عديدة قادمة.
•قــام مثانية مــن مروجــي النظافــة ،واحــد يف كل قريــة مســتهدفة بزيــارة األرس لتوزيــع مســتلزمات النظافــة وفالتــر امليــاه ،باإلضافــة إىل تثقيفهم
حــول النظافــة الصحيــة املناســبة للوقايــة مــن األمـراض التــي تنقلهــا املياه.
•تم توزيع  303مجموعة من مستلزمات النظافة وفالتر املياه عىل األرس.
•تم إعادة تأهيل  103مرحاض مياه.
•تم إنشاء  200مرحاض جديد.
• 303أرسة اآلن لديها الرصف الصحي املحسن.
•تم زيادة قدرة مؤسسة التضامن االجتامعي من خالل تدريب  25موظفاً.
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ش
للكول�ا
الطارئة
االستجابة
وع
م�
ي
ف
االستجابة لحاالت
الكول�ا الطارئة ي� حجة والمحويت
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:

 50,885فرد
 15ديسمرب  31 - 2017يوليو .2018
منظمة الصحة العاملية
محافظة حجة ،مديريتي ( كحالن الرشف  +أفلح اليمن)
محافظة املحويت ،مديريتي (حي الخابط  +ريف املحويت)
 621,690يورو

الخلفية
يف أكتوبــر /ترشيــن األول مــن عــام  ،2016إجتــاح تفــي الكولـرا اليمــن وانترش برسعــة مــن املراكــز الحرضيــة ،وال ســيام عاصمــة صنعــاء إىل املزيد مــن املناطق
الريفيــة .ألن الحــرب قــد أهلكــت أنظمــة الــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة ،رسعــان مــا أصبــح التفــي وبــاء .مل تتمكــن مرافــق الرعايــة الصحيــة ( )HFsمــن
رعايــة مــرىض الكولـرا وألن هــذه املرافــق كانــت تفتقــر إىل وســائل الــرف الصحــي األساســية ،بــدأ املــرض ينتــر داخــل النظــام الطبــي .ورسعــان مــا تدهــور
الوبــاء إىل أكــر وبــاء للكولـرا يف التاريــخ .وتــم التصــدي لهــا يف هــذا العــام لكنهــا بــدأت موجــة ثانيــة مــن الكولـرا يف عــام  ،2017وموجــة ثالثــة يف عــام .2018
نظـ ًرا ألن رؤيــا أمــل كان لهــا وجــود مؤســس بالفعــل يف اليمــن ،فقــد تعاونــت برسعــة مــع منظمــة الصحــة العامليــة ( )WHOومكاتــب الصحة ملحافظــة حجة
واملحويــت لتنفيــذ االســتجابة الطارئة.

تدريب أطفال المدارس عىل غسل اليدين
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ي
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شــاركت رؤيــا أمــل مــع مرافــق الرعايــة الصحيــة املحليــة لدعــم إنشــاء مراكــز عــاج اإلســهاالت ( )DTCsومراكــز اإلماهــة الفمويــة (األرواء الفمــوي)
ملــرىض الكولـرا ،باإلضافــة إىل تزويــد مرافــق الرعايــة الصحيــة بإمــدادات الطــوارئ واألدويــة .تلقــى العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة تدريبـاً عــى
الكولـرا ،وتوجــه فريــق مــن مروجــي النظافــة منــزل منــزل لتثقيــف األرس يف مجــال الــرف الصحــي والوقايــة مــن الكولـرا.
بعــد تنفيــذ املــروع ،انخفــض عــدد حــاالت الكولـرا يف املناطــق املســتهدفة بشــكل كبــر وذلــك بســبب وعــي املجتمــع بكيفيــة الوقايــة مــن املرض.
مــع توفــر األدويــة واللــوازم ،كان أولئــك الذيــن تأثــروا باملــرض قــد تلقــوا الرعايــة الالزمــة مــن أجــل التعــايف وتجنبــه يف املســتقبل .يف حني أن متوســط
 20مريضً ــا توفــوا بســبب الكولـرا أســبوعيًا يف جميــع املناطــق الصحيــة يف محافظة حجــة ،وبالتــايل انخفــض هــذا العــدد إىل الصفر.

أنشطة 2018
رشــحت مكاتــب الصحــة باملحافظــة املرافــق الصحيــة لـــ رؤيــا أمــل لدعمهــا يف االســتجابة الطارئــة لحــاالت الكولـرا .قــام فريــق تقييم مــن رؤيــا أمل
بتحديــد الدعــم الــذي يحتاجــه كل مرفــق صحــي فيــا يتعلــق بإعــادة التأهيــل والصيانــة واإلمــدادات والتدريب.
بــدأت رؤيــا أمــل بتزويــد املرافــق الصحيــة باإلمــدادات الطبيــة وغــر الطبيــة ،مبــا يف ذلــك الكلــور للتنظيــف والتطهــر واأللــواح الشمســية وامليــاه
النظيفــة .قدمــت رؤيــا أمــل أيضً ــا تدريبًــا للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة حــول إدارة الحــاالت وكلــورة امليــاه ومكافحــة العــدوى .بعــد ذلــك،
تعاونــت مــع منظمــة الصحــة العامليــة لتوفــر مجموعــات األدويــة للمرافــق الصحيــة حتــى ميكــن عــاج مــرىض الكول ـرا .كــا أنشــأت رؤيــا أمــل
ـول لعــاج الكول ـرا ،ال ســيام فيــا يتعلــق بوقــت نقــل املريــض الــذي ال يســتجيب لعــاج مراكــز اإلســهاالت إىل
ومنظمــة الصحــة العامليــة بروتوكـ ً
املستشــفى.
والنتيجــة هــي أن عــدد حــاالت الكولـرا يف املجتمعــات املســتهدفة انخفــض بشــكل كبــر ،ومــرىض الكولـرا يف املرافــق الصحيــة املدعومــة عــى قيــد
الحيــاة وزيــادة قدرتهــا لدعــم مجتمعاتهــم.
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عندما اســتيقظت إميــان بالتقيــؤ واإلســهال ،هرعــت إىل مركــز الرعايــة الصحيــة يف قريــة الصبــاغ ،وهي إحــدى املناطــق التي اســتهدفتها
رؤيــا أمــل لالســتجابة الطارئــة للكولـرا .أدرك الطبيــب أنها مصابــة بالكولـرا فقام بعزلهــا عن املــرىض اآلخريــن للمســاعدة يف منــع الوباء
مــن االنتشــار .تلقــت دواء الكولـرا ،مبــا يف ذلــك قطـرات الجلوكــوز إلعــادة ترطيــب جســدها وحصلــت عــى رعايــة عاليــة الجــودة مــن
قبــل الطبيــب واملمرضات.
بقيــت إميــان يف مركــز الرعايــة الصحيــة يف مركــز جوانــه الصحــي ملــدة ثالثــة أيــام أثنــاء شــفائها .وقالــت" :لقــد ســمعت دامئًــا بالكولـرا،
لكننــي مل أفكــر مطل ًقــا يف أن ذلــك ســيصيبني يف يــوم مــن األيــام"" .لقــد كنــت خائ ًفــة مــن املــوت متا ًمــا مثــل اآلخريــن يف القريــة ،لكن
لحســن الحظ تــم قبــويل يف مركــز عــاج اإلســهاالت" .وبــدون تدخــل رؤيا أمــل ،رمبــا أصبحــت واحــدة مــن اآلالف مــن الوفيــات الناجمة
عن وبــاء الكولـرا .ومــع ذلــك ،فقــد تعافــت إميــان اآلن بالكامــل ومتكنــت مــن مواصلــة رعايــة نفســها وعائلتها.
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ش
م�وع المساعدة التكميلية للصحة
الصح
والرصف
ي
ف
الدعم لمنع ش
تف� الوباء ي� المستقبل
ي
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:

 7,049فرد
 15مايو  30 - 2018نوفمرب 2018
تريفند
محافظة حجة ،مديرية أفلح اليمن
محافظة املحويت ،مديريتي (الخبت  +ريف املحويت)
114,000يورو

الخلفية
بعــد تفــي الكولـرا والدفترييــا التــي انهكــت اليمــن ،أدركــت رؤيــا أمــل أن هنــاك حاجــة إىل بــذل املزيــد للوقايــة مــن أوبئــة األمـراض التــي تنقلهــا
املياه يف املســتقبل .كانــت بحاجــة إىل تقديــم الدعم املســتمر للمرافــق الصحيــة ( )HFsوقــادة املجتمع لضــان بقاء شــبكات امليــاه نظيفة واســتمرار
األرس يف اســتخدام أدوات تنقيــة امليــاه ومســتلزمات النظافــة وبذلــك تســاعد املرافــق الصحيــة املحتاجني.

التأكد من إمدادات مياه كافية للوحدة الصحية

رصف االدوية
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شــاركت رؤيــا أمــل مــع منظمــة تريفنــد (( Tearfundومكاتــب الصحــة ملحافظــة حجــة واملحويــت لتنفيــذ أنشــطة جديــدة تكمــل االســتجابة الطارئة
للكول ـرا بهــدف الوقايــة مــن وبــاء مســتقبيل .اســتهدف املــروع (امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة) األرس املتــررة مــن تفــي وبــاء الكول ـرا
والدفترييــا وزودت املرافــق الصحيــة بالعــاج.

أنشطة 2018
رشــحت مكاتــب الصحــة باملحافظــة لـــ رؤيــا أمــل املواقــع إلســتهدافها
مــع مــروع املســاعدة التكميليــة للصحــة والــرف الصحــي .بعــد ذلــك،
عملــت رؤيــا أمــل مــع املرافــق الصحيــة لتحديــد واســتهداف األرس التــي
لديهــا حــاالت يشــتبه يف إصابتهــا بالكولــرا والدفترييــا والتأكــد منهــا
وســجلت تلــك الحــاالت وأرســلتها إىل مكاتــب الصحــة باملحافظــة .تلقــت
مــا مجموعــه  747أرسة متــررة عــى مســتلزمات النظافــة و  300ارسة
عــى مجموعــات الدفترييــا؛ كــا تلقــت جميــع األرس املســتهدفة تدريبــات
عــى الــرف الصحــي والوقايــة مــن األمـراض املنقولــة عــن طريــق امليــاه.
لتوفــر الدعــم ملؤسســات الرعايــة الصحيــة ،قامــت رؤيــا أمــل بــراء
مســتلزمات األدويــة ومســتلزمات النظافــة وتوصيلهــا إىل املســتودعات يف
املحافظات .ثــم قدمت تدريبـاً للعاملــن يف مجــال الرعاية الصحيــة ()HPs
حــول التوعيــة بالكولــرا والدفترييــا والوقايــة منهــا وأهميــة اللقاحــات
وغســل اليديــن بشــكل صحيــح .عقــدت رؤيــا أمــل أيضً ــا ورشــة عمــل
بســيطة قبــل توزيــع مســتلزمات األدويــة ومســتلزمات النظافــة.
عملــت رؤيــا أمــل يف محافظتــي حجــة واملحويــت عــى إنشــاء لجــان
للتوعيــة املجتمعيــة ( )CACsللمســاعدة يف رفــع مســتوى الوعــي بكيفيــة
الوقايــة مــن األم ـراض التــي تنقلهــا امليــاه .لقــد حققــوا هــذه املهمــة مــن
خــال إجـراء زيــارات ملنــزل تلــو األخــر وتوزيــع امللصقــات والكتيبــات عىل
تقنيــات الــرف الصحــي املناســبة .أجــرت لجــان التوعيــة املجتمعيــة أيضً ا
حمــات تنظيــف كل أســبوع ملــدة خمســة أســابيع؛ خــال الحمــات ،نظّم
القرويــون حمــات لتنظيــف الشــوارع واملــدارس واملرافــق الصحيــة.

56

مرو� النظافة يزورون المنازل
ج ي

التقرير السنوي 2018

قصة نجاح

ال يعلــم الكثــر مــن النــاس يف املناطــق الريفيــة يف اليمــن أنهم قــادرون عــى منــع انتشــار الكولـرا والدفترييــا وغريها مــن األمـراض التي
تنقلهــا امليــاه .أراد أحمــد وأصدقــاؤه يف لجنــة التوعية املجتمعيــة عكس هــذا التحــدي الثقايف مــن خــال مســاعدة النــاس يف قرية بيت
مربيــق عــى فهــم أن تحســن املرافــق الصحيــة والنظافــة الصحيــة ميكــن أن مينــع حــدوث وبــاء يف املســتقبل .وقــال أحمــد "لقــد كنــا
محاطــن بالقاممــة يف كل مــكان ومل نــدرك أننــا كنــا نقتل أنفســنا".
قــام هــو وفريقــه بنــر رســالتهم عــى البطاقــات الصغــرة وامللصقــات التــي علقوهــا يف األســواق واألماكــن العامــة األخــرى .كــا زاروا
األرس للمســاعدة يف زيــادة الوعــي مبــا ميكــن لألف ـراد فعلــه ملنــع انتشــار األم ـراض التــي تنقلهــا امليــاه .شــارك أعضــاء الفريــق املــدارس
املحليــة مــن خــال تثقيــف املعلمــن وقــادة املجتمــع اآلخريــن حــول أهميــة النظافــة الجيــدة.
حتــى بعــد انتهــاء املــروع مــا زال أحمــد وفريقه ينــرون بنشــاط رســالة عــن مــدى أهميــة الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة .عىل
الرغــم مــن أن الحكومــة مل تعــد قــادرة عــى تقديــم الدعــم لخدمــات الــرف الصحــي ،فقــد اكــد القرويــون املحليــون عــى اتفاقهــم
بــرورة عــدم الســاح لتعرضهــم لوبــاء آخــر.
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ش
م�وع االستجابة الطارئة
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 11,243أرسة نازحة داخليا ً
يوليو  - 2018ديسمرب 2018
برنامج األغذية العاملي ،صندوق األمم املتحدة للسكان
محافظة (حجة ،املحويت ،الحديدة)
 248,709يورو
______

الخلفية
مــع تفاقــم ال ـراع يف اليمــن  -خاصــة حــول الحديــدة  -يف يونيــو  ،2018دعــا مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ()UNOCHA
املنظامت اإلنســانية إىل تنفيــذ آليــات االســتجابة الرسيعــة والطارئــة ( )RRMsلتقديــم اإلغاثة العاجلــة ألولئك الذيــن يعيشــون يف أزمة حــادة وخاصة
النازحــن داخليـاً .نظـ ًرا ألن رؤيــا أمــل كان لديهــا مســتودعات ونقــاط خدمــة يف املنطقة مســبقاً فقد اســتجابت لهــذا النــداء وبــدأت يف تحديــد موقع
إمــدادات الطــوارئ مبــا يف ذلــك مجموعــة االســتجابة الرسيعــة لحصــص اإلغذيــة الجاهــزة ومجموعــة النظافــة .عندمــا بــدأ النازحــون يف التدفــق إىل
املنطقــة بســبب الـراع ،متكنــت رؤيــا أمــل مــن تزويدهــم بــأدوات رضوريــة إلنقــاذ األرواح ملــدة أســبوع.

ن ف
الالجئ� ي� المخيمات
جمع بيانات
ي
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ش
م�وع االستجابة الطارئة
مخطط ش
الم�وع

هــذا املــروع ليــس ح ـاً طويــل األجــل ،بــل هــو إغاثــة طارئــة
ألزمــة جامعيــة تهــدد الحيــاة .تــم تنســيق رؤيــا أمــل مــع برنامــج
األغذيــة العاملــي ( )WFPوصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان
( )UNFAومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
( )UNOCHAللوصــول إىل النازحــن داخلي ـاً يف  26منطقــة داخل
محافظــات حجــة واملحويــت والحديــدة.
يهــدف املــروع إىل تزويــد األرس النازحــة داخليــا باإلمــدادات
املنقــذة للحيــاة خــال  72 – 48ســاعة مــن النــزوح .مــن
شــهر يوليــو إىل ديســمرب مــن عــام  ،2018قدمــت رؤيــا أمــل
مجموعــات الطــوارئ إىل  11,243أرسة نازحــة والتــي تفــي بالغرض
ملدة أســبوع.

أنشطة 2018
مــن أجــل تنســيق آليــة االســتجابة الرسيعــة ،كان عــى منظمــة
رؤيــا أمــل تنســيق الخدمــات اللوجســتية برسعــة مــن أجــل تلبيــة
احتياجــات  11,243أرسة نازحــة .للقيــام بذلــك ،متــت األنشــطة
التاليــة:
•أصبــح املكتــب القطــري ملنظمــة رؤيــا أمــل غرفــة عمليــات
للتحكــم يف أنشــطة املــروع ودعمهــا واإلرشاف عليهــا.
•قــام املكتب بـراء خط ســاخن لالتصــاالت الفوريــة املبارشة
خصيصــاً لهــذا الجهــد وتــم مشــاركة الرقــم مــع جميــع
أصحــاب املصلحــة.
•تلقى موظفــو رؤيا أمــل العاملــون يف مشــاريع أخــرى مهام
مؤقتــة ملــروع االســتجابة الرسيعة.
•تلقت فــرق التوزيــع تدريبـاً يف اإلحــاالت وأفضل املامرســات
لحاميــة الفئــات الضعيفــة من الســكان.
تابــع موظفــو املنطقــة لرؤيــا أمــل النازحــن الذيــن تلقــوا
مجموعــات الطــوارئ وقامــوا بالتنســيق مع مكتــب األمــم املتحدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان
لضــان حصــول املحتاجــن عــى املســاعدة.

ي ن
لالجئ�
تسليم مجموعات الطوارئ

نقطة توزيـ ــع متنقلة لمجموعات الطوارئ
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الصومال والمجتمع المضيف
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 600أرسة
يوليو  - 2018ديسمرب 2018
تريفند ( Tearfundاملرحلة األوىل)
املكال  -محافظة حرضموت ،اليمن
 100,087.40يورو
مؤسسة األمل اإلجتامعية النسوية

الخلفية
عــى الرغــم مــن عــدم اإلســتقرار يف اليمــن ،تســتقبل البــاد أعــدا ًدا
هائلــة مــن الالجئني مــن منطقــة القــرن األفريقــي وخاصة مــن حكومة
الصومــال العاجــزة واملنهــارة .بــدأ الالجئــون الصوماليــون يف الوصــول
عــام  ،1990قبــل فــرة وجيــزة مــن الحــرب األهليــة يف الصومــال
والتــي أدت إىل انهيــار الحكومــة املدنيــة يف عــام  .1991وحتــى نهايــة
عــام  ،2017كان أكــر مــن  250,000الجــئ صومــايل قــد ســجلوا يف
اليمــن .يأمــل الكثــرون يف عبــور اليمــن والدخــول إىل اململكــة العربية
الســعودية ،لكنهــم يقعــون غال ًبــا فريســة لالتجــار بالبــر والعنــف
وحــرارة الصحــرى الحارقــة.
هنــاك بعــض مخيــات الالجئــن يف اليمــن ،لكنهــا صغــرة ومكتظــة
بالســكان تعــاين مــن نقــص شــديد يف املــوارد .يحــاول العديــد مــن
الالجئــن اإلســتقرار يف مــدن كبــرة مثــل صنعــاء واملــكال ،لكنهــم
يواجهــون متييـ ًزا عنرصيـاً شــدي ًدا ،حيــث تســتمر املجتمعــات يف جميع
أنحــاء اليمــن يف الـراع مــع انعــدام األمــن الغــذايئ واألزمــات األخــرى
الناجمــة عــن الحــرب والفقــر املدقــع .ونتيجــة لذلــك ،فــإن الالجئــن
الصوماليــن يف اليمــن هــم مــن أفقــر النــاس وأضعفهــم يف العــامل.
يف مدينــة املــكال اليمنيــة يكســب  ٪80مــن الالجئــن الصوماليــن
معيشــتهم عــى أســاس يومــي مــن خــال وظائــف منخفضــة األجــر
شــديدة الخطــورة .وألنهــا تفتقــر إىل خدمــات النظافــة والــرف
الصحــي فهــي معرضــة بشــكل خــاص لألم ـراض مثــل حمــى الضنــك
والكولـرا واملالريــا والدفترييــا .نظـ ًرا لعــدم وجــود مــوارد لــدى املجتمع
املضيف فــإن التوت ـرات بني املجتمعــات املضيفــة ومجتمعــات الالجئني
غال ًبــا مــا تتحــول إىل عنــف.
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تقــوم رؤيــا أمل بتنفيــذ املــروع لالســتجابة ملحنــة الالجئــن الصوماليــن يف اليمــن واملســاعدة يف تخفيــف الضغط عــى املجتمع املضيــف .توفــر رؤيا
أمــل املســاعدة املنقــذة للحيــاة لالجئــن وتعمل عــى زيــادة الوعــي بقضايــا الصحــة والــرف الصحي وتشــجع عــى حاميــة األشــخاص األكــر ضعفا.
والنتيجــة املتوقعــة هــي أن الالجئــن لــن يقعــوا فريســة للمتجريــن بالبــر وأن مصالحهــم ستتحســن داخــل املجتمعــات املضيفــة لهــم وأن النســاء
الالجئات ســيصبحن أكــر حاميــة وأن الكرامــة العامــة ونوعيــة الحيــاة لالجئــن الصوماليــن ســتزداد وتتطور.

أنشطة 2018
كان هنــاك مرحلتــان مــن املــروع ،ففــي عــام 2018؛
مولــت منظمــة تريفنــد ( )Tearfundاملرحلــة األوىل،
ومولــت منظمــة كورنرســتون ( )Cornerstoneاملرحلــة
الثانيــة .يتكــون املــروع مــن عنرصيــن :الوعــي
حســن عنــر
الصحــي ،وتوزيــع املســاعدات الغذائيــةّ .
التوعيــة الصحيــة صحــة املجتمــع لالجئــن الصوماليــن
مــن خــال تعزيــز النظافــة الشــخصية والــرف
الصحــي للمســاعدة يف الوقايــة مــن األم ـراض املعديــة
مثــل الكولــرا وحمــى الضنــك والدفترييــا .كــا قــدم
عنــر التوزيــع الحصــص الغذائيــة املنقــذة للحيــاة
والرضوريــات غــر الغذائيــة إىل  300أرسة صوماليــة
و  300أرسة مينيــة؛ كان تقديــم املســاعدات لــكل مــن
الصوماليــن واليمنيــن أمــرا ً بالــغ األهميــة لتحقيــق
عالقــات أفضــل بــن الشــعبني .تلقــت األرس ســات
غذائيــة تتكــون مــن  10كجــم مــن األرز و  25كجــم
مــن القمــح و  5كجــم مــن الســكر و  8لــرات مــن
الزيــت النبــايت و  12علبــة مــن الفــول و  1800ج ـرام
مــن الحليــب .وشــملت املــواد غــر الغذائيــة صابــون
الجســم وصابــون الغســيل والفــوط الصحيــة.
بعــد تنفيــذ هذيــن العنرصيــن ،نظمــت رؤيــا أمــل
ورشــة عمــل ملــدة أســبوع واحــد مــع رشيــك املــروع،
مؤسســة األمــل اإلجتامعيــة النســوية .تــم تصميــم
ورشــة العمــل لزيــادة قــدرة الرشيــك وزيــادة الوعــي
حــول تقديــم الدعــم لالجئــن الصوماليــن يف املــكال.

يز
وتجه� المواد الغذائية للتوزيـ ــع
تخزين

ي ن
يتلق� سلة طعام
الجئات صوماليات
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اليمن :المشاريـ ــع االجتماعية
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ش
م�وع دار حجة والمحويت لأليتام
المساعدات الغذائية الطارئة لأليتام
املستفيدون:
مدة املرشوع:
الجهة املانحة:
موقع املرشوع:
ميزانية املرشوع:
رشيك املرشوع:

 123فتى
فرباير  - 2017أبريل 2019
املؤسسة األملانية بيلد هيلفت
محافظة حجة ،اليمن
 133,465يورو
مالجئ حجة واملحويت

الخلفية
أدت الحــرب األهليــة يف اليمــن ،التــي بــدأت يف مــارس  ،2015إىل انهيــار البــاد وتح ـ ّول  50,000طفــل إىل أيتــام .يعــاين الكثــر مــن هــؤالء األطفــال
األيتــام مــن صدمــات شــديدة ألنهــم تعرضــوا للقصــف الحــي والقصــف الجــوي وحتــى مشــاهدة أف ـراد أرسهــم ميوتــون .دور األيتــام اليمنيــة ،مثــل
ملجــأ حجــة واملحويــت ،كانــت تعتمــد يف الســابق عــى الدعــم الحكومــي لتوفــر الغــذاء واملــأوى والتعليــم لألطفــال األيتــام .ولكن مــع انهيــار جميع
البنــى التحتيــة والخدمــات اإلجتامعيــة يف البــاد تقري ًبــا ،مل تعــد الحكومــة توفــر الدعــم لأليتــام اعتبــا ًرا مــن ديســمرب  .2015مــع عــدم وجــود أمــوال
مقابــل الرضوريــات مبــا يف ذلــك رواتــب املوظفــن أو الطعــام ،أُجــر العديــد مــن األطفــال عــى الخــروج إىل الشــوارع أو اضطــروا إىل اإلنتقــال للعيــش
مــع أقــارب فقـراء للغايــة بحيــث مل يتســنى اإلعتنــاء بهــم.
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ش
م�وع دار حجة والمحويت لأليتام
مخطط ش
الم�وع

يهــدف مــروع دارحجــة واملحويــت لأليتــام إىل ضــان حصــول األوالد الذيــن يعيشــون هنــاك عــى الغــذاء والوصــول إىل املــواد األساســية األخــرى
حتــى ال يضطــرون إىل العيــش يف الشــوارع .بعــد النجــاح يف إعــادة تأهيــل دار حجــة لأليتــام يف عــام  ،2017واصلت رؤيــا أمل دعمهــا من خــال توفري
الغذاء وامللبــس ولــوازم التنظيــف والرعايــة الصحية وفرصــة لألطفــال لاللتحــاق باملدرســة .يف عــام  ،2018وســعت هــذا النجــاح أيضـاً إىل دار املحويت
لأليتــام مــن خــال توفــر التمويــل للرواتــب واملــواد الغذائيــة وغريها مــن الرضوريــات األساســية.
متكــن األطفــال الذيــن غــادروا دار األيتــام يف الســابق مــن العــودة واالســتفادة مــن تحســن التغذيــة واألمــن الغــذايئ .نظ ـ ًرا ألن األطفــال مل يعــودوا
مضطريــن للقلــق بشــأن العثــور عــى الطعــام ،فقــد انخفضــت آليــات املواجهــة الســلبية لديهــم بشــكل كبــر وأظهــروا تفاعــات أكــر إيجابيــة.
فرصــا طويلــة األجــل ألنفســهم؛ يوجــد اآلن  13فتــى يف املراكــز التعليميــة املتقدمــة ،مــا ميثــل نجا ًحا
البعــض يذهبــون اآلن إىل املدرســة ،مــا يخلــق ً
غري مســبوق.

أنشطة 2018
يف دار حجــة لأليتــام ،أجــرت رؤيــا أمــل صيانة للمطبــخ وأصلحــت أنابيــب امليــاه؛ كــا وفــرت امليــاه وزود األطفــال بــأدوات النظافــة واملالبــس واألثاث
دروســا يف مهــارات
لغــرف نومهــم .تــم توفــر املــواد الالزمــة  -مثــل دفاتــر املالحظــات والــزي املــدريس  -لألطفــال للعــودة إىل املدرســة ومنحهــم ً
الكمبيوتــر واملهــارات الحياتيــة وبنــاء الســام .لضــان عــدم تأخــر مســتواهم التعليمــي يف املدرســة ،تلقــوا دروس تقويــة بجانب دروســهم األساســية.
يف دار املحويــت لأليتــام ،وفــرت رؤيــا أمــل مــا يكفي مــن الطعــام وامللبــس التي متكــن العديــد مــن األطفــال الذين أجــروا عــى املغــادرة من العــودة.
كــا وفــر التدريــب إلدارة دار األيتام لبنــاء القــدرة املهاريــة إلدارة الــدار وجلب جميــع األطفال لزيــارة صنعــاء لتكرميهم.
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استعادة األمل ي ن
ب� األيتام
عندمــا قُتــل والــد ســامل يف النـزاع املســلح يف محافظة حجــة ،قــرر الصبــي البالغ مــن العمــر ســبع ســنوات اإلنضــام إىل الجيــش لالنتقام
لوفــاة والــده .كان عليــه هــو وأخــوه األكــر العيــش يف دار حجــة لأليتــام ،حيــث أدرك االخصــايئ اإلجتامعــي أنــه عــاش يف حالــة مــن
الخــوف الشــديد وجنــون العظمــة والرغبــة يف اإلنتقــام.
أصبــح موظفــو دار األيتــام ملتزمني مبســاعدة ســامل وشــقيقه يف معالجــة حزنهــم وصدماتهم وتطويــر آليــات مواجهــة صحيــة .كان القيام
بذلك صعبـاً ،ألن نقــص الغــذاء واإلمــدادات األساســية األخــرى زاد مــن تفاقم الحالــة النفســية لألخويــن .ولكن بفضــل رعاية ودعــم دور
األيتــام وتوفــر املســاعدات من قبــل رؤيــا أمــل ،اصبــح األخــوان اآلن يظهــرون ســات شــخصية إيجابيــة ومهــارات قيادية .بعد جلســات
الدعــم النفيس ،قــال ســامل" :أنا تعلمــت أن أثــق بنفيس مــرة أخــرى" .يســتمتع ســامل وشــقيقه االن باللعــب مــع األوالد اآلخريــن يف الدار
ومل يعدوا يعتنقــون الكراهيــة والخــوف اللذين شــكال حياتهم يف الســابق.
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ً
ً
شكرا جميعا

إىل املتربعني واملتطوعني والرشكاء لدينا من أجل دعمكم
املستمرلعملنا
67

التقرير السنوي 2018

المالية
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المال
التقرير
ي

يز
ديسم� 2018
الم�انية العمومية31 -
ب
املستحقات  /االلتزامات (باليورو)

األصول (باليورو)

أ .رأس املال

أ .األصول الثابتة
 .1األصول غري امللموسة

322.00

 .2األصول الثابتة

34,412.00

 .1جمعية رأس املال

ب .األصول املتداولة

50,000.00

.2

األرباح املحتجزة

448,908.37

.3

الحصيلة السنوية

73,813.10

ب .االحتياطات الخاصة مع جزء األسهم
 .1التمويالت املعينة

أ .املستحقات واألصول األخرى
 .1ضامن متويل املرشوع

5,898,609.10

 .2حوالة نقدية

0.00

 .3األصول األخرى

142,585.42

ب .النقد والودائع لدى املؤسسات املالية

2,334,461.20

7,771,096.34

ج .املستحقات
 .1املستحقات

4,000.00

د .االلتزامات
 .1التزامات أخرى

األصول الثابتة

مجموع املستحقات  /االلتزامات

8,410,389.72
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المال
التقرير
ي

يز
ديسم� 2018
الم�انية العمومية 31 -
ب
أ .األصول

 .1األصول الثابتة غري امللموسة (الربمجيات)
 .2أصول املكتب
 .3مركبات النقل
 .4ملخص السلع
 .5الرصيد يف دفرت الحسابات والحسابات املرصفية
دفرت النقدية الخاص بأملانيا
بريد مرصيف 751 520 624
فولكس بانك فرايبورغ لليورو
فولكس بانك فرايبورغ للدوالر األمرييك
سباركارد التجارية 3017929325
سباركارد التجارية 3018491972
حساب paypal
حساب Stripekonto
دفرت النقدية الخاص باألردن
دفرت النقدية الخاص باليمن
 .6حوالة نقدية
 .7تأمني متويل املرشوع
 .8مستحقات رشكاء املرشوع
 .9األصول األخرى
مجموع األصول

322.00
3.00
33,331.00
1,078.00

417.30
603,181.60
35,630.74
24,479.90
383.58
65.97
3,948.96
98.55
1,273.84
1,664,980.76

2,334,461.20
0,00
5,898,609.10
142,121.20
464.22
8,410,389.72

ب .املستحقات  /اإللتزامات

 .1املنح  /إعادة توجية التربعات
 .2املستحقات
 .3مطلوبات أخرى
مجموع املستحقات  /اإللتزامات

7,771,096.34
4,000.00
62,571.91
7,837,668.25

ج .صايف األصول

مجموع األصول
مجموع املستحقات  /اإللتزامات
صايف األصول

8,410,389.72
7,837,668.25
572,721.47
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المال
التقرير
ي

إيرادات السنة المالية ( 2018باليورو)
أ .الدخل من التربعات واملنح

.1
.2
.3
.4
.5
.6

التربعات من األعضاء
التربعات من الجهات املانحة الخاصة
التربعات املخصصة من الرشكات والجمعيات واملدارس الكنائس واملؤسسات
الدخل من املنظامت الرشيكة يف الخارج
املنح املؤسسية
التربعات التي تم جمعها خالل املناسبات

.1
.2
.3

الفائدة
مكاسب سعر الرصف
التصفية لتوجية التربعات

املجموع الفرعي
ب .اإليرادات األخرى
املجموع الفرعي
مجموع الدخل

القيمة

النسبة املئوية

18,855.00

0.39%

47,764.33

0.98%

98,665.25

2.02%

52,241.03

1.07%

4,495,279.42

91.96%

1,728.00

0.04%

4,714,533.03

96.45%

0.12

0.00%

58,425.88

1.20%

115,082.74

2.35%

173,508.74

3.55%

4,888,041.77

100.00%

ف
إدارة األموال ي� السنة المالية ( 2018باليورو)
أ .نفقات املرشوع

.1
.2
.3
.4
.5
.6

متويل املشاريع يف اليمن
متويل املشاريع يف األردن
متويل املشاريع يف تونس
متويل املشاريع يف سوريا
دعم املشاريع
العمل الرتبوي يف أملانيا

.1
.2
.3

تكاليف املوظفني
التكاليف اإلدارية
جمع التربعات والعالقات العامة

القيمة

املجموع الفرعي
ب .نفقات اإلدارة وجمع التربعات والعالقات العامة
املجموع الفرعي
ج .الترصفات األخرى

 .1التعزيز لتوجيه التربعات
املجموع الفرعي
مجموع إدارة األموال
الحصيلة السنوية

3,586,662.23

74.50%

240,470.62

4.99%

88,525.13

1.84%

558,166.44

11.59%

59,525.73

1.24%

1,382.76

0.03%

4,534,732.91

94.19%

54,787.35

1.14%

65,412.68

1.36%

8,165.62

0.17%

128,365.65

2.67%

151,130.11

3.14%

151,130.11

3.14%

4,814,228.67

100.00%

73,813,10
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شهادة مدقق الحسابات

تقرير املراجع املستقل عن البيانات املالية إىل:
مجلس إدارة منظمة رؤيا أمل الدولية ،امنديجن ،أملانيا
بصفتــي مدقــق حســابات مســتقل ،قمــت بتدقيــق البيانــات املاليــة املرفقــة لـــ رؤيــا أمــل الدوليــة ،والتــي تشــمل بيــان املركــز املــايل
وبيــان الدخل الشــامل وبيــان التغـرات يف حقــوق امللكية وبيــان التدفقــات النقديــة والســندات للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب .2018
مسؤولية اإلدارة
اإلدارة مســؤولة عــن إعداد وعــرض البيانــات املاليــة بطريقة عادلــة وف ًقــا للمعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ( )IFRSومتطلبات
القانــون األملــاين .تتضمــن هــذه املســؤولية تصميــم وتنفيــذ وصيانــة نظــام الرقابــة الداخليــة املتعلــق بإعــداد وعــرض البيانــات املاليــة
بطريقــة عادلــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.
مسؤولية مراقب الحسابات
مســؤوليتي هي إبــداء الــرأي حول هــذه البيانــات املاليــة بنا ًء عــى تدقيقنــا .أجريــت تدقيقــي وفقًا للمعايــر الدوليــة للتدقيــق وكذلك
معايــر التدقيــق األملانيــة .تتطلــب هــذه املعايــر أن نخطــط ونجــري التدقيــق للحصــول عــى تأكيــد معقــول فيــا إذا كانــت البيانات
املاليــة خاليــة مــن أي أخطــاء جوهرية.
يتضمــن التدقيــق القيــام بإج ـراءات للحصــول عــى أدلــة التدقيــق حــول املبالــغ والكشــوفات الــواردة يف البيانــات املاليــة .تعتمــد
اإلجـراءات املختــارة عــى حكم مدقــق الحســابات ،مبــا يف ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات املاليــة ،ســواء كان ذلك
بســبب االحتيــال أو الخطــأ .عنــد إج ـراء تقييــات املخاطــر هــذه ،ينظــر املدقــق يف نظــام الرقابــة الداخليــة املتعلــق بإعــداد الكيــان
وعرضــه العــادل للبيانــات املاليــة مــن أجــل تصميــم إج ـراءات التدقيــق املناســبة يف الظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول
فعاليــة الرقابــة الداخليــة للكيــان .يتضمــن التدقيــق أيضً ــا تقييــم مــدى مالءمــة السياســات املحاســبية املســتخدمة ومــدى معقوليــة
التقدي ـرات املحاســبية التــي وضعتهــا اإلدارة ،فض ـاً عــن تقييــم العــرض اإلجــايل للبيانــات املاليــة.
أعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس لرأي املراجعة الخاص يب.
الرأي
يف رأيــي ،فــإن البيانــات املاليــة تظهر بشــكل عــادل من جميــع النواحــي الجوهريــة واملركــز املــايل للمنظمــة كــا يف  31ديســمرب ،2018
وأدائــه املــايل وتدفقاتــه النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك الحــن وف ًقــا للمعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ( )IFRSواالمتثــال
للقانــون األملــاين.
شتوتغارت 23 ،أكتوبر 2019
ايالرد اسامن
مدقق حسابات
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