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رؤيتنا

مهمتنا

متكني الناس من تحويل العامل

تتمّثــل مهّمتنــا بالعمــل مــع املجتمعــات املحليــة إليجــاد حلــول مســتدامة 

لتعزيــز الســام يف أكــر مناطــق العــامل صعوبــة.

كثري مــن النــاس - يف جميــع أنحــاء منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا والغــرب العاملــي، وجميــع أنحــاء العامل 

- ال يشــعرون بالتمكــني. بــدالً مــن ذلــك، فهــم يترصفــون وظيفًيــا كــا لــو كانــت حياتهــم خارجة عــن ســيطرتهم إىل 

حد كبــري، وبالتــايل فــإن لديهم قــدرة ضئيلــة ليــس فقط عــى تحســني حياتهم ولكــن أيًضــا للتأثــري عــى مجتمعاتهم 

ــكل أكرب. بش

تهــدف املشــاريع اإلنســانية التــي تنفذهــا منظمــة رؤيــا أمــل الدوليــة إىل اســتعادة العاقــات وكرامــة النــاس عــى 

ــز  ــة لتعزي ــة. تعــد هــذه الجهــود رضوري املســتوى املحــي والشــعبي مــع الدعــوة إىل وضــع حــد للمظــامل النظامي

ــا  ــه بطريقــة يشــعرون أنه ــاس أن يعيشــوا في ــل ميكــن للن ــه فحســب، ب ــذي مل يعــد الــرصاع موجــوًدا في الســام ال

ــة. ــة ومجزي مرضي
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خطاب الرئيس التنفيذي للمنظمة رؤيا أمل

أصدقايئ األعزاء يف رؤيا أمل،

يف عــام 2018، احتفــل العديــد من النــاس بــأن الدولــة اإلســامية يف العــراق وســوريا )ISIS( فقــدت الغالبيــة العظمى مــن أراضيها يف ســوريا. 

بينــا نحــن يف رؤيا أمــل نثنــي أيًضا عــىل هــذا اإلنجــاز الهــام، ولكننــا نــدرك أن جهودنــا ملســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون من العثــور عىل 

األمــل مل تنتــه بعــد. إن الخــراب وكارثة حقوق اإلنســان يف ســوريا مل يســبق لهــا مثيــل تقريبًــا يف تاريــخ البرشية. يجــد الاجئــون الذيــن بدأوا 

يف العــودة إىل ســوريا أنهــم ال ميلكــون شــيئًا ليعــودوا إليــه. فــكل مــا عرفــوه والنــاس الذيــن يحبونهــم قــد ولــت وانتهــت لآلبــد. ومــا زالــت 

ــرب محتدمة. الح

إن الخــراب الــذي يحــدث يف ســوريا ال يفوقــه إال مــا يحــدث يف اليمــن، حيــث تســببت الحــرب املتواصلــة واملجاعــة ووبــاء الكولــرا يف مقتل 

عــرشات اآلالف مــن األطفــال. نحن نؤيــد وضع نهايــة ســلمية للرصاعــات الدائــرة يف الرشق األوســط، لكننــا نــدرك أيًضــا أن املعركــة الحقيقية 

هــي معركــة القلــوب والعقــول. إن األطفــال الذيــن نشــأوا يف ســوريا واليمــن ال يعرفــون ســوى الحــرب، ووضعهــم عــىل الطريــق نحــو حيــاة 

افضــل وتقريــر مصرهم 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 بديــاً للعنــف والقتــال وأن نســاعد يف خلــق عامل 

ميكــن لألطفــال والعائــات أن يزدهــروا فيه.

إن إنجــاز هــذه املهمــة يعنــي أنــه يتعــني علينــا الذهــاب إىل األماكــن الصعبــة والقيــام باألشــياء الصعبــة. يجــب أن نكــون عــىل اتصــال مــع 

ــا دعــم املهنيــني  الحوثيــني يف اليمــن حتــى نتمكــن مــن توصيــل شــاحنات اإلمــدادات الغذائيــة املنقــذة لــارواح إىل أرايض الحوثيــني. علين

الطبيــني يف واحدة مــن أكــر املناطق التــي دمرتها الحــرب يف ســوريا. علينا تســهيل املحادثــات الصعبة بــني الاجئــني 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
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قصتنا
تأسســت منظمــة رؤيــا أمــل عــام 2002 عــىل يــد ماتيــاس ليبربانــد بعــد أن شــاهد نجــاح 

املرشوعــات اإلنســانية التــي عمــل عليهــا يف اليمــن. اســتلهم هــو وبعــض الزمــاء فكــرة تشــكيل 

ــا. ــن، أملاني ــمياً يف كنزنج ــجيلها رس ــم تس ــام 2002، ت ــة  ويف ع منظم

لقــد شــكل تأســيس رؤيــا أمــل بدايــة حملــة رائعــة يف الجمــع بــني املســاعدة اإلنســانية والتنميــة 

املســتدامة والتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة. منــذ عــام 2002، قامــت ببنــاء ســمعة التعاطــف 

والتفــاين يف العمــل اإلنســاين والتنفيــذ الناجــح للمشــاريع املعقــدة. تواصــل املنظمة توظيــف عدد 

متزايــد مــن املؤيديــن املتحمســني واملجتمعــات املحليــة والهيئــات الحكوميــة مــن خــال التعاون 

معهــم يف مجــال املســاعدة اإلنســانية والتنميــة املســتدامة.

تركيزنا
نحــن شــغوفون ملســاعدة النــاس. إن متكــني املســتفيدين مــن منظــور جديــد والقــدرة عــىل جعــل 

الحيــاة أفضــل يشــجعنا ويلهمنا.



٦

التقرير السنوي 2019

الناس الذين نخدمهم
تعمــل رؤيــا أمــل يف أكــر مناطــق العــامل صعوبــة مبناطــق الــرشق األوســط وشــال إفريقيــا، وخاصــة بــني 

املجتمعــات املهمشــة التــي عانــت مــن االضطهــاد النظامــي واالســتغال وغــره مــن أشــكال العنف. تشــمل 

هــذه املجتمعــات الســكان املســتضعفني مثــل الاجئــني واملرشديــن داخليــاً والشــباب املحرومــني.

تقــوم رؤيا أمــل بتطويــر مشــاريعها بالرشاكة مــع املنظــات املحليــة التي تعمــل بالفعــل يف املجتمعــات وال 

يــزال تعزيــز تلــك املنظــات يف صلــب جهودهــا. تفيــد املنظــات املحليــة وتخــدم مجتمعاتهــا عــىل نحــو 

أفضــل 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 مبارشًة من بيان هويتها ورؤيتها ورسالتها.

املســاعدة الحقيقيــة هــي أكر مــن مجــرد مســاعدة ماديــة؛ نحــن نعتقــد أن التنمية املســتدامة 
طويلــة األجــل ال ميكــن تحقيقهــا إال يف بيئــة تفــي إىل عاقــات إنســانية إيجابيــة تقــوم عــىل 

االحــرام والقبــول واملصالحــة.

تــربز 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 مًعا.

ــك، نحــن نســعى  ــي ال تنتهــك. لذل ــه الت ــدا مــن نوعــه مــع كرامت ــرب كل إنســان فري نحــن نعت
جاهديــن نحو عــامل يتمتع فيــه جميــع النــاس بفرصة متســاوية لتحقيــق الرفــاه البــدين والنفيس 

واالجتاعــي.

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

عــىل الرغــم مــن املحــن والشــكوك فإننــا نعمــل يف أكــر دول العــامل هشاشــة  ونشــجع اآلخريــن 
عىل الوقــوف ضــد الظلــم ودعــم أولئــك الذيــن ال يســتطيعون مســاعدة أنفســهم.

التعاطف

الثقة

الكرامة

الشغف

الشجاعة
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تطوير إسرتاتيجية للحد من الفقر يف الدولة الريكة

تخطيط املروع مع املنظات الوطنية الريكة 
بناًء عى متطلبات الجهات املانحة

اتفاقية متويل أو املزيد من جمع األموال

اختيار املوقع بناًء عى معايري محددة جيًدا

تنفيذ املروع ورصده

تقييم املروع

طلبات املشاريع الرسمية

عقود املروع مع السلطات املحلية

املسح األسايس

التقرير النهايئ للمروع مبا يف ذلك التقرير املايل

تقييم األثر

العنــرص األســايس يف كل مــرشوع يف رؤيــا أمــل هــو التأثــر 
ــوم  ــدف، نق ــد اله ــرد تحدي ــر. مبج ــك التأث ــق ذل ــراتيجية تحقي واس
بتطويــر وثيقــة املــرشوع التــي ال تــزال مبثابــة نقطــة مرجعيــة ملــدة 
املــرشوع. يوضــح املوظفــون امليدانيــون موقفنــا األســايس مــن خــال 
تقييــات االحتياجــات األوليــة واملســوحات األساســية ونظــام أســايس 
ــم نجــاح  ــة وتقيي ــة مراقب ــا هــذه الطريق ــح لن ــات. تتي لجمــع البيان
ــن  ــم م ــىل الرغ ــدف املقصــود. ع ــق اله املــرشوع املخطــط يف تحقي
ــاعدة  ــو مس ــيس ه ــوع الرئي ــإن املوض ــدف، ف ــل اله ــاف تفاصي اخت
ــات  ــد تقيي ــن نؤك ــتدامة. نح ــدة ومس ــة مفي ــتفيدين بطريق املس
ــا  ــر ربًح ــة أو ســلبية توف ــت إيجابي ــة ســواء كان املشــاريع. كل تجرب
للمعرفــة للمســتقبل. نشــر دامئًــا إىل الــدروس املســتفادة مــن 
املرشوعــات الســابقة عندمــا نبــدأ بالخطــوات األوىل للمشــاريع 

ــدة. الجدي

معايري عملنا

بني املبدأ األسايس واملشاريع املنجزة
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قواعد موجزة

إعــام الجمهــور والنهــوض باألنشــطة التــي تبنــي الوعــي باملشــاكل 	 
يف البلــدان الناميــة. لهــذا الغــرض، ميكــن للمنظمــة أن تنتــج 
وتكتســب وتــوزع الوســائط بكافــة أنواعهــا )الكتــب، األقــراص 

ــخ(. ــو، إل ــة، الفيدي ــزة الصوتي ــة، الجه املدمج

ــح 	  ــادرات واملرشوعــات ذات األغــراض غــر الهادفــة للرب ــذ املب تنفي
والخريــة )عــىل ســبيل املثــال، يف مجــاالت الرعايــة الصحيــة؛ العمل 
ــات  ــني؛ ذوي االحتياج ــباب والبالغ ــال والش ــع األطف ــي م االجتاع
الخاصة؛ تدابر لتحســني ظــروف املعيشــة والبنيــة التحتيــة وامتاك 

ونقــل إمــدادات املســاعدات(.

تقديــم املســاعدة يف الكــوارث الطبيعيــة واملجاعــة وفشــل 	 
املحاصيــل، إلــخ.

املســاعدة يف مشــاريع املســاعدة الذاتيــة والنهــوض باملبــادرات 	 
ــل(. ــد الدخ ــال تولي ــال، يف مج ــبيل املث ــىل س ــة )ع الذاتي

إعــال حقــوق الطفــل، كــا هــو موثــق يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة 	 
ذات الصلــة.

العمل كوسيط لرعاية الطفل ورعاية املرشوع.	 

النهــوض بتدابــر حايــة البيئــة مــن خــال استشــارة الســكان 	 
ومــن خــال تطويــر املــرشوع )عــىل ســبيل املثــال، إجــراءات إعــادة 

التحريــج ضــد تعريــة الربــة وحايــة املناطــق البيولوجيــة واألنــواع 
ــة واســتخدامها(. ــة البديل ــر مصــادر الطاق ــات وتطوي وإدارة النفاي

تشــجيع اإلمــداد املســتدام مبيــاه الــرشب والتخلــص مــن ميــاه 	 
الــرصف الصحــي الصديقــة للبيئــة.

بناء املرافق الصحية، يرافقه املشورة يف مجال النظافة.	 

تنفيــذ مشــاريع تعليميــة لنقــل املعرفــة واملهــارات ملهــن محــددة 	 
)عــىل ســبيل املثــال، للســجناء واأليتــام إليجــاد عمــل(.

تنفيــذ تدابــر متكــن املــرأة، عــىل وجــه الخصــوص مــن املشــاركة يف 	 
نظــام التعليــم املــدريس الوطنــي املضمــون.

توفــر التعليم املهنــي )عــىل ســبيل املثــال، دورات كمبيوتــر، دورات 	 
تدريبيــة للحرفيــني، ومــا إىل ذلــك( لتحســني دخــل الســكان املحليني.

توفــر مزيــد مــن التدريــب ملســاعدة املعلمــني يف تحســني جــودة 	 
التدريــس.

إرشادات حول أساسيات الرعاية الصحية الوقائية والنظافة.	 

تدريــب العاملــني الصحيــني )عــىل ســبيل املثــال، العاملــون 	 
الصحيــون األساســيون ومســاعدو الــوالدة الطبيــة(.

تسعى منظمة رؤيا امل الدولية اىل تحقيق أغراضها غر الربحية وفقاً لقانون الرضائب األملاين، من خال: 

تقديم مساعدات التنمية والرعاية الصحية العامة والتدريب والتعليم ومساعدة الشباب وحاية البيئة.. 1

مســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات حــادة، ودعــم أولئــك الذيــن يعتمــدون عــىل مســاعدة األخريــن بســبب حالتهــم البدنيــة او . 2
ــية. العقلية او النفس

ميكــن ايضــاً الوصــول اىل هــذا الهــدف مــن خــال اقتنــاء املــوارد لدعــم الــرشكات األخــرى املُعفــاة مــن الرضائــب، والتــي تســهل نفــس 
األهداف واملقاصــد.

يتم الوصول إىل الغرض من هذه األنظمة من خال

الغرض من املنظمة هو النهوض باملعونة اإلمنائية ودعم األشخاص املحتاجني يف البلدان النامية.
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املسؤولية

ــا مــا يتســاءل األفــراد واملنظــات عــا إذا كانــت تربعاتهــم للمشــاريع يف البلــدان الناميــة يتــم إنفاقهــا بكفــاءة ومــا إذا كانــت امليزانيــات تتابــع  غالبً
عــن كثــب، وإذا كانــت التقاريــر دقيقــة وشــفافة  ومــا هــي التدابــر التــي يتــم تنفيذهــا مــن أجــل تقييــم نجــاح املرشوعــات. رؤيــا أمــل تبقــي هــذه 

ــار يف كل مــرشوع. املخــاوف يف االعتب

غالبًا مــا تكــون املحاســبة الســليمة مهمــة تجدهــا املؤسســات الرشيكــة لرؤيــا أمــل ســاحقة. لذلك، تتــوىل املنظمــة مســؤولية جميــع الحســابات عىل 
مســتوى املــرشوع أو مســتوى املكتــب القطــري، وفًقــا إلرشــادات الجهــات املانحــة. تتلقــى املنظــات الرشيكــة املحليــة مدفوعــات مســبقة ويلــزم 

محاســبتها قبــل تلقــي أمــوال إضافيــة.

تتــم مراجعــة التقاريــر املالية ملنظمــة رؤيــا أمــل بنــاًء عــىل أنشــطة وميزانيــات املــرشوع، والتي يتــم االتفــاق عليهــا يف بدايــة املــرشوع. يقــوم املكتب 
القطري واملديــر التنفيــذي مبراجعــة جميع اإليصــاالت واملحاســبة.

تستخدم رؤيا أمل كتيب داخيل للتحكم يف املرشوع لتحديد العمليات واإلجراءات التنظيمية.

وفًقــا للوائــح رؤيــا أمــل، يجــب مراجعــة حســاباتها بواســطة مراجعــني داخليــني مختصــني يعينهــم مجلــس اإلدارة. باإلضافــة إىل املراجعــة الداخليــة 
للحســابات، يجــب أيًضــا تأكيــد املحاســبة مــن قبــل رشكــة تدقيــق خارجيــة مســتقلة.

رؤيا أمل موقعة عقود وبالتايل تخضع ملعاير الجودة الدولية ورموزها:

قواعد السلوك الدولية للصليب األحمر والهال األحمر	 

معاير املجال لتنفيذ مشاريع الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث وإعادة التأهيل.	 

عاوة عىل ذلك، تتابع رؤيا أمل املبادئ التوجيهية الـ 12 األساسية للجنة التنسيق األملانية للمعونة اإلنسانية.

السيطرة والشفافية

التقييم واالنعكاس

التدقيق الداخي والخارجي

معايري الجودة وقواعد السلوك
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الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية
تــم تســجيل جمعيــة رؤيــا أمــل الدوليــة يف الســجل املحــيل 
للجمعيــات )VR 270٣82( يف محاكــم مدينة فرايبورغ ام بريســجاو، 
أملانيــا. وقــد تــم اعتــاد الرابطــة كمنظمــة غــر ربحيــة وخريــة يف 
عــام 2002 مــن قبــل الســلطات املاليــة يف إمندينجــن، أملانيــا )معرف 

الرضيبــة 509٦9/05070(.

األفراد
ــم  ــال دع ــن خ ــل إال م ــا أم ــة رؤي ــة ومهم ــق رؤي ــن تحقي ال ميك
أعضاء املنظمــة. باإلضافــة إىل توفــر املؤسســات املالية، يقــدم أعضاء 
رؤيــا أمــل دعمهــم املعنــوي ملوظفــي كل مــرشوع واملتطوعــني 
وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن. العضويــة يف املنظمــة ممكنــة لألفــراد 
الذيــن يبلغــون مــن العمــر 1٦ عاًمــا أو أكــرب، وكذلــك لكيانــات 
ــدى املنظمــة ٦8 عضــًوا  ــام 2018، كان ل ــة ع ــول نهاي ــرشكات. بحل ال

ــس املنتخــب. ــن املجل ــني م ــم ســبعة أعضــاء مؤلف ــاً، منه عاملي

عضو املنظمة
ــب  ــم طل ــد تقدي ــد بع ــو جدي ــول أي عض ــس اإلدارة قب ــرر مجل يق
مكتــوب. يف حالــة الرفــض، ســوف تتخــىل جمعيــة العضــو عــن 
الطلــب. يقبــل مجلــس العضــو التقريــر الســنوي للمجلــس ويوافــق 

ــه. ــس ويريح ــب املجل ــة وينتخ ــىل امليزاني ع

املجلس
ــوين  ــا القان ــا كممثله ــة ومهامه ــن إدارة املنظم ــؤول ع ــس مس املجل
والقضــايئ. يعــني ويــرشف ويريــح الرئيــس التنفيــذي. يجــب أن 
ــل  ــة أعضــاء عــىل األق ــه مــن ثاث ــا أمــل الدولي ــس رؤي ــف مجل يتأل
ــني  ــكرتر وأم ــه والس ــس ونائب ــب: الرئي ــىل األغل ــاء ع ــبعة أعض وس
الصنــدوق أمــا األعضــاء اإلضافيــون بحســب الــرضورة. يعمــل مجلس 

ــنوات. ــاث س ــه كل ث ــاد انتخاب ــا ويُع اإلدارة طوًع

املكاتب القطرية
ومبــا أن املكاتــب القطريــة يف مواقــع مشــاريعها تعمــل إىل حــد 
كبــر بشــكل مســتقل، فإنهــا قــادرة عــىل االســتجابة الفوريــة 
ــل يف  ــا أم ــر رؤي ــم مق ــع. يدع ــىل أرض الواق ــة ع ــورات املحلي للتط
ــان  ــة وض ــائل املالي ــق باملس ــا يتعل ــة في ــب القطري ــا املكات أملاني

الجــودة واالستشــارات الفنيــة أثنــاء تنفيــذ املــرشوع.

رؤيا أمل الدولية

الرئيس التنفيذي

رؤيا أمل – األردن

إدارة شؤون املوظفني

السكرتر

الشؤون اللوجستية

املحاسب

املساعد الفني

الطوارئ والكوارث مشاريع التنمية

رؤيا أمل – اليمن

اإلدارة اإلنسانية قسم التنمية

تطوير الربنامج
املياه والنظافة، الصحة، األمن الغذايئ، الشباب

التمويل واإلدارة
مدير املكتب واملالية

مشاريع اإلنعاش االقتصادي 
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جريالد مول نائب رئيس مجلس اإلدارةماركوس روز رئيس مجلس اإلدارة

مؤسس ومستشار للمنظات غر الحكومية
برلني، أملانيا

املسؤوليات:
التنمية الطويلة األجل لرؤيا أمل	 
العاقات العامة	 
تعيني أساس أوسع من املتطوعني	 

Marcus.Rose@vision-hope.org

املعالج املهني
مانهايم ، أملانيا

املسؤوليات:
تنظيم الحمات والجمعيات الخرية	 

Gerald.Mall@vision-hope.org

ماتياس بوهينج عضو مجلس اإلدارةسيلفانا هوبفرن أمني صندوق

املسؤول العام ومسؤول األعال
ميونخ، املانيا
املسؤوليات:

امليزانية واملالية	 
الرقابة الداخلية	 
محاسبة املشاريع	 
تقديم املشورة للقانون االجتاعي	 

Silvana.Hoepfner@vision-hope.org

مستشار السياسة
كولونيا، أملانيا
املسؤوليات:

إدارة أصحاب املصلحة اإلسراتيجية	 
الشؤون العامة	 
االتصاالت السياسية	 
مراقبة الجودة	 
جمع التربعات والعاقات مع الجهات املانحة	 
التطوير التنظيمي	 

Matthias.Boehning@vision-hope.org

ينس بيرت كامب عضو مجلس اإلدارةالرس شرير سكرتر

طبيب ورجل أعال
فرايبورغ ، أملانيا

املسؤوليات:
سكرتر	 
التطوير التنظيمي	 
إدارة الجودة	 
تأهيل العمل والتعاون األكادميي	 

Lars.Schaerer@vision-hope.org

مهندس معتمد
إمندينغن، أملانيا

املسؤوليات:
عاقات عامة	 
ممثل للجمعية	 
التطوير االسراتيجي	 

Jens-Peter.Kamp@vision-hope.org

ماتياس ليبرباند الرئيس التنفيذيرايرن ويرب عضو مجلس اإلدارة

مارس إعادة تأهيل
بفالزغرافنويلر ، أملانيا

املسؤوليات:
عاقات عامة	 
ممثل عن جمعية يف بادن فورمتبرغ	 
التطوير االسراتيجي	 

Rainer.Weber@vision-hope.org

مستشار يف املساعدات اإلنسانية والتعاون من أجل التنمية
شتاينهايم، أملانيا

املسؤوليات:
اإلدارة الشاملة	 
العاقات العامة وجمع األموال	 
التواصل مع املنظات األخرى	 
تشكيل االسراتيجية	 

Matthias.Leibbrand@vision-hope.org

مقدمة عن املجلس
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الراكات

)UNOCHA( األوتشا

صندوق األمم املتحدة للسكان 

)UNFPA(

)TEARFUND( ترفند

الوزارة االتحادية األملانية للتعاون 

)BMZ( االقتصادي والتنمية

منــذ عــام 2009، يعتــرب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( مشــارك فعــال يف اليمــن مــن خال 

مكاتبــه هنــاك، وذلــك بهــدف التنســيق اإلنســاين للمســاعدة بفعاليــة وتوفــر التمويــل للمشــاريع. شــاركت رؤيــا أمل مع 

األوتشــا لتنفيــذ املشــاريع الطارئــة يف اليمن.

برنامــج األغذيــة العاملــي هــو فــرع املســاعدة الغذائيــة والتغذويــة باألمــم املتحــدة ويتواجــد يف اليمــن منــذ عــام 2004 

بحيــث يدعــم مايــني األشــخاص املترضريــن مــن الحــرب املســتمرة. يواصــل الربنامــج دعمــه لاســتجابة الطارئــة لحــاالت 

ســوء التغذيــة وانعــدام األمــن الغذايئ مــن خــال متويــل مشــاريع رؤيا أمــل التــي تنقــذ حيــاة اآلالف مــن اليمنيــني الذين 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة وإنعــدام األمــن الغــذايئ.

منظمــة الصحــة العامليــة هــي فــرع الصحــة العامــة لألمــم املتحــدة يف اليمــن، عــززت نشــاطها يف اليمــن ملواجهــة املوجة 

الثانيــة مــن تفــي الكولــرا يف أبريــل 2017. تنســق املنظمــة األعــال اإلنســانية وتدعــم مشــاريع الصحــة العامــة، مبــا يف 

ذلــك املــرشوع الــذي نفذتــه رؤيــا أمــل ملعالجة األزمــة.

ــرد عــىل  قــام صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بتوســيع نطــاق اســتجابته يف عــام 2018 وتطويــره خطــط االســتعداد لل

أي نــزوح واســع النطــاق يف املســتقبل. مــن خــال آليــة االســتجابة الرسيعــة )RRM(،  وبقيــادة صنــدوق األمــم املتحــدة  

للســكان وبتنفيــذ مــن رؤيــا أمــل الدوليــة يتــم تزويــد األرس مبجموعــات االســتجابة الرسيعــة.

ــا مخصصــة لتحقيــق األهــداف  ــوزارة االتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة هــي فــرع مــن حكومــة أملاني ال

اإلمنائيــة الدوليــة. تواصــل  الــوزارة االتحاديــة دعــم رؤيــا أمــل يف تنفيــذ التطويــر للمشــاريع، مثــل مراكــز األرسة يف األردن 

وبرنامــج تنميــة الشــباب يف تونــس.

ترفند هــي منظمة غــر حكوميــة، مدفوعــة باملبــادئ املســيحية، تهــدف إىل إنهــاء الفقر. يقــع مقرهــا الرئيــيس يف اململكة 

املتحــدة وتســاعد يف متويل مشــاريع رؤيــا أمــل، مثل اســتجابة الكولــرا وجمــع ميــاه األمطار.

منظمة الصحة العاملية 

)UNWHO(

برنامج األغذية العاملي 

)UNWFP(
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األردن

اليمن

تونس

أملانيا

 خريطة املشاريع الخاصة بنا
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أملانيا
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أكادميية األرضية املشرتكة )ميديل جراوند(

إّن أبــرز الصــور النمطيــة الثقافيــة واالختافــات األيديولوجيــة ليســتا بالــرضورة أكــرب التحديــات التــي تواجــه املشــاريع اإلنســانية واإلمنائيــة الدولية يف 
الرشق األوســط وشــال أفريقيــا. إىل حــٍد ما، ميكــن للثقافــة والدين بجميــع فروقهــا الدقيقــة أن يكونــا لهــا تأثــرًا معيًنــا، وإن كان ذلك بعيــد املنال 
عىل التعــاون بــني املنظــات غــر الحكوميــة األملانيــة واملنظــات الرشيكــة املحليــة. ويف ظــل ظــروف منطقة الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا، تعترب 

وجهــات النظــر العامليــة العلانيــة واملســلمة واملســيحية ذات صلــة خاصة يف فهــم هــذه الفــروق الدقيقة.

 

املفاهيــم الهامــة يف التعــاون اإلمنــايئ؛ كالتقــدم البــرشي والكرامــة اإلنســانية أو مــا يســمى بـــ "القاعــدة الذهبيــة" هــي أمثلــة عــىل األخــاق العامليــة 
الشــاملة، يتــم فهمهــا وتعليمهــا للعيــش بهــا عــىل نحــو مختلــف بــني الثقافــات واألديــان املختلفــة. بينــا، يف ســياق تعــدد الثقافــات ملنطقــة الرشق

املفاهيــم الهامــة يف التعــاون اإلمنــايئ؛ كالتقــدم البــرشي والكرامــة اإلنســانية أو مــا يســمى بـــ "القاعــدة الذهبيــة" هــي أمثلــة عــىل األخــاق العامليــة 
الشــاملة، يتــم فهمهــا وتعليمهــا للعيــش بهــا عــىل نحــو مختلــف بــني الثقافــات واألديــان املختلفــة. بينــا، يف ســياق تعــدد الثقافــات ملنطقــة الرشق 
ــة باملســلمني  ــرضورات اإلنســانية ذات الصل ــة وال ــم األخاقي ــن القي ــور عــىل حــل وســط وجوهــر مشــرك م ــن العث ــا، ميك األوســط وشــال أفريقي
واملســيحيني والعلانيــني عــىل حــد ســواء، مــا يســمى بــــ "نهــج األرضيــة املشــركة "؛ ليســّهل تعزيــز ثقافــة الكرامــة بــني املجموعــات املختلفــة مــن 
النــاس، مــن خــال التواصــل الحســاس أخاقيًــا وامللهــم والتصالحــي. األوســط وشــال أفريقيــا، ميكــن العثــور عــىل حــل وســط وجوهــر مشــرك مــن 
القيــم األخاقيــة والــرضورات اإلنســانية ذات الصلــة باملســلمني واملســيحيني والعلانيــني عــىل حــد ســواء، مــا يســمى بــــ "نهــج األرضيــة املشــركة "؛ 
ــا وامللهــم والتصالحي.األوســط وشــال  ليســّهل تعزيــز ثقافــة الكرامــة بــني املجموعــات املختلفــة مــن النــاس، مــن خــال التواصــل الحســاس أخاقيً
أفريقيــا، ميكــن العثور عــىل حــل وســط وجوهــر مشــرك مــن القيــم األخاقيــة والــرضورات اإلنســانية ذات الصلــة باملســلمني واملســيحيني والعلانيني 
عىل حــد ســواء، مــا يســمى بــــ "نهــج األرضيــة املشــركة "؛ ليســّهل تعزيــز ثقافــة الكرامــة بــني املجموعــات املختلفة مــن النــاس، مــن خــال التواصل 

الحســاس أخاقيًــا وامللهــم والتصالحــي.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

موظفــو املشــاريع للمنظــات غــر الحكوميــة ومؤسســات الدولة الناشــطة 

كانون األول 2018 - أيلول 2019

أملانيا

22,022 يورو

كفاءة التفاعل بني الثقافات ملختيص التنمية

نبذة عامة

برون للتنمية العاملية ) PIRON Global Development(مستشار املرشوع:

الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( عرب

)PFQ( وبرنامج تأهيل أساسيات املرشوع Engagement Global

 الجمعية التنموية لتطوير املدن

)Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg e.V.(   

الجهة املانحة:
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ــي  ــة املشــركة )http://middleground-academy.de(، ال تشــمل فقــط اإلعــداد الفن ــر منصــة ويــب ملنهــج األرضي ــم تطوي كجــزء مــن املــرشوع، ت
للمنصــة ولكــن أيًضــا تصميــم وإنشــاء املحتــوى؛ لتظل هــذه املنصــة متاحة بعــد نهايــة املــرشوع كقاعــدة بيانــات معرفيــة ومنصــة تفاعليــة ألكادميية 
األرضيــة املشــركة وقطــاع سياســة التنميــة األملانيــة. تــم تطويــر محتــوى منصــة الويــب بواســطة منظمــة رؤيــا أمــل الدوليــة ورشكائهــا، بينــا تــم 

.")PIRON Global Development( التنفيــذ الفنــي مــن قبــل مــزود الخدمــة الخارجــي "بــرون للتنميــة العامليــة

 

ــة املشــركة لدعــم  ــة األرضي ــة يف إطــار أكادميي ــا لوجــه ووحــدات تدريبي ــات دراســية وجًه ــت وحلق ــدوات عــرب اإلنرن ــد ن ــم عق ــك، ت ــة إىل ذل إضاف
ــم. ــة املشــركة إىل ســياق عمله ــج األرضي املشــاركني يف نقــل منه

وصلت األكادميية إىل ٣2 مشاركًا من مختلف املنظات غر الحكومية املحلية ودربتهم عىل تنفيذ نهج األرضية املشركة.

إضافــة إىل تدريــب موظفــي املــرشوع وتزويدهــم باملهــارات املذكورة أعــاه، أطلقــت رؤيــا أمــل الدولية بدعــم من برنامــج تأهيــل أساســيات املرشوع 
)PFQ( للــوزارة االتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة )BMZ( " أكادمييــة األرضيــة املشــركة "، بهــدف نقــل خرباتهــا إىل املنظــات غــر 

الحكوميــة ومؤسســات الدولــة األخــرى، وبالتــايل املســاهمة يف زيــادة الكفــاءات بــني الثقافــات واألديــان يف قطــاع التنميــة يف أملانيا.

مخطط املروع

أنشطة 2019 

يفــرض نهــج األرضيــة املشــركة حساســية واضحــة للمواقــف املختلفــة تجــاه مفاهيــم التنميــة التــي يُفهــم يف كثــر مــن األحيــان عــىل أنهــا مقبولــة 
بشــكل عــام. بنــاًء عليهــا، تحتــاج الجهــات الفاعلــة يف التنميــة الناجحــة إىل وجــود كفــاءات كافيــة ومهــارات اتصــال بــني الثقافــات وبــني األشــخاص، 
لتنفيــذ املشــاريع بشــكل فّعــال ومائــم. ويتمحــور منهــج األرضيــة املشــركة حــول القــدرة عــىل إيجــاد حلــول مبعنــى التحديــد واالســتغال والتداخل 

بــني املفاهيــم األيديولوجيــة املختلفــة مــن اإلســام واملســيحية ووجهــات النظــر العلانيــة للعــامل.

أكادميية األرضية املشرتكة )ميديل جراوند(

قدمت أكادميية 
األرضية املشركة املحتوى التدريبي التايل:

- تعليم أهمية اإلميان والجهات الفاعلة القامئة عليها يف التعاون اإلمنايئ 
واملساعدات اإلنسانية.

- زيادة الوعي باملفاهيم اإليديولوجية من املسيحية واإلسام ووجهات 
النظر العلانية العاملية التي تؤثر عىل التنفيذ العميل للمرشوع.

 - التدريب عىل تحديد واستخدام ما يسمى بــ "األرضية املشركة"،
وهي املنطقة املتداخلة للمفاهيم األيديولوجية من اإلسام واملسيحية 

واإلنسانية.
تعلم املشاركون كيفية تحسني التعاون مع الرشكاء ذوي الخلفية الدينيّة، 

إضافة إىل تصميم وتنفيذ املشاريع التي تأخذ بعني االعتبار الوضع الثقايف واأليديولوجي عىل أرض الواقع.
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العمل مع الاجئني – فرايبورغ

بينا اكتســبت رؤيــا أمــل خــربة يف مشــاريع تنميــة الشــباب يف مختلــف البلــدان يف الخــارج، كان توفــر الربامــج يف أملانيــا لألطفــال والشــباب يف 2019 
ذو أهميــة كبــرة بالنســبة لنــا. حيــث أن األطفــال واملراهقــني مــن العائــات الاجئــة، عــادة مــا يواجهــون تحديــات فريــدة وكثــرا مــا يعجــزون عــن 
املشــاركة عــىل نحــو كاف يف املجتمــع، ويخافــون مــن وجودهم بشــكل يظهــر عليهــم يف حياتهــم اليوميــة، حيث يــؤدي شــعور العــار الــذي يتملكهم 

إزاء وضعهــم يف املجتمــع إىل انســحاب أرسهــم وانعزالهــا.

ونتيجــة لذلــك، ينتهــي األمــر باألطفــال مبــكان ســلبي وقــد يجــدون صعوبــة يف قبــول املســاعدة الخارجيــة، األمــر الــذي يســبب الــرضر عــىل منوهــم 
االجتاعــي والعاطفــي واملعــريف.

ونظــرا لتــدين مســتوى الصمــود واملرونــة ومحدوديــة تجــارب الكفــاءة الذاتيــة لديهــم، فــإن املراهقــني كثــرا مــا يــرون أن آفاقهــم محــدودة وهــذا 
االفتقــار إىل املنظــور يــؤدي يف كثــر مــن األحيــان إىل تعاطــي املخــدرات، كــا يعتــرب االنخــراط يف اإلجــرام وســيلة رسيعــة للهــروب مــن الفقــر. وكثــرا 
مــا يعــاين األطفــال والشــباب الاجئــون مــن العواقــب اإلضافيــة للصدمــات النفســية وفقــدان املنــزل. كــا تعيــق اللغــة والثقافــة غــر املألوفــة عملية 

التواصــل، التــي تعتــرب الســبيل الوحيــد لاندمــاج يف املجتمــع.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

10 أطفــال وشــباب مــن أصــول مهاجــرة، يف فرايبــورغ، أملانياالناشــطة الدولة 

يناير 2019 - ديسمرب 2019

فرايبورغ،  أملانيا

1,5٣5 يورو

نبذة عامة

مركز الاجئني ڤيزينتال شتغاسيه )Wiesentalstraße(، فرايبورغ

مؤسسة فرايبورغ املجتمعية )Bürgerstiftung Freiburg( ومؤسسة أوبريل 

شتيفتونغ شتاوفني)Oberle-Stiftung Staufen( ومؤسسة شباركاسيه 

)Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau( فرايبورغ- شايل برايسغاو

مخطط املروع

ويهــدف املــرشوع إىل توفــر الفرصــة لعــرشة أطفــال وشــباب يف مركــز الاجئــني يف فرايبــورغ الستكشــاف مختلــف املهــارات الحياتيــة عىل نحــو موجه 
نحــو الخــربة وبطريقــة اللعــب. ويتــم تحفيــز األطفــال واملراهقــني للمشــاركة يف األنشــطة االجتاعيــة لتعزيــز الحــوار بــني األشــخاص الذيــن لديهــم 

خلفيــة الجئــة واآلخريــن. بهــذه الطريقــة، ينشــأ التفاهــم املتبــادل واألســاس الــذي ميكــن عــىل أساســه تحقيــق الســام املســتدام يف مجتمعنــا.

يســتند الربنامــج إىل نهــج التعلــم التجريبــي حيــث يكــون اللعــب أساســيًا يف تعزيــز الــدرس، والســاح للشــباب باكتســاب املهــارات الحياتيــة بصــورة 
مســتقلة. ويتــوىل هــذه الوحــدات اثنــان مــن املدربــني الشــباب مــن خلفيــة مهاجــرة بتوجيــه مــن مديــر املــرشوع وبدعــم مــن املتطوعــني اإلضافيني.
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شــارك تســعة أطفــال وشــباب مــن مركــز الاجئــني ڤيزينتــال شتغاســيه "Wiesental Straße"  يف فرايبــورغ يف اثنــا عرشة نشــاطًا يف الفــرة ما بــني آذار 
)مــارس( وأيــار )مايــو( 2019.

أنشطة 2019

العمل مع الاجئني – فرايبورغ

املحتوى:
أهمية املهارات الحياتية  -

أهمية أسلوب الحياة الصحي  -
العمل الجاعي الفعال  -

موقف تقديري تجاه التنوع  -
حقوق الطفل  -

بناء الثقة والعاقات  -
الصحة البيئية  -
صناعة القرار  -

التواصل الناجح  -
أسباب وعواقب اإلدمان وكيفية الوقاية منه  -

وكان نهج االستعانة باملدربني ذوي الخلفية املهاجرة ناجًحا جًدا ألن القادة 
تعلموا الكثر بأنفسهم، بينا واجه األطفال أيضا درجة عالية من التفاهم 

والتعاطف.

إضافة إىل رئيس املرشوع املتفرغ له، شارك ما يصل إىل خمسة متطوعني يف 
أنشطة مختلفة، وأقيم حفل يف نهاية الدورة مع أرس األطفال حرضها نحو 25 

شخصا.
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التوعية يف فرايبورغ
أنشطة أخرى مع املجموعة املحلية يف فرايبورغ

اإلضافــة إىل تركيــز املنظمــة بشــدة عــىل عمــل املشــاريع يف الخــارج يف عــام 2019، قامــت املنظمــة أيضــا بسلســلة كاملــة مــن األحــداث يف فرايبــورغ، 
أملانيــا، الطــاع الجمهــور العــام عــىل قضايــا االندماج

والهجرة والظروف اإلنسانية الصعبة يف البلدان التي تتضمن مشاريعنا.

املجموع األطفال واملراهقني البالغني نوع النشاط النشاط

324 24 300 معرض وألعاب مسائية مغسلة فرايبورغ

150 125 25 كشك املعلومات
 مدرسة يوهانس– كيبلر، مدرسة

اليبزيغ الثانوية

800 150 650 معرض بنك االدخار- فرايبورغ- ميكالهال

930 130 800 معرض قاعة املدينة- دينتسلينغني

500 200 300 توعية احتفال الربيع- شتاودينغر

2,704 629 2,075 املجموع
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التوعية يف فرايبورغ
األردنأنشطة أخرى مع املجموعة املحلية يف فرايبورغ

تشــتهر اململكة األردنيــة باملناظــر الطبيعية الجميلــة والــراث القديــم والســكان املتنوعــني وثقافتهــم الدافئــة واملضيافة. 
ــة الســامية لألمــم  ــون و 750.000 الجــئ( مصــدر املفوضي ــا يصــل حــوايل ملي ــة يف عــام 2019 إىل م ــد هــذه الضياف متت
املتحــدة لشــؤون الاجئــني )الغالبيــة العظمــى منهــم فــروا مــن العنــف يف ســوريا. عــىل الرغــم مــن اســتعداد الحكومــة 
ــدأوا يف  ــني ب ــع أن بعــض الاجئ ــر كاٍف.  م ــل غ ــوارد شــحيحة والتموي ــإن امل ــني، ف ــني ملســاعدة الاجئ والســكان املحلي
العــودة إىل ديارهــم يف ســوريا يف عــام 2018، إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات املرتبطــة بالعــودة عــىل نطــاق واســع 
ــا أمــل الاجئــني عــىل االندمــاج بشــكل  وقــد يصبــح الكثــر منهــم مقيمــني أردنيــني عــىل املــدى الطويــل. تســاعد رؤي

أفضــل يف املجتمعــات املضيفــة وتزودهــم بفــرص مســتدامة طويلــة األجــل.
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مروع رياض األطفال

يركــز املجتمــع األردين بقــوة عــىل التعليــم. ومــع ذلــك، هنــاك القليل مــن الفــرص التعليميــة لألطفــال الاجئــون. فهــم يعتــربون أقــل عرضــة لالتحاق 
باملدرســة بخمــس مــرات مــن نظرائهــم املحليــني، وغالبًا مــا تكــون فصولهــم دون املســتوى الوطنــي ومنفصلــة عــن تلــك الخاصــة باألطفــال األردنيني. 
ــال  ــك األطف ــن الســوريني وكذل ــرة م ــداًدا كب ــي تســتضيف أع ــات الت ــف داخــل املجتمع ــي الضعي ــة التاســك االجتاع ــرب نتيج ــام يعت وهــذا النظ

الســوريون الذيــن يســقطون ويتخلفــون برسعــة يف تعليمهــم.

تقــدم روضة األطفــال فرصــة للتدخــل ومســاعدة األطفــال الاجئــني يف الحصــول عــىل الفرصة التــي يحتاجــون إليهــا وذلــك لزيــادة فرصهم عــىل البقاء 
يف املدرســة وتحقيــق النجــاح التعليمــي. باإلضافــة إىل االحتياجــات التعليميــة ميكــن أيضــاً معالجــة الصدمــات عــرب األجيــال التــي تنتقل مــن اآلبــاء أو 
مقدمــي الرعايــة الذيــن عانــوا مــن العنــف يف ســوريا مــن خــال املناهــج والعــاج القائــم عــىل اللعــب والفــن. تحقيًقــا لهــذه الغايــات، تتعــاون رؤيــا 

أمل مــع منظمتــني غــر حكوميتــني أردنيتــني لتنفيــذ ريــاض أطفــال األمــل يف شــال وجنــوب األردن.

التعليم غري الرسمي ل 177 طفل	 
زيارات منتظمة من أطباء األطفال وأطباء األسنان	 
ــن 	  ــة م ــة متنوع ــال مجموع ــن خ ــي م ــي اإلجتاع ــم النف الدع

ــطة األنش

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

177 طفاً

سبتمرب 201٦ - أغسطس 2019

تربعات خاصة

املنشية، محافظة املفرق والكرك، محافظة الكرك، األردن

79,500 يورو عىل مدى ثاث سنوات

منشية بني حسن )منشية( وغصون الرحمة )الكرك(

الدعم النفي واإلجتاعي والتعليم القائم عى اللعب

نبذة عامة
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مروع رياض األطفال

شــهد عــام 2019 أربــع ســنوات مــن روضــة األمــل، والتــي تســتمر يف إظهــار نجــاح الســنوات الســابقة. التحــق أكــر مــن 1000 طفــاً، 177 منهــم يف 
عــام 2019. يتــم تزويدهــم بالتعليــم قبــل االبتــدايئ - مبــا يف ذلــك تعلــم الحــروف واألرقــام باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة - يف مــكان ترفيهــي آمــن. 
تشــمل األنشــطة األغــاين واملوســيقى واللعــب املجــاين يف الخــارج والداخــل وروايــة القصــص والفنــون والِحــرف. باإلضافــة إىل ذلــك، يتلقــى األطفــال 
الدعــم النفــيس واالجتاعــي خــال جميــع األنشــطة مــع الركيــز عــىل اللعــب والعــاج بالفــن. يقــوم طبيــب األطفــال وطبيــب األســنان بزيــارة رياض 

األطفــال ثــاث مــرات عــىل األقــل ســنويًا ويتلقــى األطفــال وجبــات خفيفــة صحيــة كل يــوم لضــان الصحــة البدنيــة الجيــدة.

يديــر ريــاض األطفــال، الســوريون واألردنيــون الذيــن يحصلــون عــىل عمــل مربــح مــن املــرشوع. يعمــل فريــق مــن تســعة أفــراد يف املنشــية ومثانيــة 
يف الكــرك عــىل 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 وتحســني التاســك االجتاعــي والتعليــم العــايل الجــودة بتكاليف 

منخفضــة للغايــة والتحفيــز االقتصــادي مــن خــال عمليــات الــرشاء املحلية.

ــم  ــة مكرســة لتعلي ــني أو مؤسســات عّاني ــك مبســاعدة رشيكــني أردني ــدأت روضــة األمــل لألطفــال يف عــام 201٣ )املنشــية( و2014 )الكــرك(، وذل ب
الاجئــني وتدريبهــم وإدماجهــم. تعتمــد روضــة األطفــال عــىل منهــج عــىل طــراز مونتيســوري، والــذي يركــز عــىل اإلبــداع والتعلــم التفاعــيل واللعــب 
مع تدريــس نفــس األساســيات مثــل روضــات األطفــال األخــرى مثــل األرقــام والحــروف واألشــكال. باإلضافــة إىل ذلــك، توفــر األنشــطة الفنيــة العاجية 
والدعــم النفــيس واالجتاعــي واملوســيقى واللعــب املنظــم وروايــة القصص لألطفــال فرًصــا للنمو النفــيس والتطــور العاطفــي. عــىل الرغم مــن أن هذا 
النهــج القائــم عــىل اللعــب كان ينظــر إليــه يف البدايــة بعــني الشــك مــن قبــل الســوريني واألردنيــني، إال أن نجاحه عــىل أســاس التدابــر التعليميــة أدى 

إىل قبــول واســع.

يتــم تقديــم خدمــات ريــاض األطفــال لألطفــال مــن كا الجنســيات لزيــادة التفاعــل بــني الســكان األردنيــني والســوريني وبالتــايل الحــد مــن احتــاالت 
الــرصاع، تدفــع عائــات الاجئــني الســوريني رســوًما مخفضة ويتــم َمنــح ِمنــح دراســية كاملة قامئــة عــىل االحتياجــات لتزويــد األطفــال مــن األرس األكر 

حرمانًــا بفرصــة االلتحــاق بريــاض األطفــال دون أي تكلفة.

مخطط املروع

أنشطة 2019



24

التقرير السنوي 2019

ــا مــا تتوفــر لعائــات الاجئــني فــرص اقتصاديــة قليلــة ومدخــرات  غالبً
مســتنفدة وديــون. يتبنــى املزيــد واملزيــد مــن اســراتيجيات املواجهــة 
الحــادة مثــل الحــد مــن اســتهاك األغذيــة؛ ســحب األطفــال مــن 

ــرة. ــتغالية أو خط ــمية أو اس ــر رس ــة غ ــام بعال ــدارس؛ أو القي امل

يــرأس العديــد مــن األرس املعيشــية لاجئــني أقــارب ذكــور لنســاء قُتــل 
أزواجهــن أو ســجنوا يف الحــرب؛ متيــل هــذه العائــات إىل الحصــول عىل 
مســتويات أكر 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 
ــن  ــن لديه ــار الس ــن صغ ــايت يتزوج ــات ال ــادي؛ الفتي ــان اإلقتص الحرم
إمكانــات هائلــة للبقــاء يف املدرســة والعثــور عــىل عمــل وعرضة لــدورة 

متكــررة مــن الفقــر والضعــف.

تســبب التنفيذ الناجــح لروضــة األمــل لألطفــال يف أن تتعرف رؤيــا أمل 
ورشكاؤهــا املحليــون عــىل فهــم الحاجــة إىل زيــادة دمــج جميــع أفــراد 
األرسة يف برامجهــا. تحقيقــا لهــذه الغايــة، أنشــأوا مراكــز األرسة يف عــام 
201٦ لتعزيــز اإلزدهــار البــرشي لعائــات الاجئــني الســوريني يف األردن.

تقديــم الدعــم املنــزيل لـــ 362 مــن أطفــال املــدارس )إجــايل 206 خــال 	 

ــدرايس 2019-2017( ــام ال الع

التمكني من خال مهارات الحياة األساسية لـ 185 فتاة	 

الشفاء من الصدمة من خال العاج الجاعي او الفردي لـ 220 أم	 

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

٣٦2 طفل و 185 فتاة و 220 أم

سبتمرب 201٦ - أغسطس 2019

BMZ ، GIZ ، GFA

املنشية، محافظة املفرق والكرك، محافظة الكرك، األردن

555,555 يورو عىل مدار ثاث سنوات

منشية بني حسن )منشية( وغصون الرحمة )الكرك(

مهارات الحياة والتمكني للمرأة واألطفال

نبذة عامة

مروع مراكز األرسة
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مــن خــال برامــج املســاعدة املختلفــة املصممــة ملســاعدة األشــخاص يف جميــع مراحــل الحيــاة، يســاعد املركزيــن - اللــذان يقعــان يف نفــس منشــآت 
ريــاض األطفــال - ملســاعدة الاجئــني والفقــراء األردنيــني عــىل إدارة آثــار تجاربهــم املؤملــة واكتســاب مهــارات الحيــاة والتشــكيل. الروابــط بــني بعضهــا 

البعــض لتحســني التاســك اإلجتاعــي.

يف برنامــج مــا بعــد املدرســة، يتلقــى األطفــال الســوريون واألردنيــون املســاعدة املنزلية 
ويشــاركون يف أنشــطة مناســبة للفئــة العمريــة املصممــة ملســاعدتهم عــىل حــل 
ــايت  ــات ال ــوم الفتي ــات، تق ــج الفتي ــي. يف برنام ــم األكادمي ــني أدائه ــم وتحس صدماته
ــة مــن خــال  ــر كفــاءات شــخصية ومهني تــراوح أعارهــن بــني 15 و 25 ســنة بتطوي
فصــول املهــارات الحياتيــة ودورات الكمبيوتــر وأنشــطة الحــرف اليدويــة. تعمــل هــذه 
التدابرعــىل تحســني راحتهــم النفســية وتســاعدهم عــىل تحقيــق قــدر أكرب مــن تقرير 

املصــر، مــا يقلــل مــن خطــر الــزواج املبكــر والفقــر مــدى الحيــاة.

ــل دروس  ــطة مث ــات يف أنش ــوريات واألردني ــات الس ــارك األمه ــرأة، تش ــج امل يف برنام
الطهــي والخياطــة ويتلقــني العــاج الفــردي والجاعي. يتيــح برنامــج تعزيــز التوظيف 
للنســاء املؤهــات تلقــي التدريــب ومنحــة صغــرة حتــى يتســنى لهــن كســب دخــل 

عــن طريــق فتــح أعالهــن التجاريــة الخاصــة.

مروع مراكز األرسة

أظهــرت الســنة الثالثــة مــن أنشــطة مركــز األرسة نجاًحــا كبــرًا لجميــع الفئــات املســتهدفة. بلــغ جميــع األطفــال الذيــن شــاركوا يف برنامــج مــا بعــد 
ــة  ــم باللغــات العربي ــوا بتحســني درجاته ــث 91% قام ــذ املــرشوع؛ حي ــل تنفي ــة بنســبة 50 % قب ــاز املدرســة، مقارن ــوب الجتي ــار املطل املدرســة املعي

ــدى اطفالهــم املتعلقــة بالصدمــات. ــة. واكــد 94% مــن االهــايل اىل انخفــاض الســلوكيات ل ــات بعــرش نقــاط مئوي ــة والرياضي واإلنجليزي

شــاركت مجموعــة مــن الفتيــات والســيدات يف أنشــطة للمســاعدة يف تعزيــز أدوارهــن داخــل أرسهــن وتحســني فرصهــن يف العثــور عىل عمــل مربح. 
أخــذت الفتيــات دروًســا يف مهــارات الكمبيوتــر واملهــارات الحياتيــة والتدريــب عــىل العمــل. لقــد تعلمــن أســاليب إلدارة املشــاعر املعقــدة املرتبطــة 

بالصدمــات وكذلــك كيفيــة كتابــة الســرة الذاتيــة وصنــع املنتجــات التــي ميكــن بيعهــا مــن أجــل الربح.

إضافــة إىل األمهــات اللــوايت التحقــن بــدروس لتعلــم مهــاريت الطهــي والخياطــة، 25 امــرأة شــاركن يف برنامــج تعزيــز العالــة الــذي زّودهــم باملهــارات 
الازمــة والدعــم املــادي للبــدء مبشــاريعهم الخاصــة.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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ــاة ملئــات  ــادرة دوليــة، بالتعــاون مــع الحكومــة األردنيــة، لتحســني نوعيــة الحي إن خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية )JRPSC( هــي مب
اآلالف مــن الاجئــني الســوريني يف األردن، وكذلــك األردنيــني يف املجتمعــات املســتضيفة. نظــرًا ألن متويــل خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمة الســورية 
مــن الجهــات املانحــة الدولية قــد باتت بالفشــل لعــدة مــرات، وأصبحــت املجتمعــات املضيفــة مثقلــة بعــبء متزايــد يف جهودهــا لرعايــة الاجئني 

ــن يعيشــون بينهم. الذي

أصبحت املــدارس -عــىل وجــه الخصــوص- مجهــدة، حيــث إن 28% مــن املــدارس التــي تديرها الحكومــة بحاجــة إىل ترقيــات ماديــة رضوريــة لدعم 
ــم األطفال. تعل

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

 1,548طفل

24 شهر

الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية)BMZ( ورؤيا أمل

 محافظة املفرق والكرك، األردن

1,٣52,089 يورو

منشية بني حسن )منشية( وغصون الرحمة )الكرك(

بناء مجتمعات أقوى لاجئني السوريني واملجتمع األردين املضيف

نبذة عامة

تحسني الخدمات التعليمية واالندماج
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يشــرك املرشوع مــع أهــداف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمة الســورية ويبنــى عــىل النجاحات التــي حققتهــا ريــاض األطفــال ومراكز األرسة لتحســني 
النتائــج التعليميــة لألطفــال الســوريني واألردنيــني. باإلضافــة إىل اســتمرار ريــاض األطفــال وبرامــج مراكــز األرسة، يعمــل املــرشوع عىل تحســني الظروف 
املعيشــية والتعليميــة للمــدارس التــي تديرهــا الحكومــة يف املفــرق والكــرك، مــن أجــل تحســني االندمــاج بــني الســوريني واألردنيــني وزيــادة الرفاهيــة 

لألطفــال واألرس.

ــة، والتــي  اكتســاب الكفــاءة يف املــواد الدراســية يتطلــب املهــارات الحياتيــة واالجتاعي
ميكــن تعلمها مــن خــال األنشــطة الامنهجيــة. بــدالً مــن االعتاد فقــط عــىل التدريس 
التكميــيل، يشــرك مــرشوع األطفــال يف األنشــطة الامنهجية مــن أجــل اتباع نهج شــامل 
لدمــج املجتمــع وتحقيــق النجــاح التعليمــي. لتنفيــذ جميــع برامــج الدعــم هــذه، يوفر 
املــرشوع فــرص عمــل للســكان املحليــني والنصــف اآلخــر مــن الســوريني، مــا يســاهم 

أيًضــا يف تحســني رفاهيــة املجتمــع املحــيل واندماجــه.

تحسني الخدمات التعليمية واالندماج

مــرشوع تحســني التعليــم واالندمــاج هــو مــرشوع لســنوات عديــدة بــدأ يف خريــف عام 
2019. ركــزت األنشــطة يف عــام 2019 عــىل بناء أســاس قــوي لضــان النجاح واالســتدامة 
يف املــرشوع. اســتمرت برامــج ريــاض األطفــال وبرامــج مــا بعــد املدرســة دون انقطــاع، 

وحــددت املنظــات الرشيكــة املــدارس املحليــة التــي يجــب أن تشــارك معهــا مــن أجــل تحســني النتائــج التعليميــة واالندمــاج املجتمعــي لألطفــال 
األردنيــني والســوريني.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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"الحياة جميلة إذا رأيناها بمنظور آخر... "

عانــت رنيــم يف طفولتها مــن الكثــر مــن الخــوف والقلــق يف ســوريا لدرجة 
ــر  ــات غ ــم بكل ــة وتتمت ــاك والهلوس ــن االرتب ــا م ــاين غالبً ــت تع ــا كان أنه
مفهومــة، وقــد انعكــس ذلــك ســلبا عــىل حياتهــا االجتاعيــة والشــخصية. 
اندلعــت الحــرب يف ســوريا وطغــى عليهــا الخــوف القلــق لدرجــة أن أتفــه 
األشــياء ترعبهــا. عندمــا بلغــت مــن العمــر 11 عاًمــا، بــدأت تتمنــى لــو أنها 

مل تولــد أبــًدا.

ــيل  ــز األرسة املح ــوا مبرك ــث علم ــا، حي ــع أرسته ــم إىل األردن م ــت رني هرب
الــذي يدعــم الاجئــني الســوريني. انضمــت رنيــم إىل برنامــج مــا بعــد 
املدرســة، حيــث وجــدت الحــب واألمــان ألول مــرة يف حياتهــا. تلقــت دعًا 
ــة النفســية،  ــة مــع االخصائي ــك جلســات فردي ــا، مبــا يف ذل نفســيًا اجتاعيً
فالجميــع هنــاك كانــوا مبثابــة األمــان بالنســبة لرنيــم، فقــد كانت تثــق بهم 
ــا  ــع هن ــم، " الجمي ــني. قالــت رني ــا املوهن مبــا يكفــي لكــرس خوفهــا وقلقه

يحبــك كــا يحبــون أخوتهــم وأكــر، فهــم يهتمــون بــك مثــل والديــك. لقــد 
ــة إذا رأيناهــا  ــاة جميل وجــدت شــخًصا يســتمع يل ويفهــم مشــاعري. الحي

جميلــة. فكــا تــرى تجــد "

رنيــم تزدهــر اآلن كطفــل يســتمتع بقضــاء الوقــت مــع أصدقائهــا والتواجد 
مــع أرستهــا. لديهــا نظــرة جديــدة للحيــاة. بــدالً مــن أن تتمنــى لــو أنهــا مل 

تولــد مــن قبــل، فهــي تــرى أن الحيــاة أعظــم هديــة يف العــامل.

إيجاد األمل يف األردن
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تونس

لطاملــا تــم تهميــش الشــباب مــن املشــاركة اإلجتاعيــة يف تونــس. يف بعــض املناطــق، يصــل معــدل البطالــة بــني الشــباب اىل حــوايل %45 
أو أعــىل. مــع وجــود العديــد مــن األشــخاص غــر امللتحقــني بالتعليــم تكــون النتيجــة إحســاس واســع النطــاق بالحرمــان مــن الحقــوق 
والامبــاالة والســلبية مــا يــؤدي إىل احتــال أكــرب للعنــف والتطرف. تســاعد رؤيــا أمل هــؤالء الشــباب عــىل تحقيق حيــاة هادفــة وذاتية 

يف تقريــر املصــر مــن خــال قيــادة التدريبــات عــىل مهــارات العمــل والعمــل الجاعــي وبنــاء الســرة الذاتيــة واملشــاركة املدنيــة.
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مروع تنمية الشباب

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 اإلصاحــات املوعــودة وواجــه الجيــل األول مــن الشــباب الذيــن خرجــوا مــن الثــورة 
بطالــة عاليــة. نقــص فــرص العمــل يعنــي أنــه حتــى األشــخاص املتعلمــني جيــًدا غــر قادريــن عــىل العثــور عــىل عمــل مربــح. مــن بــني الشــباب ذوي 
ــا واقتصاديًــا بســبب قلــة  املهــارات العاليــة الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15 و 29 عاًمــا، يقــدر معــدل البطالــة بحــوايل 45%. يتــم تهميشــهم اجتاعيً

فــرص املشــاركة وغالبًــا مــا تكــون أصواتهــم غــر مســموعة.

تدريب 569 مشاركاً يف مهارات الحياة والرعاية	 

تنظيم 110 أنشطة للمجتمع املدين	 

تأسيس 12 رشكة أعال من خال برنامج ريادة األعال	 

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

700 شاب

سبتمرب 201٦ - أغسطس 2019

)BMZ( الوزارة اإلتحادية األملانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية

تونس، تونس

200,000 يورو

نور الحياة

التكامل اإلجتاعي واإلقتصادي للشباب

نبذة عامة
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مروع تنمية الشباب

تــم تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التــي تســتهدف الشــباب وقــدرة املنظمــة املحليــة غــر الحكوميــة. تــم تدريــب 10 معلمــني عــىل نهــج 
التعلــم التجريبــي ومهــارات الرســوم املتحركــة الازمــة لتعليــم الشــباب املســتهدف

ــل  ــم األم ــر له ــة ووف ــم الحياتي ــن مهاراته ــف وحس ــم للتوظي ــن قابليّته ــا زاد م ــات م ــوا تدريب ــباب وتلق ــة الش ــطة تنمي ــابًا يف أنش ــارك 5٦9 ش ش
واملنظــورات ملســتقبلهم. تقــدم 54% مــن املســتفيدين بالفعل بطلــب للحصــول عــىل وظيفــة أو تدريب داخــيل ونجــح الكثر منهــم يف الحصــول عىل 
عمــل. شــارك 480 مــن الشــباب يف تنفيــذ 110 أنشــطة للمجتمع املــدين وبــدأ العديــد مــن اآلخريــن التطــوع يف املنظــات املجتمعيــة وأسســوا أندية 
الشــباب غــر الرســمية الخاصــة بهــم. عــىل عكــس أمنــاط حياتهــم الســلبية الســابقة، فإنهــم يشــاركون اآلن بنشــاط يف الحيــاة املدنيــة ويســاهمون يف 

مجتمعاتهم.

بالتعــاون مــع جمعيــة محليــة، تــم اختيــار 14 شــابًا لوضــع خطــة توظيــف وتلقــى تدريبًــا مســتمرًا طــوال العملية. مــن بــني هــؤالء املشــاركني االثني 
عــرش بــدأوا مرشوعاتهــم الخاصــة، وأكمــل اثنــان منهــم فــرة تدريــب داخــيل، مــا أظهــر نجاًحــا رائًعــا للربنامج.

يف مدينــة تونــس، العاصمــة التونســية، تشــارك رؤيــا أمــل مــع املنظمــة املحليــة غــر الحكوميــة نــور الحيــاة ومختلــف املنظــات املجتمعيــة لقيــادة 
برامــج تنميــة الشــباب للشــباب األكــر حرمانـًـا 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 الغاف ومهــارات البحــث عن وظيفــة والعمــل الجاعــي ومهــارات القيادة. 
من خــال الربنامــج، يتــم متكينهــم للتغلــب عــىل مشــاكلهم االجتاعيــة واالقتصاديــة مــن خــال تطوير أنشــطة مســتدامة مــدرة للدخــل. باســتخدام 
املهــارات التي يتعلمونهــا ويقومــون بتنفيــذ مبــادرات املجتمع املــدين التــي يقومــون بتصميمهــا وتنفيذها بأنفســهم. بــدالً مــن الحفاظ عــىل املواقف 
الامباليــة والســلبية أو تبنــي اإليديولوجيــات الراديكاليــة )املذاهــب املتطرفــة(، يصبح الشــباب أكــر اندماًجــا يف املجتمع املــدين ولديهم فــرص للتنمية 

ــة واالقتصادية. االجتاعي

 مــن بــني 700 مشــارك يف الربنامــج خــال مــدة املــرشوع، تختــار لجنــة مســتقلة 25 لتلقــي التدريــب بهــدف وضــع خطــط التوظيــف الخاصــة بهــم. 
ــب محــدد  ــدء مشــاريعهم الصغــرة أو تأمــني تدري ــا إىل ب ــب للحصــول عــىل منحــة أعــال صغــرة تهــدف إم ــم فرصــة ســانحة للتقــدم بطل لديه
يتيــح لهــم الحصــول عــىل وظيفــة أو تدريــب داخــيل. ال تــؤدي هــذه التدابــر إىل توليــد دخــل للمشــاركني فحســب بــل تنطــوي أيًضــا عــىل إمكانيــة 

املســاهمة يف النمــو االقتصــادي للبلــد.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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اليمن

تســبب النــزاع املســلح الــذي اجتــاح اليمــن يف أوائــل عــام 2015 يف واحــدة مــن أســوأ الكــوارث اإلنســانية يف التاريــخ. بعــد ثاث ســنوات 
مــن الحــرب، أدت الغــارات الجويــة والحصــار مــن بلــدان أخــرى إىل تدمر طــرق اإلمــداد الغــذايئ ومنــع وصــول املســاعدات األساســية إىل 
أشــد املحتاجــني إليهــا. وقــد أدى التدمر املســتهدف للممــرات املائيــة والقطــاع االجتاعــي املنهــار إىل تفــي األمــراض التي ميكــن الوقاية 
منهــا، وخاصــة الكولــرا والخنــاق )الديفتريــا(. يحتــاج أكــر مــن 24 مليــون شــخص - 80% مــن الســكان - إىل املســاعدة اإلنســانية. أربعــة 
عرش مليــون يف حاجــة مهــددة للحياة؛ مــع عدم وجــود نهايــة للــرصاع يف األفــق، مــن املرجــح أن يســتمر هــذا العــدد يف االرتفــاع. تواصل 
رؤيــا أمــل، التــي لهــا وجــود طويــل ومســتقر يف اليمــن، االنخــراط يف تقديــم معونــات طارئــة حــادة ملن هــم يف أمــس الحاجــة إليهــا، ويف 

الوقت نفســه إنشــاء مشــاريع طويلــة األجــل ومســتدامة تواصــل إخــراج القــرى مــن الفقر.
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اليمن: قطاع األمن الغذايئ والزراعة
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مروع توزيع األغذية الطارئة

خلقــت خمــس ســنوات مــن الحــرب األهليــة يف اليمــن أكــرب أزمــة النعــدام األمــن الغــذايئ يف العــامل. باإلضافــة إىل الــرصاع عــىل مســتوى األرض الــذي 
دمــر طــرق نقــل املــواد الغذائيــة، يعرقــل الحصــار املفــروض عــىل املوانــئ اليمنيــة حركــة اســتراد املــواد الغذائيــة ويزيــد مــن تفاقــم األزمــة. باإلضافة 
إىل ذلــك، تشــكل أعــداًدا هائلــة مــن النازحــني داخليًــا، ال ســيا يف أكــر املناطــق التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف اليمــن، عبئـًـا إضافيًــا عــىل 

املجتمعــات املثقلــة بالفعل.

يحتاج أكــر مــن 14 مليون شــخص - مــا يقــرب مــن نصــف ســكان البلــد - إىل مســاعدات غذائيــة فورية مــن أجل البقــاء عــىل قيــد الحيــاة، )املصدر: 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية( ، حيــث يزيــد خطــر اصابــة األطفــال باملســتويات العاليــة لســوء التغذيــة واملجاعــة. تســتضيف محافظتــي حجة 
ــا، مــا يــؤدي إىل تفاقــم أزمــة انعــدام األمــن الغــذايئ إىل حالــة كارثيــة. يتعــرض املايــني  والحديــدة بشــكل خــاص عــدًدا كبــرًا مــن النازحــني داخليً

لخطــر املجاعــة الوشــيك، مبــا يف ذلــك مئــات اآلالف مــن األطفــال.

مخطط املروع

منذ عام 2012، عقدت منظمة رؤيا أمل رشاكة مع برنامج األغذية
العاملي )WFP( لتنفيذ مشاريع األمن الغذايئ والتغذية يف اليمن.

يف عام 2015، تعاونت مع املنظات املحلية غر الحكومية واملجالس
وقادة املجتمع لاستجابة لدعوة برنامج األغذية العاملي لتقديم

 املساعدات الغذائية الطارئة يف محافظة حجة، حيث غطت سبع
 مديريات. يف العام التايل، ازداد الوضع سوًءا، فسعت رؤيا أمل لتوسيع

 تغطيتها لتشمل ثاث مناطق داخل محافظة الحديدة.

اعتمد مرشوع توزيع األغذية الطارئة لعام 2019 عىل النجاحات 
السابقة للمنظمة وذلك يف توفر املساعدات الغذائية الطارئة

لألرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ الشديد يف محافظتي حجة
والحديدة. متت إضافة املزيد من املناطق إىل املرشوع بحيث استهدف

ــا الذيــن ليــس  يف عــام 2019، 12 مديريــة يف محافظــة حجــة و8 مديريــات يف محافظــة الحديــدة. يســتهدف املــرشوع فقــط األشــخاص األكــر ضعًف
لديهــم مصــدر للدخــل أو أي وســائل للحصــول عــىل الغــذاء وكذلــك حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد لــدى األطفــال واألمهــات.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

95,102 أرسة ٦24,11٣ ( فردًا ( تتلقى حصًصا شهرية
تلقت 12,785 أرسة حصصاً ملرة واحدة

يناير 2019 - ديسمرب 2019

)WFP( برنامج األغذية العاملي

محافظتي حجة والحديدة، اليمن

1,7٦1,142 يورو 

معالجة إنعدام األمن الغذايئ يف حاالت األزمات

نبذة عامة

20 مديريات مستهدفة	 
95,102 أرسة يتم الوصول اليهم شهرياً	 
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توزيع األغذية الطارئة من خالل شبكات مجتمعية

عمــل مــرشوع توزيــع األغذيــة الطارئــة مــن خــال شــبكات مجتمعيــة موجــودة مســبًقا للمســاعدة يف تحســني األمــن الغــذايئ لــألرس األكر ضعفــاً يف 
مدينتي حجــة والحديــدة والتــي ميزقهــا النزاعــات. تم اختيــار املســتفيدين مــن خــال لجــان املســاعدة الغذائية، التــي كانــت تــدار يف القــرى من قبل 
املجالــس املحليــة والقــادة الذيــن تــم تشــجيعهم عــىل تــويل ملكيــة املــرشوع. تضمــن رقابــة اللجــان املســاعدة تطبيــق معايــر اختيــار املســتفيدين 

بطريقة شــفافة.

قامــت شــاحنات برنامــج األغذيــة العاملــي بنقــل املــواد الغذائيــة إىل مســتودعات رؤيــا أمــل، والتــي تــم توزيــع املــواد الغذائيــة منهــا عــىل 108 نقاط 
توزيــع يف جميــع أنحــاء محافظتــي حجــة والحديــدة. مــن خــال اللجــان املســاعدة، قامــت رؤيــا أمــل بتوزيــع الحصــص الغذائيــة - التــي تتكــون من 

ســلع مثــل البقوليــات والدقيــق والزيــت – عــىل املســتفيدين مــرة واحــدة شــهريًا يف نقــاط التوزيــع.

تلقــى املســتفيدون بطاقــات توزيــع لتحديــد هويتهــم بشــكل مناســب يف نقــاط توزيــع األغذيــة. تســتخدم رؤيــا امــل قاعــدة بيانــات ونظــام توزيــع 
ــار  ــات انتظ ــل أوق ــب، وتقلي ــت املناس ــة ويف الوق ــة عادل ــتفيد بطريق ــاعدة إىل املس ــول املس ــن وص ــا يضم ــة، م ــرود الغذائي ــع الط ــروين لتوزي إلك
املســتفيدين وزيــادة فعاليــة التوزيــع. ملراعــاة قضايا الســامة لــألرس التي ترأســها إنــاث، فقد تــم تعديل الجــداول الزمنيــة لتلبيــة احتياجاتهــن. ولدعم 
األســواق املحليــة بشــكل أفضــل، وزعت بعــض اللجــان املســاعدة أيًضــا القســائم النقديــة عــىل املســتفيدين، الذين ميكنهــم من اســتثار القســائم مع 

التجــار يف قراهــم.

تــم تحقيــق هــدف تحســني األمــن الغــذايئ لــألرس املســتهدفة، حيــث تلقــت ,95,102 أرسة حصــص غذائيــة شــهرية. باإلضافــة اىل ذلــك عندمــا دمرت 
الفيضانــات أجــزاء مــن مديرية الخوخــة، التــي تســتضيف أعــدادًا كبــرة مــن النازحــني تلقــت 12,785 أرسة )مبــا يف ذلــك 9,9٦7 عائلــة نازحــة( حصًصا 
غذائية ملــرة واحــدة. تؤخــذ قضايــا الحايــة يف االعتبــار لألرس التــي تعولهــا ســيدات، حيث يتــم تعديــل الجــداول الزمنيــة لتلبيــة احتياجاتهــا، كا يتم 

االهتام بآليــة تقديــم الشــكاوى وحاية املســتفيدين.

)CVTN( توزيع املساعدات الغذائية عن طريق القسائم النقدية

ــف حجــة، يحصــل  ــة حجــة وري ــني، مدين ــني يف مدينت ــن خــال التجــار املحلي ــة م ــع املســاعدات الغذائي ــا توزي ــم فيه ــي يت ــة الت ــة الثاني هــو اآللي
املســتفيدون مــن املــرشوع عــىل قســائم نقديــة مــن خــال 28 نقطــة توزيــع كــروت يف كا املديريتــني، والــذي تــم تصميمــه لتوفــر دعــم األســواق 

املحليــة. يتعاقــد برنامــج األغذيــة العاملــي مــع التجــار املحليــني مــن خــال الربنامــج لتوفــر الســال الغذائيــة للمســتفيدين.

يقــوم فريــق توزيــع رؤيــا امــل، املكــون مــن 88 موظًفــا، بتوزيــع القســائم النقديــة عــىل املســتفيدين واإلرشاف عــىل توزيــع املــواد الغذائيــة يف متاجر 
التجــار خــال فــرة تقــارب خمســة أيام مــن كل شــهر.

مروع توزيع األغذية الطارئة
أنشطة 2019
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"الحمدالله، لقد عدت للدراسة."

عندمــا تــويف والــد عبــد اللــه، اضطــر الفتــى البالــغ مــن العمــر 14 عاًمــا إىل تــرك املدرســة لجنــي نبتــه القــات وبيعهــا وذلــك مــن اجــل 
إطعــام أرستــه. كان عليــه أن يشــاهد أصدقــاءه وهــم يذهبــون إىل املدرســة لتحقيــق حلمهــم بــأن يصبحــوا أطبــاء ومعلمــني ومحامــني 

بينــا كان يعمــل هــو أياًمــا طويلــة لكســب القليــل، فهــو بالــكاد يكســب مــا يكفــي مــن املــال ألجــل البقــاء.
لكن األمــور تغــرت يف حياة عبــد اللــه وأرستــه بأكملها عندمــا اســتهدفت منظمــة رؤيا أمــل قريتــه لتقديــم املســاعدة الغذائيــة الطارئة 
لــألرس األكر ضعفــاً. عندمــا تلقــت األرسة ســلة الطعــام يف الشــهر األول، متكن عبــد الله مــن تــرك وظيفته يف حصــاد القــات والعــودة إىل 

املدرسة.
أصبــح عبدا للــه فتاً ســعيد مل يعــد عليــه تحمل مســؤوليات الكبــار لرعايــة أرستــه، ويأمــل يف مواصلــة تعليمــه وبنــاء حياة أفضــل مبجرد 

ــاء الحرب. انته

انبعاث األمل يف حياة عبدالله
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مروع املساعدات الغذائية مقابل األصول والتدريب

يف حــني أن الحــرب مل تبق عــىل أي جــزء مــن اليمــن إال ودمرتــه، فقــد واجهــت املناطق 
الريفية عــىل وجــه الخصــوص أكــرب العقبــات، حيــث انهــارت االقتصــادات املحليــة متاًما 
ــا  ــة. نظــرًا ألن النازحــني داخليً ــات بشــكل يسء للغاي ــاوت الطرق ــدارس وته ودمــرت امل
ــني  ــن اليمني ــد م ــا، إال أن العدي ــوارد املســتنفدة تقريبً ــىل امل ــرا ع ــا كب يفرضــون ضغطً
يعتمــدون اآلن بشــكل كامــل عــىل الخدمــات اإلنســانية، مــا يعنــي املزيــد مــن التآكل 

يف املرونــة املحليــة.

ــار للطــرق الصالحــة  ــدارس واالفتق ــن عــىل االلتحــاق بامل ــال مل يعــودوا قادري ألن األطف
والتــي لهــا آثــار مدمــرة عــىل الشــبكات املجتمعيــة، فــإن احتــال اســتمرار اليمنيــني يف 
االعتــاد عــىل املســاعدات الخارجيــة حتــى بعــد انتهــاء الحــرب يــزداد يومــا بعــد يــوم. 
إن تدريــب العــال اليمنيــني عــىل املهــارات وتزويدهــم باملــوارد والدخــل الــازم إلصاح 
هــذه البنيــة التحتيــة ســيزيد مــن قدرتهــم عــىل الصمــود اليــوم، بينــا يتيــح لألطفــال 

فرصــة العــودة إىل املدرســة، مــا يســاهم يف خلــق مســتقبل أفضــل للجميــع.

مدة املرشوع:

املستفيدون:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

أبريل 2019 – فرباير 2020

٦,400 أرسة 

)WFP( برنامج األغذية العاملي

محافظات املحويت ولحج واب، اليمن

70٣,٣98 يورو

املجالس املحلية يف املديريات املستهدفة

الحد من انعدام األمن الغذايئ وإعادة بناء املجتمعات

نبذة عامة
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الغذاء مقابل األصول

ألن األرس التــي يرأســها فتــى أو أنثــى أو شــخص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أكــر عرضــة آلثــار الفقــر املدقع، فقــد أعطــى املــرشوع األولويــة لهذه 
األرس الضعيفــة لتصبــح مســتفيدة. عملــت رؤيــا أمــل مــع املجالــس املحليــة داخــل القــرى املســتهدفة لتنظيــم أربــاب األرس مــن 5,700 أرسة وضمهم 
ضمن مجموعــات عمــل تلقــى القرويــون املحليــون راتبــاً مقابــل إصــاح الطــرق ورصفهــا وتركيــب 52خزانـًـا مائيًــا وبنــاء 50مراحاًضــا وإعــادة تأهيل 7 

ســدود، مدرســتني و٣ آبــار، ويســتلم العاملــني هــدا الراتــب عــن مدفوعــات نقديــة يف نهايــة كل شــهر ملــدة ســتة أشــهر من املــرشوع.

فصول محو األمية والتدريب

ألن التعليــم والتدريــب املهنــي مهــان للغايــة إلعــادة بنــاء املجتمعــات التــي دمرتهــا الحــرب، فقــد قــدم املــرشوع فصــول محــو األميــة والتدريــب 
ــي ل 700 مــن املســتفيدات. املهن

تــم اختيــار 425 امــرأة للمشــاركة يف تدريــب الخياطــة والتطريــز، وبعــد ذلــك عملــن يف 17 مركــزًا للخياطــة. وكان مــن أبــرز املنتجــات الــزي املــدريس 
الــذي تــم توزيعــه يف املــدارس عــىل األيتــام واألرس الفقــرة. يف نهايــة التدريــب، حصلــت كل امــرأة عــىل ماكينــة خياطــة الســتخدامها يف املنــزل حتــى 

تتمكــن مــن مواصلــة هــذا النشــاط املــدر للدخــل.

ــة  ــراءة والكتاب ــة بالق ــة املتعلق ــارات املعرفي ــن امله ــث تعلّم ــة، حي ــو األمي ــن مح ــا م ــًا مختلًف ــاركة يف 11 فص ــة للمش ــرأة أميّ ــار 275 ام ــم اختي ت
ــا ملــدة ثاثــة أيــام. أســبوع ملــدة ســتة أشــهر )٣12  والرياضيــات. وكان حضــور املشــاركات، ســواء يف التدريــب املعــريف أو املهــارايت، أربــع ســاعات يوميً

ــط. ــاعة( يف املتوس س

ســتؤدي البنيــة التحتيــة املدمــرة يف املناطــق الريفيــة يف اليمــن إىل بقــاء الســكان املحليــني يف حالــة مــن الفقــر املدقــع مــا مل يتــم إصاحهــا. إن إصاح 
املــدارس والطــرق وغرهــا مــن األصــول الحيويــة املتــرضرة مــع توفــر دخــل للعــال اليمنيــني يتيــح الفرصــة ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ وتوفــر 
تنمية مســتدامة طويلــة األجــل. تحقيقــا لهــذه الغاية، فقــد شــاركت منظمــة رؤيا أمــل مــع املجالس املحليــة لتنفيــذ مــرشوع الغــذاء مقابــل األصول.

قــدم مكــون الغــذاء مقابــل األصــول راتبــاً ألربــاب األرس مقابــل أعــال الصيانــة واإلصــاح يف املرافق املدرســية والطــرق وشــبكات امليــاه ومصــادر املياه 
املنزليــة. زاد الراتــب مــن قوتهــم الرشائيــة، ال ســيا يف رشاء الطعــام مــن املزارعــني املحليــني، بينــا شــجعت إعادة بنــاء املــدارس العائــات عىل إرســال 

أطفالهــم إىل املــدارس وخفــض معــدل التــرسب. أعــاد القرويــون بنــاء أعظــم أصــول مجتمعاتهــم مقابــل الغــذاء، مع تعزيــز قدرتهــم عــىل الصمود.

مخطط املروع

أنشطة 2019

مروع املساعدات الغذائية مقابل األصول والتدريب
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يربــط طريــق القوانصــة قريــة القوانصــة بقــرى أخــرى، لكــن التعريــة واألمطــار الغزيــرة تســببت يف عــدم إمكانيــة عبورهــا. أصبحــت القيــادة 
عــىل الطريــق صعبــة للغايــة لدرجــة أن القرويــني الذيــن لديهــم أفــراد أرسة مــرىض اضطــروا إىل حملهــم ألميــال قبــل الحصــول عــىل وســائل 
النقــل إىل مركــز الرعايــة الصحيــة. عندمــا اســتهدفت رؤيــا أمــل قريــة القوانصــة لاســتفادة مــن مــرشوع الغــذاء مقابــل األصــول، قــرر مجلــس 

القريــة أن الحاجــة األكــر إلحاًحــا هــي إصــاح وتعبيــد الطريــق.
ســاعد املجلــس القــروي يف تحديــد أربــاب األرس التــي يجــب وضعهــا ضمــن مجموعــات العمــل، مــع إعطــاء األولويــة لــألرس الضعيفــة التــي 
ترأســها أنثــى أو فتــى أو شــخص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. عــىل مــدى ســتة أشــهر، أحــرض العــال الرمــل والصخــور مــن محجــر قريــب 
حتى يتمكنــوا من اســتخدام هــذه املــواد الخــام لتمهيــد الطريــق. يف املقابــل، حصلوا عــىل راتــب منتظــم ميكــن أن يوفــر االحتياجــات الفورية، 

وخاصــة الطعــام، وكذلــك االحتياجــات طويلــة األجــل، مبــا يف ذلــك بنــاء منازلهــم الخاصــة.
اآلن، مل يعــد النــاس يف قريــة القوانصــة بحاجــة إىل القلــق بشــأن قدرتهــم عــىل الســر يف الطريــق للوصــول إىل مركــز الرعايــة الصحيــة العاجلة؛ 

كــا ميكنهــم االن الحصــول بشــكل أفضــل عــىل الطعــام والرضوريــات األخــرى.
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بســبب الحرب املطولــة، ارتفعــت تكلفــة املعيشــة يف اليمــن بنســبة 40% يف حني تــم تدمر جــزء كبر مــن النظــام الزراعــي يف البــاد. ولتفاقــم الوضع، 
تــم تدمــر طــرق اإلمــداد بالغــذاء القامئــة عــىل األرض وامليــاه، مــا أدى إىل زيــادة االعتــاد عــىل مصــادر الغــذاء املحليــة، التــي مل يعــد الكثــر منهــا 
يعمل. مــن أجــل تغطيــة ارتفــاع تكاليف املعيشــة عــىل املــدى القصــر، اضطــر أكــر مــن 50 % مــن صغــار املزارعــني إىل بيــع ماشــيتهم التي اســتمدوا 

منهــا الغذاء وســبل عيشــهم.

ونتيجــة لذلــك، أصبــح لديهــم اآلن نظــام غــذايئ محــدود للغايــة وإمكانيــات قليلــة أو معدومــة للدخل، بينــا يتزايــد خطــر املجاعــة يف البــاد. مل يعد 
لــدى العديــد مــن هــؤالء املزارعــني الوســائل لــرشاء البــذور أو املعــدات التــي يحتاجونهــا إلنتــاج أطعمــة مغذيــة، وأصبــح انعــدام األمــن الغــذايئ اآلن 

جــزًءا طبيعيًــا مــن حيــاة غالبيــة اليمنيني.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

8٣8 أرسة يف عام 2019

نوفمرب 2017 - يونيو 2022

BMZ

محافظتي حجة والحديدة،  اليمن

4,000,000 يورو عىل مدى 5 سنوات

)SSFD( مؤسسة التضامن اإلجتاعية للتنمية
)NFDHR( املؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية

إعادة بناء املجتمعات من خال الزراعة املستدامة

نبذة عامة
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ــادة  ــل إىل زي ــه غــر مســتدام وســيؤدي عــىل املــدى الطوي ــان، إال أن ــة رضوري يف بعــض األحي ــة الطارئ ــة الغذائي ــم املعون عــىل الرغــم مــن أن تقدي
االعتــاد عــىل املنظــات اإلنســانية مــع تقليــل حوافــز املزارعــني يف الوقــت نفســه لزراعــة الغــذاء وتآكل قــدرة الســكان عــىل الصمــود. يعتــرب مرشوع 
األمــن الغــذايئ والزراعة حــاً مســتداًما يعالــج انعــدام األمــن الغــذايئ يف القــرى الريفية مــن خال متكــني األرس مــن تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة وتوفر 

ســبل العيــش ألنفســهم مــن خــال الزراعــة.

يقوم مــرشوع رؤيــا امــل لألمــن الغــذايئ والزراعــة بتزويــد األرس الريفيــة بالحيوانــات مثــل الدجــاج واملاعــز واألغنــام والنحل بغــرض تلبيــة االحتياجات 
الغذائيــة واحتياجــات الحيــاة. عندمــا تتكاثر هــده الحيوانــات توفــر الرضوريــات مثــل البيض والحليــب، فإنهــا تزيد من تحســني األمــن الغذايئ وســبل 

عيــش املزارعــني واملجتمعات األوســع.

باإلضافــة إىل توفــر الــروة الحيوانيــة، يعمل مــرشوع األمــن الغــذايئ والزراعة عىل اســتعادة إنتــاج املحاصيــل من الحبــوب والخــرضوات األساســية. أدى 
عدم توفــر الوقــود ملضخــات امليــاه إىل عــدم قــدرة املزارعــني عــىل ري حقولهــم، وبيــع العديــد منهــم معداتهــم الزراعيــة لتلبيــة االحتياجــات الفورية. 
يقــوم املــرشوع بإعادة بنــاء شــبكات الــري وتحســني األمــن املــايئ مــع إعــادة إمــداد املزارعــني باملــواد الزراعيــة، والتــي تشــمل البــذور وأدوات الزراعة.

ألن مــرشوع األمــن الغــذايئ والزراعــة يهــدف إىل خلــق إمــدادات غذائيــة مســتدامة ومصــدر للدخــل، يقلــل املــرشوع مــن انعــدام األمــن الغــذايئ مــع 
اســتعادة اســتقالية وكرامــة املجتمعــات املســتهدفة. يقــل اعتاد النــاس عــىل املســاعدات الخارجيــة، بينــا تتحســن حالتهــم الغذائية.

مخطط املروع
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نظــرًا ألن مــرشوع األمــن الغــذايئ والزراعــة مصمــم ليمتــد ملدة خمــس ســنوات، فقــد بنيــت األنشــطة يف عــام 2019 عىل األســاس القــوي الــذي وضعته 
رؤيا امــل ورشكاؤهــا املحليــون، SSFD وNFDHR، يف عــام 2018.

يف عــام 2019، تلقــى 1٦ موظًفــا مــن SSFD وNFDHR تدريبًــا حــول مبــادئ املســاعدة اإلنســانية والتنميــة. تــم إنشــاء لجــان األمــن الغــذايئ والزراعة 
ــة مــن القــرى املســتهدفة، بنســبة 40% عضــوات مــن أجــل ضــان أن يكــون للنســاء  ــرى، تتكــون مــن خمســة أعضــاء يف كل قري ــا يف 10 ق وتدريبه

مدخــات كافيــة يف أنشــطة املــرشوع.

تــم اختيار عرشيــن مــن املروجني لتنميــة املجتمــع وعرشة مــن املروجــني الزراعيــني لتدريــب أفــراد املجتمــع واملزارعني. تلقــى املســتفيدون الذيــن تلقوا 
حيوانــات ومعــدات زراعيــة يف عــام 2018 مزيــًدا مــن التدريــب لضــان نجاحهــم عــىل املــدى الطويــل. زودت رؤيــا امــل 810 أرسة ضعيفــة بالبــذور 
واملعــدات الزراعيــة )٣8٦ يف عــام 2018 و 424 يف عــام 2019( ، و 19٦ أرسة بهــا دجاجــات بيــاض ، و ٣24 أرسة بهــا ماعــز ، و ٣0 أرسة بهــا خايــا نحــل.

أنشطة 2019

املياه والرصف الصحي

انتهــى الرشيــكان املنفــذان SSFD وNFDHR مــن بنــاء أربعــة آبــار جديــدة، وإعــادة تأهيل ســتة آبــار متــرضرة، وبنــاء خمس خزانــات ميــاه. لضان 
الــري املســتدام عــىل املــدى الطويــل، تــم تركيــب مضخــات ميــاه تعمــل بالطاقــة الشمســية، والتــي ال تعتمــد عــىل الوصــول غــر املســتقر إىل الوقود. 
كــا وزعــت مرشــحات امليــاه عــىل ٦72 مــن املزارعــني واألرس الضعيفــة وقدمــت تدريبًــا إضافيًــا عــىل النظافــة والــرصف الصحــي. ستســتمر الســنوات 
الثــاث القادمة مــن املــرشوع يف البنــاء عــىل النجاحــات التــي تحققــت يف عامــي 2018 و2019 لضــان أن القــرى املســتهدفة لديهــا مصادر مســتدامة 

للغذاء.

أدت أنظمــة امليــاه الجديــدة واملعــاد تأهيلهــا إىل تقليل عــبء العمــل عىل النســاء املســؤوالت عن جلــب امليــاه. تم تقليــل متوســط املســافة إىل نقاط 
امليــاه مــن ٣0 إىل 15 دقيقــة. تم تقليــل حاالت اإلســهال بشــكل كبر بســبب فاتــر امليــاه والتدريــب الصحــي ذي الصلة.

زاد دخل األرس املعيشية، ونتيجة لذلك الظروف املعيشية، زيادة كبرة. أثبت إنتاج العسل أنجح تدخل اقتصادي.
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"هذا املرشوع هو الحلم الذي كنت أنتظره".
عاشــت عائلــة زاهــر يف وادي الحقبــة باليمن ألجيــال، وقــد أمىض معظــم حياتــه يف زراعــة القمــح يف تربتــه الخصبــة. ومع ذلــك، مل يكــن القمح 
وحــده كافيًــا إلطعــام أرستــه ، كــا أن الحــرب املســتمرة جعلــت الوصــول إىل إمــدادات غذائيــة مســتقرة أمــرًا مســتحيًا. أصبحــت نــدرة الغــذاء 
والجــوع رصاًعــا يوميًــا لعائلة زاهــر وجرانــه. ومــع ذلــك، يف عــام 2018، تحولــت ثرواتهــم عندمــا اختــارت رؤيا امــل زاهــر كمســتفيد يف مرشوع 

ــذايئ والزراعة. ــن الغ األم
قامت رؤيــا أمــل بتدريب زاهــر عىل كيفيــة زراعــة املحاصيــل غر القمــح، وتلقــى بــذور الباميــة والطاطــم والبصــل والــذرة والخــس وامللوخية. 
قــام بزراعتهــا يف الحقــول التي قــىض حياتــه يف العمــل فيهــا؛ عندما جــاء موســم الحصــاد، كان لديــه ما يكفــي مــن الطعام إلطعــام أرستــه وحتى 
بيــع البعــض منــه يف الســوق. مل تعــد عائلتــه وجرانــه يعانــون مــن ســوء التغذيــة وهــو اآلن يســاعد ويشــجع جرانــه الذيــن لديهــم مزارعهــم 

الخاصة.
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بســبب الحــرب يف اليمــن تــم تدمــر شــبكات النقــل، مــا جعــل نقــل املــواد الغذائيــة مــن املجتمعــات الزراعيــة شــبه مســتحيل. لقــد اســتنزفت 
النظــم الزراعيــة املدمــرة قــدرة ومــوارد املزارعــني املحليــني، وأعــاق الحصــار املفــروض عــىل املوانــئ الحرجــة بشــدة اســتراد املســاعدات الغذائيــة 

الطارئــة وغرهــا مــن املســاعدات املنقــذة للحيــاة. اليــزال يعتــرب الوضــع كأكــرب أزمــة إنســانية يف العــامل.

وفًقــا ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، اعتبــارا مــن عــام 201٦، باتــت اليمــن يف حالــة مجاعــة، مــع أكــر مــن 20 مليــون شــخص معرضــني لخطر 
ســوء التغذيــة أو املجاعــة. بحلــول أكتوبــر مــن عــام 2018، تــويف أكــر مــن ,85,000 طفــل دون ســن الخامســة فيــا قــد يكــون أســوأ مجاعــة منــذ 
ــة الحــاد املتوســط )MAM(، و ,٣٦0,000  ــارًا مــن ديســمرب 2019، كان 1,7 مليــون طفــل دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذي قــرن. اعتب

.)SAM( يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم

ميثــل تقديــم املســاعدة ألكــر الســكان ضعفــا أولويــة قصــوى لــدى منظمــة رؤيــا أمــل، لــذا فمنــذ عــام 2011، كانــت رشيكــة مــع برنامــج األغذيــة 
العاملــي )WFP( لتقديــم املســاعدات الغذائيــة الطارئــة يف محافظــة حجــة. بســبب التأثــر املــدين الكبــر لربامــج رؤيــا أمــل الناجحــة يف محافظــة 
حجــة، فقــد توســعت لتشــمل محافظتــي املحويــت والحديــدة وذلــك لتقديــم املســاعدات الطارئــة للنســاء الحوامــل واملرضعــات، وكذلــك األطفــال 

دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم وســوء التغذيــة الحــاد املتوســط.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

82,224 طفل وأمهات حوامل ومرضعات

يناير - ديسمرب 2019

)WFP( برنامج األغذية العاملي

محافظات حجة واملحويت والحديدة، اليمن

459,٦02  يورو

وزارة الصحة العامة والسكان يف اليمن، محافظتي حجة
واملحويت، ومكاتب الصحة، محافظة الحديدة

تقديم املساعدات الغذائية الطارئة إىل األطفال املصابني بسوء التغذية والنساء الحوامل واملرضعات

نبذة عامة



47

التقرير السنوي 2019

اعتمــد فريــق العمــل لــدى رؤيــا أمــل لتنفيــذ برنامــج تغذيــة األم والطفــل لعــام 2019، عــىل النجاحــات الســابقة يف تقديــم املســاعدات الغذائيــة يف 
محافظتــي حجــة واملحويــت. بالتعــاون مــع برنامــج األغذيــة العاملــي واملكاتــب الصحيــة يف محافظــات حجــة واملحويــت والحديــدة، اختــارت منظمة 
رؤيــا امــل ودربــت 12٦ متطوًعــا يف مجــال الصحة املجتمعيــة. بعــد التدريب، قــام متطوعــو املجتمــع الصحي بزيــارة مــا معدلــه 50.214 أرسة شــهريًا 

وفحصــوا النســاء الحوامــل واملرضعــات واألطفال دون ســن الخامســة للكشــف عن ســوء 
ــة  ــون مــن ســوء التغذي ــن يعان ــك الذي ــة عــىل أولئ ــة، ووزعــوا املكمــات الغذائي التغذي
الحــاد املعتــدل، ودربــوا اآلبــاء عــىل عــاج ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل لــدى أطفالهــم 
ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــي س ــع الصح ــو املجتم ــدد متطوع ــا ح ــة. عندم ــن الخامس دون س
الشــديد أو الحــاالت الشــديدة مــن ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل، قامــوا باإلحــاالت إىل 
املرافــق الصحيــة املدعومــة لتلقي العــاج تســتخدم طريقتــان يف برامــج التغذيــة التابعة 

لربنامــج األغذيــة العاملــي يف اليمــن:

الطريقــة األوىل هــي: برنامــج التغذيــة التكميليــة املســتهدف )TSFP, )TSFPيوفــر 
ــات دون ســن الخامســة  ــل واملرضع ــة للمــرىض الحوام ــة التغذي ــة عالي مكمــات غذائي
مــع حــاالت محــددة مــن MAM يف 8٣ املرافــق الصحيــة مــن قبــل 1٦٦ مــن العاملــني 
ــل  ــم نق ــج، أو يت ــة الشــخص املعال ــا أن تتحســن حال ــني )HWs(. إم ــني الحكومي الصحي
املريــض إىل منشــأة صحيــة ذات مســتوى أعــىل. كان متوســط معــدل الشــفاء يف برنامــج 
التغذيــة لرؤيــا امــل لعــام 2019 أعــىل مــن 80%، وكان العــاج غــر الناجــح واإلحالــة أقل 

ــات حــوايل ٣%. ــدل الوفي ــن 15%، يف حــني كان مع م

 BSFB مــن خــال .)BSFB( الطريقــة الثانيــة هــي: برنامــج التغذيــة التكميليــة الشــاملة
ــا عــىل  ــا صحيً ــل 12٦ متطوًع ــن قب ــة م ــة التغذي ــة عالي ــع املكمــات الغذائي ــم توزي يت
 )U2s( جميــع النســاء الحوامــل واملرضعــات واألطفــال الذيــن تقــل أعارهم عــن عامــني
ــت  ــدل. وكان ــاد املعت ــة الح ــوء التغذي ــور س ــع تط ــة ملن ــتهدفة الثاني ــق املس يف املناط
النتيجــة عــددًا أقــل مــن حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل وســوء التغذيــة الحــاد 

املعتــدل، وانخفاض معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات، وزيــادة فــرص األطفــال يف النمــو والتطور، وتحســني قــدرة النســاء الحوامــل واملرضعــات عىل 
رعايــة أطفالهن بشــكل أفضــل. ولضــان النجــاح املســتدام للتدخل، تــم تنفيــذ 249 حملــة توعيــة يف جميــع املرافق الصحيــة. وإجــايل ما وصــل إليه 
العــال الصحيني واملتطوعــني املجتمعيــني هــو ٣2,51٣ شــخًصا )8,4٣٣ رجــًا و22,875 امــرأة و٣٣0 فتــى و875 بنتًا(. تهدف هــذه الجلســات إىل زيادة 
الوعــي املجتمعــي والتأهــب، مــع الركيــز عــىل املوضوعــات املتعلقــة بالصحــة والنظافــة والــرصف الصحــي. تشــمل الحمــات مواضيــع مثــل أهميــة 

.)IYCF( الوصــول إىل امليــاه النظيفــة والطــرق الصحيــة لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال

مروع تغذية األم والطفل

يعتــرب الوصــول إىل الغــذاء محــدود للغايــة يف محافظــات حجــة واملحويــت والحديــدة، كــا تــرضرت املرافق الصحيــة الازمــة لتقديــم الدعــم والعاج 
لحــاالت ســوء التغذيــة خــال الحــرب. يهــدف برنامــج تغذيــة األم والطفــل إىل تقديــم املســاعدات الغذائيــة الطارئــة ملــن هــم أكــر عرضــة لخطــر 
ســوء التغذيــة، أي النســاء الحوامــل واملرضعــات واألطفــال دون ســن الخامســة )U5s(. كــا يقــدم الربنامــج الدعــم للمنشــآت الصحيــة يف املحافظــات 

املســتهدفة للمســاعدة عــىل زيــادة قدرتهــا عــىل رعايــة ومنــع حــاالت ســوء التغذيــة الوخيــم واملتوســط.
يف حــني أن توفــر الوصــول إىل الغــذاء خــال هــذه األزمــة يف زمــن الحــرب أمــر رضوري، فــإن األمــر املهــم بنفــس القــدر هــو تعزيــز التغيــر الســلويك 
ــب النســاء الحوامــل واملرضعــات عــىل  ــوم الربنامــج بتدري ــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات. يق ــة أفضــل لألطف ــذي ســيؤدي إىل مارســات تغذي ال

مارســات الرضاعــة الطبيعيــة التــي ســتضمن التغذيــة املثــىل، وبالتــايل منــع حــدوث حــاالت ســوء التغذيــة ألطفالهــم الصغــار مســتقباً.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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قصة نجاح

جربيــل... طفل صغــر يعيــش يف قريــة تــرضرت بشــدة مــن الحــرب. يعمــل والــده يف وظائــف غريبــة يف ســوق القريــة يف محاولة لكســب لقمة 
العيش لــألرسة، لكــن املــال ال يكفــي لرشاء كميــة كافيــة مــن الطعــام أو توفــر الوصــول إىل ميــاه الــرشب املأمونــة. عندمــا كان جربيل رضيعــا، مل 
تكــن والدتــه تعلــم أنهــا بحاجــة إىل الرضاعــة الطبيعية ملدة ســتة أشــهر عــىل االقــل؛ ونتيجــة لســوء التغذيــة التــي تلقاها الطفــل، فقــد تطورت 

حالتــه اىل ســوء تغذيــة حــاد متوســط MAM(( وأصبح يعــاين مــن الخمــول والتبلد.

عندمــا اســتهدف برنامــج تغذيــة األم والطفــل قريــة جربيــل، أدرك أحــد العاملــني الصحيــني املجتمعيــني الذيــن كانــوا يبحثــون عــن حاالت ســوء 
التغذيــة، أن جربيــل بحاجــة إىل تلقــي املكمــات الغذائيــة عاليــة التغذيــة. قــام العامــل الصحــي بتوزيــع املكمــات الغذائيــة ملســاعدته عــىل 
التعــايف مــن ســوء التغذيــة الحــاد املتوســط وتدريــب والديــه عــىل مارســات التغذيــة ملنع تكــرار هــذه املعانــاة مــرة اخــرى. كانــت هنــاك أيًضا 
مشــكلة عــدم وجــود ميــاه رشب آمنــة ونظيفــة للطفــل وأرستــه، لذلــك قــرر موظفــو رؤيــا أمــل الدوليــة تقديــم مســاعدة إضافيــة لهــم. حيــث 

تلقــت األرسة فلــرًا للميــاه وتدريبًــا حــول النظافــة الصحيــة والــرصف الصحــي، للتأكــد مــن حصولهــم عــىل إمــدادات ميــاه الــرشب باســتمرار.
َغــَدا جربيل فتــًى ســعيد وينعــم بالصحــة اليــوم، فهــو يســتمتع باللعب مــع إخوتــه وأخواتــه. عــىل الرغــم مــن أن أرستــه ال تــزال تعيــش يف فقر 

مدقــع، إال إن والديــه مطمئنــان مبعرفــة أنــه مل يعــد يعــاين مــن ســوء التغذية.
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اليمن: قطاع الصحة
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مروع االستجابة العاجلة لتقديم حزمة الحد األدىن من 

)MSP( الخدمات الصحية

بحلــول أكتوبــر 2015، أي بعــد ســبعة أشــهر فقــط مــن انــدالع الحــرب األهليــة يف اليمــن، كان نظــام الرعاية الصحيــة يف البــاد عــىل وشــك االنهيار. مــع ترضر 
املستشــفيات والعيــادات أو تدمرهــا بســبب الــرصاع، مل يعــد بإمــكان أعــداد متزايــدة مــن املدنيــني الذيــن أصيبــوا أو كانــوا يف رصاع مــع املجاعــة أو املــرض 
الوصــول إىل أبســط الخدمــات األساســية. يجــب عــىل العديــد مــن اليمنيــني - الذيــن هــم بالفعــل عرضــة للمخــاوف الصحيــة - الســفر اآلن ملســافات طويلــة، 

.)HF( مــا يعــرض أنفســهم لخطــر العنــف واملخاطــر األخــرى املتعلقــة بالســفر، مــن أجــل الوصــول إىل مرفــق للرعايــة الصحيــة

باإلضافــة إىل عــدم القــدرة عــىل الوصــول إىل املرافــق الصحيــة، مل يعــد لــدى العديــد مــن املرافــق اإلمــدادات الطبيــة وغــر الطبيــة الازمة لعــاج املــرىض. أدى 
الحصــار املفــروض عــىل املوانــئ وتدمــر شــبكات الطــرق إىل تدمــر خطــوط اإلمــداد، وبالتــايل فــإن املعــدات التــي تشــتد الحاجــة إليهــا ال تصــل يف كثــر مــن 
األحيــان إىل املستشــفيات والعيــادات. مــع قلــة الوصــول إىل املطهــرات وامليــاه النظيفــة واألدويــة، فــإن املرافــق الصحية ليســت فقــط قــادرة عىل عــاج املرىض 

بشــكل مناســب؛ بــل غالبًــا مــا تصبــح مواقــع النتقــال األمــراض املعدية.

بعــد حــرب أهليــة دامــت أكــر مــن أربــع ســنوات، أصبــح توفــر الرعايــة الصحيــة يف اليمــن اآلن أحــد أخطــر املهــن يف العــامل. عــىل الرغــم مــن املخاطــر التي 
يواجهــا العاملــني اليمنيــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذلــك خطــر اإلصابــة باألمــراض املعديــة وقصــف األهــداف غــر املرغوبــة، إال أن العديــد منهــم 
مل يعــودوا يتلقــون رواتــب ومل يتمكنــوا مــن إعالــة أرسهــم. مبــا أن العاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة الزالــوا يقدمــون تضحيــات يوميــة ويهتمــون بشــدة 

مبرضاهــم، إال أن جــودة الرعايــة الصحيــة يف اليمــن تصنــف مــن بــني األســوأ يف العــامل.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

ميزانية املرشوع:

209,105 فرًدا

مارس - أكتوبر 2019

)WHO( منظمة الصحة العاملية

1,419,80٣ يورو

إعادة بناء نظام الرعاية الصحية يف اليمن

نبذة عامة

محافظتي املحويت وإب، اليمنموقع املرشوع:

مكاتب الصحة يف املديريةرشيك املرشوع:



51

التقرير السنوي 2019

مروع االستجابة العاجلة لتقديم حزمة الحد األدىن من 

)MSP( الخدمات الصحية

قــدم توفــر رشيــان الحيــاة الطــارئ إىل املرافــق الصحيــة 
يف مناطــق الحــرب العديــد مــن التحديــات، مبــا يف ذلــك 
الصعوبــات يف توصيــل املعــدات إىل املرافــق الصحيــة 
ــة  ــني الحكومــات الوطني املســتهدفة وتنســيق اللوجســتيات ب
ــا  ــت رؤي ــات، متكن ــذه التحدي ــن ه ــم م ــىل الرغ ــة. ع واملحلي
ــه  ــا مجموع ــة في ــة الصحي ــودة الرعاي ــني ج ــن تحس ــل م أم
ــت وإب.  ــي املحوي ــع أنحــاء محافظت خمــس مناطــق يف جمي
من خال تنســيق الجهــود مــع الحكومــات الوطنيــة واملحلية، 
ــا  ــة بأكمله ــبكة الصحي ــني الش ــل يف تحس ــا أم ــاعدت رؤي س

ــتهدفة. ــق املس ــل املناط داخ

قــدم املــرشوع رواتــب املوظفــني واملعــدات الطبيــة 
واإلمــدادات غــر الطبيــة )مبــا يف ذلــك امليــاه املعقمــة 
والنظيفــة( إىل 12 مرفــق صحــي يف املناطــق املســتهدفة. كــا 
أنهــا أنشــأت مركــز للتغذيــة العاجيــة لعــاج األطفــال الذيــن 
يعانــون من ســوء التغذيــة الحــاد وتدريــب املوظفــني عىل كل 

ــي. ــيس واالجتاع ــز النف ــة والتحفي ــات التغذي ــن تقني م

يف املجمــوع، حصــل حــوايل 200 ألــف شــخص عــىل إمكانيــة 
الوصــول إىل خدمــات صحيــة محســنة مــن خــال هــذه 
ــاوة  ــون. وع ــون ومعوق ــرىض مزمن ــم م ــن بينه ــاريع، م املش
عىل ذلــك، تــم تعزيــز خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، مبــا يف ذلك 

ــوالدة. ــات ال خدم

االســتجابة العاجلــة لتقديــم حزمــة الحــد األدىن مــن الخدمــات الصحيــة )MSP(، هــو مــرشوع يقــوم بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العامليــة، وذلــك 
مــن خــال توزيــع أبســط املســتلزمات الطبيــة وغــر الطبيــة عــىل املصابــني بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة وأولئــك الذيــن تــرضروا يف حــرب اليمــن. 

يوفــر املــرشوع رشيــان حيــاة طــارئ إىل املرافــق الصحيــة وموظفيهــم حتــى يتمكنــوا مــرة أخــرى مــن االنخــراط يف الرعايــة املنقــذة للحيــاة.

يضمن املــرشوع حصــول املرافــق الصحية املســتهدفة عــىل إمــدادات كافية مــن امليــاه النظيفــة واملطهــرات، وذلــك لتوفر بيئــة آمنة ونظيفــة للمرىض 
والعاملــني، وكذلــك األدويــة واملعــدات والرواتــب للعاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة. يســتهدف الربنامــج 12 مرفًقــا صحيـًـا قامئـًـا )أربعة مستشــفيات 
ومركزان صحيــان وســت وحــدات صحيــة( وأنشــأ مركــزًا واحــًدا للتغذيــة العاجيــة )TFC( ، والــذي ميكن مــن تقديــم الرعاية لألطفــال الذيــن يعانون 

من ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل وســوء التغذيــة الحــاد الوخيم )ســام(.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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قصة نجاح

فريــدة امــرأة مســنة تعــاين مــن حصــوات املــرارة منــذ ســنوات. مــع الحرمــان االقتصــادي الشــديد والظــروف العنيفــة الناجمــة عــن 
الحــرب، مل تتمكــن أرستهــا مــن اصطحابهــا إىل العاصمة صنعــاء، حيــث ميكن لألطبــاء هنــاك إزالــة الحصــوات بعمليــة جراحية بســيطة. 

وبــدالً مــن ذلــك، قامــت بزيــارات دوريــة إىل مستشــفى منطقــة العديــن لتلقــي املســكنات فقــط.

اســتهدفت رؤيــا أمــل مستشــفى منطقــة العديــن كمســتفيد يف مــرشوع االســتجابة العاجلــة لتقديــم حزمــة الحــد األدىن مــن الخدمات 
الصحيــة، بحيــث تــم تزويــد املستشــفى برواتــب املوظفــني واملعــدات الجراحيــة واألدويــة وغرهــا مــن اللــوازم املنقــذة للحيــاة. كانــت 
فريــدة وأرستهــا يف حالــة صدمــة عندمــا وصلــوا إىل املستشــفى مــن أجــل مســكنات األمل الدوريــة وقيــل لهــم إن الطبيب ســيكون قــادرًا 
هــذه املــرة عــىل إجــراء جراحــة إلزالــة حصــوات املــرارة متاًمــا. عندمــا أرصت فريــدة عــىل أنهــا لــن تكــون قــادرة عــىل دفــع تكاليــف 

الجراحــة، رد الطبيــب بأنهــا تحتــاج فقــط إىل دفــع رســوم تســجيل صغــرة، والجراحــة نفســها لــن تكلفهــا أي يشء.

خــال العمليــة، أزال الطبيــب مــا مجموعــه 51 حــى يف املــرارة مــن جســم فريــدة. بــدون اســتهداف املــرشوع ملنطقتهــا ولطــف اللــه 
تعــاىل والعاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة املحليــني، لكانــت قــد قضــت بقيــة حياتهــا يف مصارعــة اآلالم الشــديدة. اصبحــت فريــدة 

وأرستهــا وطبيبهــا اآلن ســعداء بالشــفاء الــذي حققتــه والتغــر الجــيل الــذي طــرئ عــىل حياتهــا.
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مروع االستجابة الطارئة 

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

17,555 أرسة نازحة داخليًا

يناير 2019 - ديسمرب 2019

)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان

محافظات حجة واملحويت والحديدة، اليمن

٣0٣,410 يورو

نبذة عامة

يف مــارس 2018، بعــد ثــاث ســنوات مــن الحــرب األهليــة يف اليمــن، أصبــح أكــر مــن مليــوين شــخص نازًحــا داخليًــا، مــع نــزوح 89% منهــم ملــدة عام 
أو أكر. يتمتــع اليمنيــون بثقافــة قوية مــن املشــاركة املجتمعيــة، ولكن مــع عدم وجــود جــزء من البــاد مل متســه الحــرب وانهيــار الحكومــة والحرمان 
الشــديد والفقر، فــإن وجــود النازحــني يجهــد مــوارد املجتمعــات املضيفــة وقدرتها عــىل الصمــود. يف حــني أن العديــد من املجتمعــات املضيفــة ترغب 

يف مســاعدة النازحــني، فإنهــم يكافحــون مــن أجــل توفــر احتياجاتهــم الخاصــة 
وليــس لديهــم املــوارد الكافيــة لتجنيبهــم املعاناة.

مــع اشــتداد القتــال يف اليمــن – خاصــة حــول الحديــدة - يف صيــف عــام 2018، 
حــذر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )UN OCHA( مــن 
أن مســتويات كبــرة مــن النازحــني داخليًــا ســتفر برسعــة إىل املجتمعــات التــي 
ــانية إىل  ــات اإلنس ــب املنظ ــا املكت ــاء. دع ــط واألعب ــن الضغ ــل م ــاين بالفع تع
تنفيــذ آليــات االســتجابة الرسيعــة )RRMs( لتقديــم اإلغاثــة العاجلــة ملــن هم 

يف أزمــة حــادة، وال ســيا النازحــني داخليــا.

مخطط املروع

نظــرًا ألن منظمــة رؤيــا أمــل متتلــك بالفعــل مســتودعات ونقــاط خدمــة عــىل 
طــول ممــر الحديــدة، فقــد اســتجابت لدعــوة مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية وبــدأت يف وضــع إمــدادات الطــوارئ مســبًقا، مبا يف 
ذلك مجموعــات االســتجابة الرسيعــة لحصص األغذيــة الجاهــزة لــألكل ومســتلزمات النظافــة / الكرامــة. عندمــا بــدأ النازحــون يف التدفــق إىل املنطقة 
بســبب الــرصاع، متكنــت رؤيــا أمــل مــن تزويدهــم ملــدة اســبوع مبســتلزمات أساســية مــن الرضوريــات املنقــذة للحيــاة. عندمــا كــرر مكتــب األمــم 
املتحــدة هــذه الدعــوة يف عــام 2019، متكنــت رؤيــا أمل بنــاًء عــىل تجاربهــا الســابقة وعاقاتهــا مــع أصحــاب املصلحة الرئيســيني مــن مواصلــة تقديم 

املســاعدة الطارئــة ملــن هــم يف امــس الحاجــة اليهــا.

إن هذا املــرشوع ليــس حــاً طويل األمــد، ولكنــه باألحــرى مجــرد إغاثــة طارئــة ألزمــة جاعيــة تهــدد الحيــاة. يف عــام 2019، قامــت منظمة رؤيــا أمل 
بالتنســيق مع برنامــج األغذيــة العاملــي وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان واليونيســيف ومكتب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية للوصول 

إىل النازحــني يف 29 مديريــة داخل محافظــات حجــة )1٣( واملحويــت )9( والحديــدة )7(.



55

التقرير السنوي 2019

مروع االستجابة الطارئة

يهــدف املــرشوع إىل تزويــد األرس النازحــة خــال أســبوع واحــد باإلمــدادات املنقــذة للحيــاة يف غضــون 48 - 72 ســاعة مــن النــزوح. مــن أجــل تلبيــة 
هــذه الحاجــة امللحــة عــىل جــدول زمنــي رسيــع، أصبــح مكتــب رؤيــا أمــل القطــري يف العاصمــة صنعــاء غرفــة عمليــات للســيطرة عــىل موظفــي 
املــرشوع وأنشــطته ودعمهــم واإلرشاف عليهــم بشــكل مؤقــت. قــام مديــر املــرشوع بــرشاء خــط ســاخن خــاص باملــرشوع وقــدم الرقــم إىل أصحــاب 
املصلحة، مبــا يف ذلــك مكتب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية وبرنامــج األغذيــة العاملــي. وقد كفــل التنســيق مع أصحــاب املصلحــة هؤالء 
ضــان تلقــي مــن هــم يف أمــس الحاجــة إىل إمــدادات منقــذة للحيــاة، نظمــت رؤيــا امــل برسعــة فــرق االســتجابة يف املناطــق املســتهدفة ودربــت 
تلــك الفــرق عــىل توزيــع مجموعــات الطــوارئ عــىل النازحــني يف األزمــات الحــادة. ووصلــت الفــرق إىل 17,555عائلــة نازحــة )91,258 فــردا، منهــم 
4٦,025ذكــر و 45,2٣٣أنثــى(. ملراعــاة التحديــات التــي تواجههــا األرس التــي ترأســها أنثــى / طفــل / شــخص ذو احتياجــات خاصــة، تلقــت الفــرق أيًضا 
تدريبًــا عــىل أفضــل املارســات لحايــة الفئــات الضعيفــة مــن الســكان. مــن ينايــر إىل ديســمرب مــن عــام 2019، قدمــت رؤيــا امــل 22,242 مجموعة 

طــوارئ، كل منهــا ملــدة أســبوع واحــد مــن اإلمــدادات لجميــع االرس النازحــة والبالــغ عددهــم 17,555 أرسة.

بعــد عمليــة التوزيع، تــم إجــراء مراقبــة مــا بعــد التوزيــع بعــد أســبوع إىل أســبوعني مــن اكتــال التوزيــع. تــم االتصــال بجميــع العائــات مــرة أخرى 
من أجل ضــان حصولهــم عــىل املســاعدة بطريقــة مرضية. كــا نفــذ فريــق املــرشوع زيــارات ميدانية للتحقــق مــن أماكــن تواجــد العائــات النازحة 

ــة حســب الحاجة. وتســجيل البيانات املحدث

أنشطة 2019
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مع اندالع الحــرب األهليــة الصوماليــة يف أواخــر الثانينيــات، بــدأ الصوماليــون بالفــرار والنزوح مــن ديارهــم، وغــادر الكثرون البــاد كاجئــني. انهارت 
الحكومــة املدنيــة يف عــام 1991؛ يف ذلــك الوقت، تســببت املجاعــة والجفــاف والرصاع املســلح املســتمر يف ارتفــاع عدد النازحــني الصوماليني املســجلني 

إىل ثاثــة مايني نــازح.

يوجــد حــوايل 2.1 مليــون نــازح داخليــاً يف الصومــال، يف حــني يعيــش حــوايل 900,000 الجــئ خــارج البــاد، معظمهــم يف القــرن اإلفريقي واليمــن. عىل 
الرغــم مــن عــدم االســتقرار الشــديد والفقــر يف اليمــن، إال أن البــاد تســتضيف إىل مــا يصــل حــوايل 250,000 الجــئ صومــايل. يأمــل الكثــرون يف عبور 
ــا مــا يقعــون فريســة لاتجــار بالبــرش والعنــف وحــرارة الصحــراء  اليمــن والدخــول إىل اململكــة العربيــة الســعودية إليجــاد فــرص عمــل، لكنهــم غالبً

الحارقة.

توجد بعــض املخيات لاجئــني يف اليمــن، لكنهــا صغــرة ومكتظة بالســكان وتعــاين نقص شــديد يف املــوارد. يحــاول العديــد مــن الاجئني االســتقرار يف 
مدن كبــرة، مثــل صنعــاء واملــكا، لكنهــم يواجهــون متييــزًا عنرصيا شــديًدا، حيــث تســتمر املجتمعــات يف جميــع أنحــاء اليمــن يف الــرصاع مــع انعدام 
األمــن الغــذايئ واألزمــات األخــرى الناجمــة عــن الحــرب والفقــر املدقــع. ونتيجــة لذلــك، فــإن الاجئــني الصوماليــني يف اليمــن هــم مــن أفقــر النــاس 

وأضعفهــم يف العــامل. إن الوضــع مزعــج لدرجــة أن اآلالف يعــودون طواعيــة إىل الصومــال.

ــف منخفضــة األجــر وشــديدة  ــن خــال وظائ ــي م ــني معيشــتهم عــىل أســاس يوم ــني الصومالي ــن الاجئ ــة، يكســب 80% م ــكا اليمني ــة امل يف مدين
الخطــورة. وألنهــا تفتقــر إىل خدمــات النظافة والــرصف الصحــي، فهي معرضة بشــكل خــاص لألمــراض مثل حمــى الضنــك والكولــرا واملاريــا والخناق. 

نظــرًا لعــدم وجــود مــوارد لــدى املجتمــع املضيــف، فــإن التوتــرات بــني املجتمعــات املضيفــة ومجتمعــات الاجئــني غالبًــا مــا تتحــول إىل عنــف. 

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

٦00 أرسة

مارس 2019 - أبريل 2019

كورنرستون Cornerstone )املرحلة الثانية(

املكا - محافظة حرضموت، اليمن

77,101 دوالر

مؤسسة األمل اإلجتاعية النسوية

نبذة عامة

الدعم اإلنساين إلرس الاجئني الصومال واملجتمع املضيف
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يف عــام 2019، اســتهدف موظفــو رؤيــا أمــل، ٦00 أرسة 
ــكا؛ ٣00  ــة امل ــني يف مدين ــة الاجئ ــن أزم ــرضرة م مت
أرسة صوماليــة، و٣00 أرسة مينيــة والتــي هــي جــزء من 
املجتمــع املضيــف. بحيــث اســتلمت كل أرسة ســلة 
طعــام وأدوات نظافــة، باإلضافــة إىل تدريبهــم عــىل 
ــازل  ــة وتحســني الــرصف الصحــي يف املن ــز النظاف تعزي
ــع انتشــار األمــراض. تتكــون الســال  للمســاعدة يف من
ــض  ــح أبي ــم(، قم ــمتي )10 كج ــن أرز بس ــة م الغذائي
ــر( ،  ــايت )8 ل ــت نب ــم( ، زي ــكر )5 كج ــم( ، س )25 كج
ــرام(.  ــوايل 1,800 ج ــب )ح ــا )12( ، حلي ــب فاصولي عل
ــم  ــاق دخله ــروا إىل إنف ــتفيدين مل يضط ــرًا ألن املس نظ
ــتخدام  ــار واس ــن االدخ ــوا م ــد متكن ــذاء، فق ــىل الغ ع
دخلهــم الحتياجــات أخــرى. مــن أجــل تعزيــز النظافــة 
الشــخصية لتجنــب أمــراض مثــل الكولــرا وحمــى 
الضنــك والدفتريــا، تــم تنظيــم جلســات توعيــة صحية 
يف مجتمعــات الاجئــني واملجتمعــات املضيفــة. تلقــت 
ــم  ــون للجس ــن صاب ــون م ــة تتك كل أرسة أدوات نظاف
)120 جــم( صابــون غســيل )2,5 كجــم( وفــوط نســائية 

ــوات(. ــني مــن مثــاين عب ــة )عبوت صحي

عــاوة عــىل ذلــك، فقــد قــام موظفــو رؤيــا أمــل بــرشاء 
50 خــزان ميــاه، والتــي ميكن لــكل منهــا تخزيــن 1,000 
ــا عــىل أضعــف املســتفيدين.  ــاه، لتوزيعه ــن املي ــر م ل
تُخــزن الخزانــات امليــاه بطريقــة نظيفــة وصحيــة حتى 
تتمكــن األرس مــن تحســني الوصــول إىل ميــاه رشب 

أمنــة. 

نفــذت رؤيــا أمــل الدولية مــرشوع املــكا لاجئــني لتحســني كرامــة ونوعيــة الحيــاة ألرس الاجئــني الصوماليــني واليمنيــني الفقــراء يف املجتمــع املضيف. 
قــدم هــذا املــرشوع مســاعدات إنســانية ملــرة واحــدة لــألرس املؤهلــة. لتنفيــذ هــذا املــرشوع، عقــدت رؤيــا أمــل رشاكــة مــع مؤسســة األمــل الثقافيــة 

النسائية.

قــدم مانح مجهــول رفــض ذكــر اســمه التمويــل للمرحلــة األوىل مــن املــرشوع، والتــي شــملت اختيــار األرس املســتفيدة والتحقــق منها؛ بحيــث أعطت 
رؤيــا أمــل األولويــة لــألرس التــي ترأســها إنــاث. قدمــت منظمــة كورنرســتون )Cornerstone( التمويــل للمرحلــة الثانيــة مــن املــرشوع، والتي شــملت 

توزيــع ســال املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة، باإلضافــة إىل تثقيــف وتعريف املســتفيدين عــىل أهميــة النظافة. 

مخطط املروع

أنشطة 2019
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قصة نجاح

بيــان امــرأة صوماليــة يعمــل زوجهــا يف وظيفــة متدنيــة األجــر لرعايــة أطفالهــم التســعة. عانــت بيــان مــن ورم خبيــث تطلــب إجــراء عمليــة 
جراحيــة، لكــن بســبب دخــل األرسة املتــدين مل يتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف العمليــة. 

قالت: "نفتقر إىل الطعام والخبز ألطفالنا معظم أيامنا. وال يوجد مال للعاج ".

عندما تلقــت بيــان إشــعارًا بــأن منظمــة رؤيــا أمــل قــد اختارتهــا هــي وأرستهــا ضمــن املســتفيدين يف مــرشوع املــكا لاجئــني، مل تصــدق الخرب 
يف البدايــة. فقــد تلقت ســال الطعــام ومــواد النظافــة لســد احتياجهــم األساســية ملدة خمســة أشــهر. خــال ذلــك الوقــت، أصبحت قــادرة عىل 

توفــر األمــوال الازمــة للجراحــة التــي احتاجــت إجراءها ســابقا.

كانت العملية ناجحة، ومع مرور الوقت، تحسنت صحة بيان بشكل كبر. هي وأرستها أكر سعادة ويتمتعون بحياة أفضل اآلن. 
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مروع دار حجة واملحويت لأليتام

أدت الحــرب األهليــة يف اليمــن، التــي اندلعــت يف مــارس 2015، إىل انهيــار البــاد وأصبــح مــا يقــارب 50,000 طفــل يتامــى. يعــاين العديــد مــن هــؤالء 
األطفــال األيتــام مــن صدمــات شــديدة ألنهــم تعرضــوا للقصــف الحــي والقصــف الجــوي ومشــاهدة أفــراد أرسهــم ميوتــون. كانــت ماجــئ األيتــام 
اليمنيــة، مثــل ماجئ حجــة واملحويــت تعتمــد يف الســابق عــىل دعــم الحكومــة لتوفــر الغــذاء واملــأوى والتعليــم لألطفــال األيتــام. ولكــن، مــع انهيار 
جميــع البنــى التحتيــة والخدمــات االجتاعيــة يف البــاد تقريبًــا، مل تعــد الحكومة توفــر الدعــم لأليتــام اعتبارًا مــن ديســمرب 2015. بســب عــدم وجود 
أمــوال كافية لســد االحتياجــات األساســية، مبــا يف ذلــك رواتب املوظفــني والطعــام، أجــرب العديد مــن األطفــال عــىل النــزول إىل الشــوارع أو اضطــروا إىل 

االنتقــال للعيــش مــع أقــارب فقــراء للغايــة بحيــث مل يتســن االعتنــاء بهم.

املستفيدون:

مدة املرشوع:

الجهة املانحة:

موقع املرشوع:

ميزانية املرشوع:

رشيك املرشوع:

129 فتى

مايو - ديسمرب 2019

املؤسسة األملانية بيلد هيلفت ومنظمة رويا أمل الدولية

محافظتي حجة واملحويت، اليمن

72,244 يورو

ماجئ حجة واملحويت

نبذة عامة

املساعدات الغذائية الطارئة لأليتام
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مروع دار حجة واملحويت لأليتام

ــت  ــي كان ــة الت ــة اإليجابي ــاء العاق ــل ببن ــا أم ــة رؤي ــت منظم ــام 2019، قام يف ع
لهــا بالفعــل مــع ماجــئ األيتــام ملواصلــة تحســني رعايــة ونوعيــة الحيــاة لألطفــال 
وموظفــي امللجــأ. يف ملجــأ حجــة، قامــت رؤيــا أمــل بأعــال اإلصــاح الازمــة عــىل 
ــة  ــتلزمات النظاف ــس ومس ــرت املاب ــا وف ــباكة. ك ــخ والس ــن واملطب األرِسَّة والخزائ
والدفاتــر والــزي املــدريس حتى يتمكــن األطفــال من مواصلــة الذهــاب إىل املدرســة. 
ــوا  ــة الطــاب يف املدرســة، تلق لضــان عــدم تأخــر مســتواهم التعليمــي عــن بقي
دروس تقويــة بجانــب دروســهم األساســية؛ ولتعزيــز فــرص العمــل، تلقــى الفتيــان 

األكــرب ســنا التدريــب عــىل اإلســعافات األوليــة واملهــارات املهنيــة.

ــا  ــي بدوره ــس، والت ــام واملاب ــر الطع ــل بتوف ــا أم ــت رؤي ــت، قام ــأ املحوي يف ملج
مكنــت األطفــال الذين أجــربوا عــىل املغــادرة مــن العــودة مــرة اخــرى للملجــأ. كا 
تلقــى األطفــال مــواد ومســتلزمات النظافــة التــي يحتاجونهــا للذهــاب إىل املدرســة. 

لديهــم اآلن بيئــة مســتقرة ونظيفــة ميكنهــم فيهــا النمــو واالزدهــار.

كــا أولــت رؤيــا أمــل اهتاًمــا خاًصــا بالرعايــة الصحيــة لــألوالد. عــن طريــق توفر 
الفحوصــات الطبيــة والفحوصــات املخربيــة واألدويــة مجانًــا. كا تــم تقديــم الدعم 

النفــيس مــن أجــل تخفيــف الضغــط والتوتر.

ــن  ــتفادة م ــودة واالس ــن الع ــابق م ــام يف الس ــادروا دار األيت ــن غ ــن األوالد الذي متك
التغذيــة املحســنة واألمــن الغــذايئ. وألن األطفــال مل يعــودوا مضطرين للقلق بشــأن 
العثــور عــىل الطعــام، فــإن آليــات التكيــف الســلبية لديهــم انخفضت بشــكل كبر. 
ــجلون اآلن يف  ــم مس ــني أن 21 منه ــة، يف ح ــة االبتدائي ــض األوالد اآلن يف املدرس بع
مراكــز التعليــم املتقدمــة. يوفــر دار األيتــام بيئــة مســتقرة ونظيفــة يســتطيع فيهــا 

األوالد النمــو واالزدهــار.

يهــدف املــرشوع إىل ضــان حصــول األوالد الذيــن يعيشــون هنــاك عــىل الغــذاء والوصــول إىل املــواد األساســية األخــرى حتــى ال يضطــروا للعيــش يف 
الشــوارع. بعــد النجــاح يف إعــادة تأهيل ملجــأ حجــة بنجــاح يف عــام 2017، واصلــت رؤيا أمــل دعمهــا من خــال توفــر الغــذاء واملابس ومســتلزمات 
التنظيــف والرعايــة الصحيــة وفرصــة التحــاق األطفــال باملدرســة. يف عــام 2018، وســعت هــذا النجــاح أيضــا إىل ملجــأ املحويــت مــن خــال توفــر 

التمويــل للرواتــب واملــواد الغذائيــة واملابــس وغرهــا مــن الرضوريــات األساســية.

متكــن األطفــال الذيــن غــادروا امللجــأ يف الســابق مــن العــودة واالســتفادة مــن األغذيــة املحســنة واألمــن الغــذايئ. نظــرًا ألن األطفــال مل يعــودوا قلقــني 
بشــأن العثــور عــىل الطعــام، فقــد انخفضــت آليــات املواجهة الســلبية لديهــم بشــكل كبــر وأظهــروا تفاعــات أكــر إيجابيــة. البعــض يذهــب اآلن إىل 

املدرســة، مــا يخلــق فرًصــا طويلــة األجــل ألنفســهم؛ يوجــد حاليــاً، 1٣ فتــى يف املراكــز التعليميــة املتقدمــة، مــا ميثــل نجاًحــا غر مســبوق.

مخطط املروع

أنشطة 2019
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حياة جديدة لخليل...

عندما دمــر قصف جــوي منــزل خليل البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات، كان عــىل أرستــه االنتقــال مــع أقاربــه. كان يلعــب هــو وأبناء عمــه عندما 
قــام بلكــم ابن عمــه مــن بــاب الدعابــة ومل يكــن يتعمــد ايــذاءه، لكــن ولســوء الحــظ فقــد ابــن عمــه البــرص يف إحــدى عينيــه. وألن أرسة خليل 
مل تكــن متلــك املــال لدفــع الغرامة التــي أمــرت بهــا املحكمة تــم ســجن خليــل. دمــرت الحــرب مركــز األحــداث الــذي كان خليــل محجــوزاً فيها، 

فقــررت الرشطــة أخــذه إىل ملجأ حجــة، والــذي كان بعيــداً عــن مــكان أرسته.
يف ملجــأ األيتــام، أدرك خليــل برسعــة أنــه ليــس مثــل األطفــال اآلخريــن، الذيــن كانــوا يذهبــون إىل املدرســة. قائــاً: "كنــت أرى األطفــال يف الزي 
املــدريس والحقائــب وأمتنــى أن أكــون معهــم". أصبــح منطويــاً ومكتئبًــا، حتــى متكــن مبســاعدة رؤيــا أمــل وموظفــي امللجــأ مــن جمــع األمــوال 

التــي احتاجهــا لدفــع الغرامــة التــي أمــرت بهــا املحكمــة والعــودة إىل أرستــه.
ولكــن بعــد كل مــا حــدث، مل يرغــب خليــل يف املغــادرة. اختــار البقــاء يف امللجــأ، حيــث ســيتمكن مــن الذهــاب إىل املدرســة والعمــل لتحقيــق 

حلمــه يف أن يصبــح طبيبــا. تحــدث خليــل إىل األخصائيــة االجتاعيــة، وقــررت أن البقــاء يف امللجــأ يخــدم مصلحــة خليــل.
 يــدرس خليــل االن يف الصــف الثامــن بجــد ويحظــى بتقديــر مــن املدرســة وامللجــأ لتفوقــه يف الدراســة. يعتــرب خليــل واحــد مــن 85 فتــى تــم 

تحــول حياتهــم الصعبــة لألفضــل، مــع توفــر مــا يكفــي مــن الطعــام وفــرص البقــاء يف املدرســة وجــد جميــع مــن يف امللجــأ أســبابًا لألمــل.

قصة نجاح
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إىل الجهات املانحة واملتطوعني والركاء وزماء العمل

شكًرا لكم جميًعا
ومن أجل هذا الدعم املستمر، نعمل مًعا لنكون دامئًا األفضل...



املؤسسات
Freiburger Bürgerstiftung
Gemeinnützige Stiftung Friedhelm Loh
gut.org Gemeinnütige GmbH
Schublade 10 e.V.
To All Nations e.V.
Wilhelm Oberle Stiftung

الرشكات
Axians redtoo AG, Reinach, Switzerland
Credo Vermoegensmanagement, Nuernberg
Elkem GmbH, Wesel
faasarchitektur+, Rust
Rathaus-Passage GmbH & Co.KG, Paderborn
msg medien-service-gmbh, Frankfurt
Schneider GmbH + Co.KG, Fronhausen
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

بجانب املانحني الفرديني لدينا، نرسل شكر خاص لك إىل الجهات املانحة الرئيسية لدينا

هناك العديد من الفرص للمساعدة:

جمع التربعات/ الفعاليات الخريية/ الرعاية املستمرة للمرشوع/ طلب التربعات بخالف الهدايا ألحداث الحياة

لتقديم تربع خاضع للخصم الرضيبي، قم بالتحويل املرصيف إىل:

VISION HOPE INTERNATIONAL E.V.
IBAN DE69660100750624520751

BIC PBNKDEFF

الكنائس واملجتمعات
Der Offene Abend Heidenheim e.V.
Evangelische Kirchengemeinde Lintorf
Freie Christengemeinde Lahr e.V.
Immanuel Dienst Herbolzheim e.V.

املدارس يف أملانيا
Johann Peter Hebel Primary School, Wagenstadt
Johannes-Kepler Gymnasium, Leipzig
Staudinger Gesamtschule, Freiburg
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القوائم املالية
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التقرير املايل
امليزانية العمومية- 31 ديسمرب 2019

األصول )يورو(

األصول الثابتةأ.

89.00األصول غر امللموسة1.

23,216.00األصول الثابتة2.

األصول املتداولةب.

املستحقات واألصول األخرىأ.

7,263,898.95ضان متويل املرشوع1.

0.00حوالة نقدية2.

20,209.88األصول األخرى٣.

1,101,763.84النقد والودائع لدى املؤسسات املاليةب.

8,409,177.67مجموع األصول

املستحقات/ االلتزامات )يورو(

رأس املالأ.

50,000.00جمعية رأس املال1.

790,370.03األرباح املحتجزة2.

0.00الحصيلة السنوية٣.

االحتياطات الخاصة مع جزء األسهمب.

7,522,651.89التمويات املعينة1.

املستحقاتج.

4,000.00املستحقات1.

االلتزاماتد.
10,086.36اإليرادات من رضيبة الدخل والكنيسة1.

32,069.39التزامات أخرى2.

8,409,177.67مجموع املستحقات/ االلتزامات
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التقرير املايل
امليزانية العمومية - 31 ديسمرب 2019

األصولأ.
89.00األصول الثابتة غر امللموسة )الربمجيات(1.

3.00أصول املكتب2.

22,500.00مركبات النقل٣.

713.00ملخص السلع4.

الرصيد يف دفر الحسابات والحسابات املرصفية5.

0.00دفر النقدية الخاص بأملانيا

586,662.55بريد مرصيف ٦24 520 751

26,751.50فولكس بانك فرايبورغ لليورو

17,324.00فولكس بانك فرايبورغ للدوالر األمرييك

10,383.60سباركارد التجارية ٣017929٣25

15,065.99سباركارد التجارية ٣018491972

paypal  3,856.68حساب

Stripekonto  1,385.36حساب

32,318.51دفر النقدية الخاص باألردن

408,015.651,101,763.84دفر النقدية الخاص باليمن

0.00حوالة نقدية٦.

7,263,898.95تأمني متويل املرشوع7.

20,179.46مستحقات رشكاء املرشوع8.

30.42األصول األخرى9.

8,409,177.67مجموع األصول

املستحقات/ اإللتزاماتب.
10,086.36اإليرادات من رضيبة الدخل والكنيسة1.

7,522,651.89املنح/ إعادة توجية التربعات2.

4,000.00املستحقات٣.

25,786.58الذمم الدائنة التجارية4.

6,282.81مطلوبات أخرى٣.

7,568,807.64مجموع املستحقات/ اإللتزامات

صايف األصولج.
8,409,177.67مجموع األصول

7,568,807.64مجموع املستحقات / اإللتزامات

840,370.03صايف األصول
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إيرادات السنة املالية 2019 )يورو(

النسبة املئويةالقيمةالدخل من التربعات واملنحأ.
%21,135.000.35التربعات من األعضاء1.

%58,882.690.98التربعات من الجهات املانحة الخاصة2.

%80,660.681.34التربعات املخصصة من الرشكات والجمعيات واملدارس الكنائس واملؤسسات٣.

%0.000.00الدخل من املنظات الرشيكة يف الخارج4.

%5,804,159.7596.14املنح املؤسسية5.

%0.000.00التربعات التي تم جمعها خال املناسبات٦.

%5,964,838.1298.80املجموع الفرعي

اإليرادات األخرىب.
%0.040.00الفائدة1.

%19,351.840.32مكاسب سعر الرصف2.

%1,253.570.02مخصص إليرادات أخرى٣.

%50,923.960.84التصفية لتوجية التربعات4.

%0.000.00الدخل من الترصف يف األصول5.

%0.000.00الدخل من املحارضات٦.

.7)Middle Ground Academy( 685.000.01أكادميية األرضية املشركة%

%72,214.411.20املجموع الفرعي

%6,037,052.53100.00مجموع الدخل

إدارة األموال يف السنة املالية 2019 )يورو(

النسبة املئويةالقيمةنفقات املروعأ.
%5,195,353.5590.05متويل املشاريع يف اليمن1.

%272,995.314.73متويل املشاريع يف األردن2.

%28,771.450.50متويل املشاريع يف تونس٣.

%29,060.160.50متويل املشاريع يف سوريا4.

%10,583.930.18دعم املشاريع5.

%1,427.370.02العمل الربوي يف أملانيا٦.

%5,538,191.7795.99املجموع الفرعي

نفقات اإلدارة وجمع التربعات والعاقات العامةب.
%59,157.901.03تكاليف املوظفني1.

%53,159.660.92التكاليف اإلدارية2.

%2,696.830.05جمع التربعات والعاقات العامة٣.

%115,014.391.99املجموع الفرعي

الترصفات األخرىج.
%116,197.812.01التعزيز لتوجيه التربعات1.

%116,197.812.01املجموع الفرعي

%5,769,403.97100.00مجموع إدارة األموال

267,648.56الحصيلة السنوية

267,648.56تخصيص لإلحتياطات القانونية

0.00النتائج املرحلة
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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 التغــرات يف حقــوق امللكية وبيــان التدفقــات النقديــة والســندات للســنة املنتهيــة يف ٣1 ديســمرب 2019.

مسؤولية اإلدارة

اإلدارة مســؤولة عــن إعداد وعــرض البيانــات املاليــة بطريقة عادلــة وفًقــا للمعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة )IFRS( ومتطلبات 

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 بناًء عــىل تدقيقنــا. أجريــت تدقيقــي وفًقا للمعايــر الدوليــة للتدقيــق وكذلك 

معايــر التدقيــق األملانيــة. تتطلــب هــذه املعايــر أن نخطــط ونجــري التدقيــق للحصــول عــىل تأكيــد معقــول فيــا إذا كانــت البيانات 

املاليــة خاليــة مــن أي أخطــاء جوهرية.

ــد  ــة. تعتم ــات املالي ــواردة يف البيان ــغ والكشــوفات ال ــق حــول املبال ــة التدقي ــىل أدل ــراءات للحصــول ع ــام بإج ــق القي ــن التدقي يتضم

اإلجــراءات املختــارة عــىل حكم مدقــق الحســابات، مبــا يف ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات املاليــة، ســواء كان ذلك 

بســبب االحتيــال أو الخطــأ. عنــد إجــراء تقييــات املخاطــر هــذه، ينظــر املدقــق يف نظــام الرقابــة الداخليــة املتعلــق بإعــداد الكيــان 

وعرضــه العــادل للبيانــات املاليــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق املناســبة يف الظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول 

فعاليــة الرقابــة الداخليــة للكيــان. يتضمــن التدقيــق أيًضــا تقييــم مــدى ماءمــة السياســات املحاســبية املســتخدمة ومــدى معقوليــة 

التقديــرات املحاســبية التــي وضعتهــا اإلدارة، فضــاً عــن تقييــم العــرض اإلجــايل للبيانــات املاليــة.

أعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفر أساس لرأي املراجعة الخاص يب.

الرأي

يف رأيــي، فــإن البيانــات املاليــة تظهر بشــكل عــادل من جميــع النواحــي الجوهريــة واملركــز املــايل للمنظمــة كــا يف ٣1 ديســمرب 2019، 

ــال  ــة )IFRS( واالمتث ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــا للمعاي ــك الحــني وفًق ــة يف ذل ــة للســنة املنتهي ــه النقدي ــه املــايل وتدفقات وأدائ

للقانــون األملــاين.

شتوتغارت، 2٣ أكتوبر 2019

 ايارد اسان

مدقق حسابات 
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