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املقـــــدمة
ّ
األصدقاء والداعمون األعزاء،

أصدقايئ يف رؤيا أمل،

■ ماركوس روز

د■ د .إليس تاريلي

منذ أن أصبحت رئيس مجلس إدارة رؤيا أمل الدولية يف عام
بعد مرور أكرث من عام عىل جائحة كوفيد ،19-تبدو الحياة
 ،2014أردت السفر إىل اليمن حيث توجد معظم مشاريعنا؛
عام كانت عليه من قبل ،إذ عاىن الناس يف البلدان الغن ّية
متغرية ّ
أردت رؤية املوقع بنفيس ومقابلة األشخاص الرائعني الذين نعمل
أشخاصا ماتوا
من االضطرابات الشديدة وأصبح العديد م ّنا يعرف
ّ
معهم – موظفونا املحليون والرشكاء واملستفيدون – والذي من شأنه بسبب الفريوس ،وعانت املجتمعات الضعيفة يف الرشق األوسط
سيساعدين عىل التواصل بشكل أفضل مع أولئك املوجودين يف أملانيا بشكل أصعب من غريها – مبا يف ذلك العديد من املستفيدين من
وخارجها وأستطيع أن أقول لهم ماذا نفعل وملاذا.
مشاريع رؤيا أمل.-
ومع ذلك ،فإن الحرب األهلية التي اندلعت يف اليمن عام  2014ال يوجد يف هذا التقرير السنوي العديد من القصص ألفراد
تزال مستم ّرة بال نهاية تلوح يف األفق ،عىل الرغم من أن هذا البلد ال ومجتمعات عانوا من أزمات حادة بشكل متزايد بسبب مضاعفات
يزال يف فكري وصلوايت كل يوم إال أنني ما زلت غري قادر عىل زيارة فريوس كوفيد .19-يف هذا الوقت الذي تزداد فيه الحاجة ،ازدادت
فيه أيضً ا التحديات الناجمة أصالً عن سنوات الحرب والنزوح
اليمن ،أصبحت الحرب فيها طبيعية لدرجة أنك ال تستطيع العثور
والفقر املدقّع ،حتى إ ّن عملنا أيضً ا عاىن من قيود شديدة وكان ال
عىل بيانات صحفية حول ما يحدث.
بد من تعليق املشاريع وتقليص األنشطة بشكل كبري ،حيث أصبح
عىل الرغم من أن الوضع يف اليمن ال يزال غري ُم ْستَ ِق ًّرا ،لدي ولدى
السفر إىل املستفيدين فجأة مستحيالً .فريق عملنا هم أبطال مبا
رؤيا أمل العديد من األشياء اإليجابية لإلبالغ عنها.
تحمله الكلمة من معنى؛ فهم بحاجة لالرتجال ومواصلة خدمة
استقال مؤسسنا وقائدنا الحامل ماتياس ليرباند من العمل كمدير
أولئك الذين هم يف أمس الحاجة للمساعدات.
تنفيذي حتى يتمكن من قضاء املزيد من الوقت يف تطوير وتنفيذ
يف مثل هذه األوقات ،يصبح اسم منظمتنا أكرث من كلمة أو
أفكار جديدة مع القادة املحليني ،إليس تاريل رجل يتمتع بقدرات
وخربات ال تصدق؛ لقد توىل منصب املدير التنفيذي وتجاوز توقعايت عنوان – رؤيا أمل – هو معنى ومغزى لكل ما نقوم به ،بقدر ما
يحتاج الناس إىل الغذاء واملياه النظيفة واملالبس املالمئة واملأوى،
بكثري.
فإنهم بحاجة إىل األمل كذلك .آمل أن ال يتخلفوا عن العامل يف
نحن نعمل عىل تحسني العمليات الداخلية ورقمتنها التي تساعد
عىل تطوير عملنا وإضفاء الطابع االحرتايف عليه ،ومع ذلك ،ماذا أفعل مآيس الحرب ،وأمتنى أن ال يتم نسيانهم عندما ينشغل العامل بسبب
الوباء .تعد قصص األمل التي ستقرأها يف هذا التقرير أكرث عمقًا
أنا...؟ أنا الذي أتحدث مع الجميع؛ مع ماتياس ليرباند وأليس تاريل
وماتياس بونينج – رئيسنا الجديد الثاين – ومع أعضاء مجلس اإلدارة نظ ًرا للتحديات غري املسبوقة التي ميثلها فريوس كوفيد.19 -
أنا ممنت لكل ما حققناه يف عام  2020عىل الرغم من التحديات
اآلخرين ،الناطق باسم اإلعالم بشكل محايد يف النزاعات (هل يريد
أحد مني أن أتوسط بني األطراف املتنازعة يف اليمن...؟ إضافة لبحثي الكبرية التي واجهناها واملوارد املحدودة .وممنت أيضً ا للدعم الرائع
الذي قدمه العديد من املتربعني املخلصني الذين وثقوا يف جهودنا
املستمر عن موظفني أقوياء وقادرين عىل إحداث فرق كبري يف
مشاريعنا ومؤهلني لالستمرار بذلك ،لكن ...بشكل أسايس لدي إرادة لتحقيق أقىص استفادة من تربعاتهم ،حتى وإن دخلهم أصبح غري
يف الذهاب إىل اليمن وتونس وسوريا واألردن ،وكل بلد حافظت فيه مستق ًرا.
مشاريعنا عىل الروابط املجتمعية.
شكرا ً جزيالً لل ّداعمني واملتطوعني الذين استثمروا يف وقتهم
وطاقتهم ومهاراتهم لتويل املهام التي مل نتمكن من القيام بها
مبا أنني أعرف مقدار األمل الذي غريين وما هي القوة التي أطلقها،
مبفردنا وجعل عملنا أكرث إنتاج ّية وتقدم.
أريد أن اشهد عىل مدى إمكانية تغيريها وتغيري حياة اآلخرين.
بينام نواصل متكني الناس من تغيري العامل يبدو العامل مختلفّا متا ّما،
لكن ...يبقى دور األمل.
و

رئيس مجلس اإلدارة

املديرالتنفيذي
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اليمــــن

النهج

القطاع

اإلغاثة

األمن الغذايئ والزراعي

إعادة التأهيل والتنمية

األمن الغذايئ والزراعي

تغذية األم والطفل

اإلغاثة

التغذية

دعم دار االيتام يف حجة

اإلغاثة

الحامية

التوزيع العام للمواد الغذائية
املساعدة الغذائية العامة
املساعدة الغذائية ملرة واحدة
القسائم الغذائية عرب شبكة التّجار

األمن الغذايئ والزراعة

أملانيا
دعم دار االيتام يف املحويت

تونس

التمكني املهني واالقتصادي لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة
آلية االستجابة الطارئة

اإلغاثة

الحامية

إعادة التأهيل والتنمية

الحامية

اإلغاثة

الحامية

األردن
إعادة التأهيل

إعادة اإلدماج لالجئني
والنازحني
التعليم

دعم رياض األطفال يف الكرك

التنمية

التعليم

دعم رياض األطفال يف املفرق

التنمية

التعليم

تحسني الخدمات التعليمية واالندماج

لبنــــان
املساعدة الطارئة لألطفال يف بريوت

اإلغاثة

األمن الغذايئ
الحامية
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تم إنجاز املشاريع فيها
الدول التي ّ
الدول التي يرسي تنفيذ املشاريع فيها

تركيا
سوريا
أفغانستان

لبنان
األردن

ا ليمن

ملحة عا ّمة

الدول التي نعمل
فيها
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ســـنة

باألرقام

2020

أكرث من

800
أكرث من

43,000

ساعة تعليم ّية تدرس يف
منشآتنا التعليم ّية

80

أكرث من

9,150

مساعدة لعائالت
نازحة
أكرث من

80,000

160

أرسة معيشيّة ترشب
املياه النق ّية

شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة
تم تدريبهم

نساء حوامل ومرضعات
يعانني من سوء التغذية
وتم عالجهن

2,332

طفل تسلّم صناديق
الطعام وأدوات النظافة
شهريًا

كادر العمل يف رؤيا أمل من
بينهم  26%إناث

أكرث من

1,257,000

املستفيدون من املشاريع من
بينهم  56%من اإلناث

أكرث من

55,857,200

طن تم توزيعه من
السلع الغذائية

264,000
6

77,000
طفل تج ّنب سوء
التغذيّة

معالجة لألطفال املصابني
بسوء التغذية

ســـنة

2020

بالصور

التقرير السنوي  Ⅰ 2020رؤيــــــا أمـــــــل

الشغف

„ال ميكننا أن نبقى محايدين أو مكتوفو
األيدي عندما ييأس ويعاين البرش ،فنحن
نكافح البؤس ببسالة وبكل تفان وشغف
ونحتفل بكل تغيري نحو األفضل“.
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مــــــاذا نفعــــــل
ملــــــاذا نفعــــــل
„ فائدة الحياة التي نعيشها هي أكرب بكثري من التضحيات“.
يتقن أطفالهم ثالث لغات بطالقة ،واألهم من
قال إيرلينج„ :يع ّد قدوم األطفال يف صباح
عندما كانت هيلني يف السادسة من عمرها،
كل يوم إىل الروضة والسعادة تغمرهم ،مبثابة ذلك „ ،ورمبا تكون إحدى أهم الدروس التي
كانت تعلم أنّها ذات يوم سترتك وطنها
الرنويج -لتخدم حيث تكون االحتياجات أكرب ،تذكري كبري لنا بأهمية االستثامر يف وقتنا بهذا تعلّموها ،أ ّن االختالف ال يفسد للود قضية أياختالف الثقافات والدين والنظرة العاملية ال
املرشوع „ .وبالطبع كل يشء يحتاج إىل دفع
رصة للغاية لدرجة أنّه بعد سنوات
كانت م ّ
تحدث فرقًا كب ًريا عندما تلعب م ًعا عىل لعبة
الثمن؛ والرضيبة ...هي االبتعاد عن العائلة،
عندما أراد إيرلينج الزواج منها كان عليه أن
خصوصا عندما يكونوا أطفاالً صغا ًرا ،إضافة إىل „الرتامبولني“.
يوافق عىل العمل ملدة عام يف إفريقيا.
ً
لقد عزز العيش يف األردن لحياة عائلة إيرلينج
انخفاض دخلهم مقارنة مبا كانوا سيحصلون
هيلني وإيرلينج يقومان اآلن برتبية أطفالهام
وهيلني كرشكاء مع رؤيا أمل أكرث مام كانا
األربعة يف الكرك  -وهي مدينة يف األردن بها عليه يف الرنويج ،وبالتايل هذا شكّل تحديًا
يتخيالن ،ويخططان أيضً ا ملواصلة العمل م ًعا
رص أيرلنج عىل أن
عدد كبري من الالجئني -حتى يتمكّنوا من
بالنسبة لهم .ومع ذلك ي ّ
„فائدة الحياة التي نعيشها هي أكرب بكثري من حيث تكون االحتياجات أكرب.
املساعدة يف قيادة روضة األمل هناك.
التضحيات“.

قيمنــــــــــا
الرحمة
املساعدة الحقيقية هي أكرث من
مجرد مساعدة مادية؛ نحن نؤمن أ ّن التنمية
املستدامة طويلة األجل ال ميكن تحقيقها إال يف بيئة
مواتية للعالقات اإلنسانية اإليجابية التي تقوم عىل
االحرتام والقبول واملصالحة.

الثقة
تربز املوثوق ّية والشفاف ّية يف
الطريقة التي نعمل بها ،من خالل „التواصل
املفتوح“ الذي ميكننا من بناء أساس متني للتعاطف
والثقة املتبادلة التي تخلق حالة مثىل لحل املشاكل
القادمة وإيجاد حلول جديدة معا.
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الكرامة
نحن نعترب كل إنسان فريدًا من
نوعه مع كرامته التي ال تُنتهك ،لذلك نحن
نسعى جاهدين نحو عامل يتمتع فيه جميع الناس
بفرص متساوية لتحقيق الرفاه البدين والنفيس
واالجتامعي.

الشغف
ال ميكننا أن نبقى محايدين أو
مكتوفو األيدي عندما ييأس ويعاين البرش ،فنحن
نكافح البؤس ببسالة وبكل تفان وشغف ونحتفل
بكل تغيري نحو األفضل.

الشجاعة
عىل الرغم من املحن والشكوك
فإننا نعمل يف أكرث دول العامل الهشّ ة ونش ّجع
اآلخرين عىل الوقوف ضد الظلم ودعم أولئك الذين
ال يستطيعون حتى مساعدة انفسهم.

مخرجــــــــــات عمـــــــــــلنا
القطاع :األمن الغذايئ والزراعي
تفش فريوس كورونا املستجد
الحاجة خمس سنوات من الحرب يف اليمن ،مقرتنة اآلن بتزايد عدم االستقرار والحاجة بسبب ّ
(كوفيد )19-وازدياد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ لتصل إىل أكرث من  20مليون شخص – أي أكرث من
ثلثي السكان .-الدمار واسع النطاق ،ولكن التغيري املستدام يأيت من خالل متكني الناس يف املجتمعات الفرديّة ،وتحقيقًا لهذه الغاية
نواصل بناء عالقات مع قادة املناطق واملنظامت غري الحكوم ّية املحل ّية؛ إلعادة بناء شبكات اإلمداد وتوزيع األغذية يف اليمن.

اليمــــن
املرشوع :توزيع املواد الغذائ ّية
النـــهج :اإلغاثة
املـــانح :برنامج األغذية العاملي()WFP
منذ أن بدأت الحرب يف عام  2015كانت منظمة رؤيا أمل رشيكة مع برنامج األغذية
العاملي لتوفري املساعدات الطارئة من الطعام للمجتمعات التي تعاين من عدم االستقرار.
يتم الرتكيز عىل األشخاص النازحني داخليًا الذين اضطروا للفرار من منازلهم والهروب من
عنف املجتمعات إىل املجتمعات املضيفة ليعيشوا فيها – حيث أ ّن املجتمعات املضيفة
ترى أن مواردها ال تكفي لرعاية النازحني الفا ّرين إليها –.
هذا املرشوع املستمر لعدة سنوات يقدم سلل غذائية شهرية للعائالت التي ليس لديها
وسيلة للحصول عىل دخل وخاصة األرس التي يعيلها طفل أو امرأة أو شخص عاطل عن
العمل أو كبار السن وكذلك النازحون الذين يعيشون يف املخيامت حيث ال يوجد طعام.
يتلقى العديد من املستفيدين اآلن قسائم غذائية يستخدمونها لرشاء الطعام من التجار
املحليني للمساهمة يف إعادة بناء االقتصاد املحيل والشبكات الغذائية.
يف  ،2020تلقت  94,834عائلة دعم شهري من خالل السالل الغذائية و/أو القسائم
النقديّة ،وتلقت  3,425عائلة الدعم ملرة واحدة.

املرشوع:
النـــهج:
املـــانح:
الرشكـاء:

األمن الغذايئ والزراعي
إعادة التأهيل والتنمية
الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي
والتنمية ()BMZ
مؤسسة التضامن االجتامعية للتنمية ( ،)SSFDحجة
املؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية
( ،)NFDHRالحديدة

يهدف هذا املرشوع متعدد السنوات إىل إعادة تأهيل مزارع األرس ومساعدتهم عىل
كسب الدخل املناسب لهم من خالل تطوير الزراعة الحديثة .تز ّود رؤيا أمل سكان
القرى يف محافظتي حجة والحديدة بالرثوة الحيوانيّة والبذور واملعدات الزراعيّة وفالتر
املاء كام تق ّدم لهم التدريب الالزم .يف عام  2020تلقّت  184عائلة  10دجاجات بيّاضة،
و 314ماع ًزا منت ًجا للحليب ،و 30خلية نحل ،إضافة إىل تلقّي  800عائلة مرشحات
مياه .وأل ّن الحرب خلفت أرضا ًرا جسيمة بشبكات املياه الالزمة للحفاظ عىل األرايض
الزراعيّة؛ فقد عمل هذا املرشوع أيضً ا عىل إنشاء صهاريج تخزين لتوزيع املياه عىل
تخيل املزارعني
الحقول ،وتم تثبيت مضخّات مياه تعمل بالطاقة الشمسيّة مام يعني ّ
عن الحاجة للوقود لضخ املياه.

■ مل يعد جائ ًعا

يتو ّجب عىل الحاج عيل البالغ من العمر  75عا ًما إعالة أحفاده وزوجته امل ُقعدة،
وبسبب ويالت الحرب الدائرة يف منطقته والقتال العنيف ،اضطّر للنزوح وعائلته
من منزله مبحافظة الحديدة إىل ملجأ يف منطقة مجاورة ،ليجد هو وزوجته وأحفاده
الصغار وأفراد آخرين من عائلته حياة من طراز آخر يف كوخ مك ّون من غرفة واحدة
يفتقر إىل املرافق األساس ّية مبا يف ذلك املرحاض ،ليعيشوا جميعهم يف مكان واحد.
عمل الحاج عيل يف أحد األسواق باملنطقة لكسب املال ،لكن ...بصفته مس ًنا ويقوم
باألعامل اليدوية ،مل يكن الكفاح من أجل توفري لقمة العيش سهالً بالنسبة له إلطعام
عائلته وإرسال أحفاده إىل املدرسة ،إذ قال„ :يف معظم األيام مل منلك املال الكايف لرشاء
الرضوريات األساس ّية كالدقيق والزيت والعدس“.
عندما تلقّى فريق رؤيا أمل بالغًا بحالة الحاج عىل – نازح وعائل مسن -قام الفريق
بتسجيله عىل الفور لتلقي السالل الغذائ ّية الشهريّة ،وعند وصول سلة الغذاء األوىل
لهم كان لدى األطفال ما يكفي من الطعام ،وبدأت النساء باستخدام بعض الدقيق
والزيت الذي حصلن عليه لصنع املعجنات وبيعها.
أحب سكان الحي السنبوسة واملدربش الذي يصنعونه ،ويتطلّعون يوميًا لحضور
األطفال ومعجناتهم الشهيّة للرشاء منهم .حيث ربح هذا املرشوع ما يكفي من املال
لدفع تكاليف ذهاب األطفال إىل املدرسة ،وبالتايل متكّن الحاج من استخدام دخله من
السوق لرشاء االحتياجات الرضوريّة األخرى.
مل تعد العائلة اآلن تعاين من ذلك الجوع ،فالحاج عىل وعائلته اآلن يساهمون يف إحياء
املجتمع الذي نزحوا إليه.
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الكرامة

„نحن نعترب كل إنسان فري ًدا من نوعه مع كرامته
التي ال ت ُنتهك ،لذلك نحن نسعى جاهدين نحو عامل
يتمتع فيه جميع الناس بفرص متساوية لتحقيق الرفاه
البدين والنفيس واالجتامعي“.
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القطاع :الحامية
يتيام ،إضافة
الحاجة كلام استمرت الحرب واملواجهات والنزاعات ،ازداد عدد األيتام ،إذ وصل عدد األطفال اليتامى إىل ً 50,000
إىل  3ماليني نازح داخليًا واجهوا صعوبة يف توفري االحتياجات الرضورية يف عام .2020
وتدين نوعية الحياة نظ ًرا إىل الفقر الشديد
يعاين األيتام واألشخاص ذوي اإلعاقة والنازحني داخل ًيا يف اليمن أعىل مستويات التهميش ّ
والعنف وانهيار الخدمات االجتامعية .ينفّذ قطاع الحامية مشاريع تشمل األفراد املع ّرضني لالستغالل وسوء املعاملة يف اليمن ،وتركز
أنشطة الحامية يف عام  2020عىل األيتام واألشخاص ذوي اإلعاقة والنازحني داخل ًيا.

املرشوع :دعم دور رعاية األيتام يف حجة واملحويت
املـــانح :تربعات خاصة لرؤيا أمل الدولية
الرشكاءُ :دور األيتام يف محافظتي حجة واملحويت

املرشوع :التمكني املهني واإلقتصادي لذوي اإلعاقة
املـــانحCornerstone Trust :
الرشكاء :جمع ّية قنوات األمل

مع عدم قدرة الحكومة اليمن ّية عىل رفد ُدور األيتام باألموال والحقوق األساس ّية كرواتب يقوم هذا املرشوع بتدريب أرباب األرس من ذوي اإلعاقة عىل املهارات املهن ّية مبا يف ذلك
املوظفني والطعام وغريه ،فمن املؤكّد أن تنهار ُدور األيتام ،ولهذا يعيش العديد من الخياطة والطبخ وصناعة العطور حتى يتمكّنوا من كسب الدخل إلعالة أنفسهم وأرسهم.
األطفال األيتام يف الشوارع أو مع أقارب لهم ال يستطيعون حتى االعتناء بهم .واآلن
ُدور أيتام حجة واملحويت يف حالة يرىث لها بش ّدة ،إذ اضطّر األطفال الذين ليس تلقّى  60رب أرسة من ذوي اإلعاقة  -معظمهم من األرامل -التدريب يف
 ،2020عىل الرغم من االنقطاع بسبب فريوس كوفيد 19-فإ ّن أكرث من 80%
لديهم أقارب هناك إىل ترك املدرسة حتى يتمكنوا من التس ّول للحصول عىل الطعام.
من منتجات املتدربني كانت ذات جودة عالية مبا يكفي لبيعها من أجل حصد
تدعم رؤيا أمل دار أيتام حجة منذ عام  2017باملال لدفع الرواتب والرسوم واللوازم الربح ،باإلضافة لذلك ق ّدم املرشوع  10كرايس متحركة و 10أجهزة سمع لـ 20
املدرس ّية واملالبس واملواد الغذائ ّية ومستلزمات النظافة واألثاث باإلضافة إىل إجراء أعامل فر ًدا يفتقرون للموارد املال ّية لرشاء هذه األجهزة التي بدورها تك ّمل حياتهم.
الصيانة للدار .وبهذا متكّن األطفال الذين أُجربوا عىل ترك املدرسة و ُدور األيتام للتسول،
من التوقف والعودة إليهم لتلقي التعليم والرعاية الجيدة التي يحتاجها كل طفل .نظ ًرا أل ّن األشخاص ذوي اإلعاقة مع ّرضون بشكل خاص لإلصابة بفريوس كوفيد ،19-فقد
دعام معززًا للمساعدة يف حاميتهم من الفريوس .تلقّت  80عائلة
ق ّدمت لهم رؤيا أمل ً
كانت الرشاكة مع دار األيتام يف حجة ناجحة للغاية لدرجة أنه يف عام  2018وس ّعت بها فر ًدا من ذوي اإلعاقة مستلزمات الوقاية من فريوس كوفيد 19-والتي تض ّمنت مواد
رؤيا أمل نطاق رعايتها لأليتام ليشمل دار األيتام باملحويت والذي تلقى مساعدة التعقيم والنظافة مبا يف ذلك مرشّ ح املياه والصابون.
مامثلة .يف عام  2020متكّنت رؤيا أمل من مواصلة الرشاكة مع ال ُدور وتزويد 127
طفال مبا يكفي من احتياجاتهم األساسيّة حتى يتمكنوا من التمتع بطفولة كرمية وذات
ً
هدف وقيمة.
سامية ،تعيش مع والدتها األرملة وتعاين من ضعف يف الحركة ،هذا الشء الذي جعل

■

“اإلعاقة ليست بالجسد“.

من كسب قوت يومها شبه مستحيل .كام أث ّر وفاة والدها بشكل كبري عىل األرسة وتركهم
دون معيل أو دعم مايل ،يساعدهم عىل االلتحاق باملدرسة للتدريب املهني.
يف الـ  29من عمرها شعرت سامية أ ّن حياتها بال معنى وأنها عبئًا عىل والدتها ومجتمعها؛
حيث كان عليها االعتامد عىل اآلخرين للمساعدة يف توفري العديد من احتياجاتها
األساسية.
تغري كل يشء لسامية عندما اختارتها رؤيا أمل لتلقي ستة أشهر من التدريب املهني يف
ّ
مجال الخياطة ،واآلن بدالً من أن تحتاج ألشخاص آخرين يقومون مبنحها املالبس واملال
دخال كب ًريا من خالل خياطة
أصبحت هي من تقوم بخياطة مالبسها الخاصة وتحقق ً
املالبس لآلخرين ،قبل دورة الخياطة شعرت أن حيايت كانت بال هدف وتحطمت أحالمي،
لكن من خالل الدورة التدريب ّية أدركت أن اإلعاقة ليست شيئًا يف الجسد ،ولكنها لكن
شيئًا يسلطه الناس إ ّيل عندما ال يفهمون ما يقولونه“ قالت سامية.
عندما يتلقى أناس مثل سامية التدريب الالزم لتمكينهم ودعم أنفسهم فإنهم يصبحون
قدوة لآلخرين يف املجتمع ومينحوهم األمل الذي يحتاجون إليه.
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القطاع :التغذية
الحاجة تسببت األزمة التي طال أمدها بسبب حرب اليمن والتي تفاقمت اآلن لوجود فريوس كوفيد ،19-يف انحدار أجزاء جديدة
ن نصف األطفال اليمنيني دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد ،ومن املتوقّع أن ميوت 400,000
من البالد إىل املجاعة ،إذ أ ّ
من هؤالء األطفال دون تدخل طبي ،مع دخول  16مليون ميني آخر يف مرحلة الجوع هذا العام ،منهم أصالً  50,000شخص معرضني
للموت .تزام ًنا مع العمل عىل إعادة بناء الزراعة واإلمدادات الغذائية املستدامة يف اليمن ،قمنا بالرشاكة مع املنظامت يف املناطق
األكرث ترض ًرا من البالد لتقديم املساعدات الغذائ ّية الطارئة ألولئك األشخاص املعرضون لخطر كبري من سوء التغذية واملجاعة.

اليمــــن
املرشوع :تغذية األم والطفل
النـــهج :اإلغاثة
املانـــح :برنامج األغذية العاملي ()WFP
يعيش العديد من اليمنيني الذين يعانون من سوء التغذيّة واملجاعة يف مناطق نائية
يصعب الوصول إليها ،مع ازدياد صعوبة الوصول إليها يو ًما بعد يوم بسبب ويالت الحرب.
تعطي رؤيا أمل األولويّة ملن هم أكرث ضعفًا ،لذلك فإن مرشوع التغذية يستهدف األطفال
الذين يعانون من سوء يف التغذية وكذلك النساء الحوامل واملرضعات يف املناطق النائية
والتي يصعب الوصول إليها ،يف محافظات حجة واملحويت والحديدة.
وسعت رؤيا أمل القدرة االستيعابيّة ملرافق الرعاية الصحية؛ لعالج ومنع سوء التغذية
ّ
الحاد املعتدل وسوء التغذية الحاد الوخيم ،من خالل بناء العالقات مع السلطات املحليّة
ومكاتب الصحة باملحافظات.
ونظ ًرا ألن املرأة رضورية ج ًدا لقوة املجتمع ومرونته فإن نصف العاملني يف مجال الرعاية
الصحية الذين شاركوا يف هذا املرشوع كانوا من فئة النساء.
يف عام  ،2020تلقى  77,407من األطفال دون سن الخامسة و 81,132من النساء
الحوامل واملرضعات العالج من سوء التغذية الحاد املعتدل ،باإلضافة إىل ذلك تلقى
 264,120من األطفال دون سن الثانية و 105,338من النساء الحوامل واملرضعات
مساعدات تغذية.

■ أمل أمرية

أمرية البالغة من العمر  19شه ًرا ،كانت تعاين من فقر دم شديد نتيج ًة لسوء التغذية الذي
يهدد حياتها ،كان والداها فقراء للغاية بحيث مل يتمكنوا من أخذها للمستشفى لتلقي العالج،
لكن عندما أدركوا أن ابنتهم تلتقط أنفاسها األخرية ،تو ّجهوا إىل أقرب مركز صحي؛ ملحاولة
يائسة إلنقاذ حياتها.
لحسن الحظ استهدفت رؤيا أمل هذا املرفق الصحي ملساعدة األطفال الذين يعانون من سوء
التغذية الحاد املعتدل ،وبدأ موظفو املرفق يف رعاية الفتاة عىل الفور.

تحسن صحتها عىل الفور،
تلقّت أمرية ً
مكمال غذائ ًيا يوم ًيا كجزء من عالجها ،وبدأت مؤرشات ّ
بعدها بدأت يف اكتساب الوزن والنمو .ويف غضون ثالثة أشهر تعافت أمرية ...وهي اآلن طفلة
سعيدة تحب اللعب واملشاكسة .والداها اللذان أصابهام اليأس من حياتها ،ممتنون للغاية
ويعمالن عىل زيادة الوعي يف مجتمعهام من أرضار سوء التغذية.
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اليمــــن
„مل أكن أتوقع أن نتلقى أي مساعدة ألننا كنا يف مكان
جديد ولسنا مسجلني يف أي منظمة أو منطقة أخرى،
ساعدتنا رؤيا أمل يف تلبية احتياجاتنا األساسية وأكدت لنا
أنه ال يزال هناك .أشخاص طيبون يف هذا العامل".
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اليمــــن
املرشوع :مرشوع االستجابة الطارئة
املـــانح :صندوق األمم املتحدة للسكان
يوفّر مرشوع االستجابة الطارئة مجموعة أدوات االستجابة الطارئة للنازحني الداخليني
مبن فيهم حاالت الطوارئ والعناية الحرجة ملدة أسبوع واحد يف غضون  72ساعة من
حال طويل األمد ،بل هو إجراء منقذ لحياة
النزوح .إ ّن مرشوع االستجابة الطارئة ليس ً
األرس التي تعاين من احتياج مفاجئ وشديد.
يف عام  ،2020تلقت نحو  9,013عائلة ف ّرت من العنف و 3,938عائلة ممن عانوا من
اضطرابات شديدة بسبب الفيضانات ،مجموعة أدوات االستجابة الطارئة.
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■ “ال يزال هناك أناس طيبون يف هذا العامل“.

هبة ...شابة كانت تعيش مع عائلتها يف محافظة تعز إىل أن م ّزقت الحرب منزلهم
وأحالمهم وتركتهم معدمني وخائفني عىل حياتهم ،عالوة عىل ذلك فإن العنف والدمار
الذي عانوا منه ،جعلهم يائسني من الحياة وفاقدين األمل بأن تصبح حياتهم أفضل تعود
واملو ّدة بني الناس.
نزحت العائلة إىل محافظة املحويت ،حيث مل يكن لديهم أصدقاء وال أقارب ملساعدتهم
وال أموال لبدء حياة جديدة .كان املجتمع الذي نزحت إليه هبة وعائلتها كر ًميا وساعدهم
يف العثور عىل شقة صغرية وبعض الطعام واملالبس ،ومع ذلك فقد كان ال ب َّد لكرم
الضيافة أن ينتهي يو ًما ما ،مل يتمكن األشخاص الذين ساعدوها يف البداية من املواصلة يف
تلبية احتياجات عائلة هبة.
واستمر الحال كام هو إىل أن وصل فريق االستجابة الطارئة من رؤيا أمل إىل مكان إقامة
هبة ،وقد ّم لهم مجموعة من أدوات االستجابة الطارئة والتي تحتوي عىل املواد الغذائية
وغريها من الرضوريات املنقذة للحياة ،قالت هبة „مل أكن أتوقع أن نتلقى أي مساعدة
ألننا كنا يف مكان جديد ولسنا مسجلني يف أي منظمة أو منطقة أخرى ،ساعدتنا رؤيا أمل
يف تلبية احتياجاتنا األساسية وأكدت لنا أنه ال يزال هناك أشخاص طيبون يف هذا العامل“.

أطفال روضة األمل يف املفرق.

■ قصة مليس

عندما اقرتبت الجيوش املتناحرة ،أصبح خطر االختطاف واالغتصاب
وشيكًا يف قرية مليس الواقعة بالقرب من الحدود الجنوب ّية السوريّة،
أدركت مليس وزوجها أنّه يجب عليهم اللجوء إىل األردن كونها أقرب
بلد لينجوا بحياتهم .باعت ما متلكه من ذهب لتأمني تكاليف السفر
ودفعه لألشخاص الذين سيساعدوهم بعبور الحدود األردن ّية السوريّة
ودخولهم مخيم الزعرتي لالجئني ،باحثني عن األمل واألمان.
حياة املخيم مل تكن سهلة ،كانت صعبة للغاية واألوضاع فيها سيئة
جدا ً ،ولذلك وبعد أيام قليلة من لجوئهم إىل املخيم ،مل يستطيعوا
املكوث فيه ،حتى لو لساعة أخرى ،فتمكّنت من الفرار منه ،إىل منزل
أقارب لها يف محافظة املفرق ،حيث تدير رؤيا أمل مشاريعها الخاصة
بتعليم وإدماج الالجئني هناك .تقدمت مليس بطلب للحصول عىل
وظيفة وبدأت العمل ك ُمد ّرسة يف روضة األمل.
وجدت مليس يف الروضة أطفال اضط ّرت عائالتهم للوجوء وواجهوا
صدمة مامثلة ملا حدث لها ...هنا تغيريت نظرة مليس عن حياتها
السوداوية  -برأيها ، -إذ أصبحت متح ّمسة ج ًدا لعملها ،لدرجة أنّها
بدأت يف اإلنخراط بدورات التطوير املهني؛ ملساعدتها عىل تلبية
احتياجات طالبها وتقديم األفضل لهم .تعمل مليس اآلن مع مجموعات
األنشطة الالمنهجية املتنقلة لتقديم الدعم التعليمي والنفيس
واالجتامعي الذي يحتاجه األطفال الالجئون لتحقيق النجاح.
وكأ ّن العمر توقّف مع مليس عند اللحظة التي اضط ّرت فيها إىل مغادرة
قريتها ،لكن العزمية ذاتها واإلرصار عىل حب الحياة والعطاء ال يزاالن
يف أوجهام ،وها هي تواصل مسريتها بكل شغف بعد أن اختارت
االنضامم إىل عائلة رؤيا أمل ،رافعة راية الحب والسالم لتشاركها رؤيا
أمل الحلم واألمل مبستقبل آمن يع ّمه السالم .تقول مليس „ :اآلن
أفخر أ ّن جميع طالب قد أحرزوا نجا ًحا يف فصولهم الدراس ّية عىل مدار
العامني املاضيني ،إضافة إىل أ ّن املراكز الثالثة األوىل يف املدرسة دامئًا
تكون من نصيب طاليب“.
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القطاع :إعادة اإلدماج لالجئني والتعليم
الحاجة حققت رياض األمل نجا ًحا رائ ًعا يف مساعدة األطفال السوريني واألردنيني عىل اكتساب املهارات العاطف ّية واألكادمي ّية
التي يحتاجونها للتعامل بشكل جيد يف املدرسة .متتلك الحكومة األردن ّية اسرتاتيج ّية تطمح لتحسني جودة التعليم ،ولكن أكرث
من ربع املدارس الحكوم ّية بحاجة إىل أعامل الصيانة والرتميم من أجل دعم تعليم األطفال ،فإ ّن املرافق متدنية املستوى تؤث ّر
عىل األطفال الالجئني بشكل خاص .ومع التدفق الكبري لألطفال السوريني إىل النظام املدريس الذي كان يعمل بكامل طاقته ،أ ّدى
إىل نقص املساحة ومحدوديّة املعلمني والطاقة اإلستيعاب ّية للمدارس ،لهذا تو ّجهوا إىل تشكيل فصول منفصلة لألطفال السوريني
بعي ًدا عن أقرانهم األردنيون ،مام أث ّر سل ّبا عىل التفاعل بني الجنسيتني وقلل من فرص االندماج فيام بينهم .ويركّز عملنا يف قطاع
إدماج الالجئني عىل تحسني النتائج التعليم ّية لكل من األطفال السوريني واألردنيني وجعلها وسيلة لتوطيد التامسك االجتامعي يف
املجتمعات التي تستضيف أعدا ًدا كبرية من الالجئني.

األردن
املرشوع:
النهـــج:
املـــانح:
الرشكـاء:

تحسني الخدمات التعليم ّية واإلدماج
التأهيل والتنمية
الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي
والتنمية ( ،)BMZوالتربعات الخاصة برؤيا أمل
جمعية غصون الرحمة ،الكرك ،منشية بني
حسن ،املفرق

تحسني الخدمات التعليميّة واإلدماج هو مرشوع يهدف لتوفري الدعم التعليمي ورفع
القدرة االستيعابيّة للمدارس العامة عىل تقديم نتائج تعليميّة جيدة لكل من األطفال
األردنيني والسوريني بالرشاكة مع املنظامت اإلنسانيّة املحليّة والحكومة .يف عام ،2020
قمنا بالتعاقد مع أربع رياض أطفال عامة ،يكون فيها ما ال يقل عن  30%من الجنس ّية
السوريّة ،إضافة إىل أعامل الصيانة والرتميم للمباين وتدريب لألطفال عىل كيفية الحفاظ
عىل مرافقهم لتبقى بحالة مثالية.
املجموعات الدراس ّية املنزل ّية هي وسيلة يف هذا املرشوع لتوفري دعم تعليمي إضايف
لألطفال ،من خالل الحصول عىل دروس خصوص ّية وجلسات مساعدة يف الواجبات
املنزل ّية يف منازل املعلامت ،يف حني أننا قد ّمنا هذه الخدمة سابقًا يف مراكز األرسة فقط،
من خالل استضافة هذه الجلسات يف املناطق النائية والتي تفتقر لخدمات التعليم ،والتي
بدورها مكّنت لعدد أكرب من األطفال من املشاركة يف هذه املجموعات .باإلضافة إىل ذلك
تعمل املجموعات الالمنهجية املتنقلة عىل توطيد التامسك االجتامعي من خالل استضافة
األنشطة الالمنهجية يف أحياء األطفال الذين يعيشون يف مجتمعات املناطق النائية .يف
فرتة إغالقات املناطق بسبب جائحة فريوس كوفيد ،19-أصبح عمل مجموعات الدراسة
املنزل ّية واألنشطة الالمنهج ّية املتنقلة صعبة ج ًدا ،ولكن كام هو الحال مع رياض األمل،
بذل املعلمون جهود هائلة للحفاظ عىل مشاركة األطفال ،حيث استمروا بتنفيذ األنشطة
بطريقة افرتاض ّية والزيارات املنزل ّية واستمروا بالتواصل مع أولياء األمور.
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استفادت حوايل  2,200عائلة من خدماتنا.
من خالل هذا املرشوع مكّنا حوايل  1,900طالب ،جميعهم مسجلون يف برامجنا يف كال
املحافظتني ،الكرك واملفرق ،واستفادت حوايل  2,200عائلة من خدماتنا .وق ّدم معلمونا
أكرث من  43,000ساعة دراس ّية لدعم التعليم يف جميع أقسام برنامجنا (رياض األطفال
ومجموعات الدراسة املنزل ّية ومجموعات التعلم املتنقلة).

لبنـــــــان

طفال وما زالنا تز ّودهم ب ُعدة النظافة
كام ز ّودنا ً 160
الصحيّة شهريًا وصناديق الطعام من شهر ترشين
األول /أكتوبر حتى كانون األول /ديسمرب ،باإلضافة إىل
طفال آخرين ب ُعدة النظافة الصح ّية مرة واحدة
ً 160
وإمدادات غذائية تكفي لشهر واحد.
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القطاع :األمن الغذايئ
عظيام وارتفا ًعا مالحظًا يف عدد الالجئني واحتجاجات مناهضة للحكومة وأخ ًريا اإلغالق الذي تسبب به
الحاجة واجهت لبنان
تضخام ً
ً
فريوس كوفيد ،19 -هذا بدوره أودى بها إىل أزمة متسارعة قبيل حدوث انفجار ميناء بريوت يف آب/أغسطس عام  2020الذي زاد من
روعة األمر .بعد ذلك االنفجار شُ لّت الثقة يف الحكومة وزاد من اليأس االقتصادي ال س ّيام يف املناطق املحيطة بامليناء مبارشة .يواجه عد ًدا
رشد والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وتلجأ
متزاي ًدا من األشخاص يف لبنان – الالجئون وكذلك السكان املحلّيون – من الفقر املدقّع والت ّ
العديد من العائالت إىل عاملة األطفال وزواج القارصات للتعامل مع ظروفهم املتدهورة برسعة .ق ّدم عملنا لعام  2020يف مجال األمن
الغذايئ مساعدات طارئة لألرس التي عانت من االنفجار.

لبنـــــــان
املرشوع :املساعدات الطارئة لألطفال والعائالت املترضرة
من انفجار مرفأ بريوت
النـــهج :اإلغاثة
املــانح :رؤيا أمل الدول ّية وBILD hilft e.V. “Ein Herz
“Für Kinder

الرشكـاء :منظمة نيو فيجن
يف أعقاب االنفجار ،تعاونت منظمة رؤيا أمل الدوليّة واملنظمة اإلنسانية اللبنانية „نيو
فيجن“ لتقديم استجابة فوريّة لألزمات ،لتشمل العائالت التي لديها أطفاالً صغار السن،
فقد قامت „رؤيا أمل“ برشاء  40مجموعة من أثاث غرف النوم للعائالت التي فقدت
منازلها و 40جهازًا لوحيًا „ آيباد“ ملساعدة األطفال عىل االستمرار يف الدراسة عن بعد
طفال وما زالت تز ّودهم ب ُعدة النظافة
من خالل مساعدات املتربعني .كام وز ّودت ً 160
الصح ّية شهريًا وصناديق الطعام من شهر ترشين األول /أكتوبر حتى كانون األول/
طفال آخرين ب ُعدة النظافة الصح ّية مرة واحدة وإمدادات يعيش ويليام وزوجته راما وطفالهام اليافعان مرييام وجاد يف شقة صغرية قرب مرفأ
ديسمرب ،باإلضافة إىل ً 160
بريوت ،مل يتسبب االنفجار الذي حدث سابقًا يف املرفأ يف إلحاق أرضار جسيمة مبنزل
غذائية تكفي لشهر واحد.
عائلة ويليام والعديد من ممتلكاتهم فحسب ،بل أ ّدى أيضً ا إىل إصابة األربعة جميعهم؛
ف َق َد ويليام  80%من سمعه بسبب صوت االنفجار ،وفقدت مرييام برصها يف عينها
اليرسى بشكل دائم بسبب الحطام الذي أصاب وجهها ،وأُصيبت راما بإصابات جسدية
وخيمة ،بينام أصيب جاد بش ّدة لدرجة أنه احتاج إىل  60غرزة ملعالجة جسده .تقول
راما „ كل ما تد ّمر ميكن إعادة بناءه ،ولكن من يستطيع أن يعيد البنتي برصها أو سمع
زوجي؟ „.

■„من يستطيع أن يعيد إلبنتي برصها؟“

مريم وجاد
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أدى التضخّم املفرط إىل مضاعفة معاناة األرسة ،وانخفض راتب ويليام من  30دوال ًرا يف
اليوم إىل نحو  4دوالرات فقط .أعادت املنظامت اإلنسانيّة املحليّة ترميم املبنى السكني
الذي تعيش فيه العائلة حتى يتمكّنوا من العودة إىل ديارهم ،ومع ذلك فإن الدخل
املتدين يجعلهم بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء .من خالل الرشيك املحيل „نيو
فيجن“ ،بدأت „رؤيا أمل“ بتزويد األطفال مبساعدات الطعام الشهرية وب ُعدة النظافة
الصحيّة؛ للمساعدة يف تخفيف العبء املايل عىل عليهم ،تلقّى جاد أيضً ا جهازًا لوحيًا
„ آيباد“ حتى يتمكّن هو وأخته من استكامل دراستهم القامئة عن بعد .وال يزال هناك
يتعني علينا القيام به ،حيث يستمر تدهور االقتصاد اللبناين وال
الكثري من العمل الذي ّ
تزال عرشات اآلالف من العائالت املترضرة من االنفجار بوضع ال يحسدون عليه ،ومع
ذلك يشعر ويليام وراما باالمتنان ألن أطفالهام لديهام ما يكفي من الطعام وميكنهام
مواصلة تعليمهام.

التقرير السنوي  Ⅰ 2020رؤيــــــا أمـــــــل

َمــــــن نــــــح ُن
الطوارئ املتكاملة واملساعدات اإلنتقال ّية
والتنمية املستدامة

Integrated
Emergency
األشخاص القادرين عىل
andيف متكني
تتمثل رؤيتنا
Transitional Assistance, and
تغيري العامل.
Sustainable Development

رؤيا أمل الدولية هي منظّمة إنسانيّة وإمنائيّة تتعاون مع
املجتمعات والسلطات املحل ّية يف الرشق األوسط وشامل
إفريقيا؛ لتحويل املجتمعات التي تعاين من الحاجة الشديدة
إىل مجتمعات أقوى وأوعى ومستعدة لتلبية التحديات
الجديدة .نحن نواجه التحديات املرتبطة بالحروب والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي والفقر املمنهج ،من خالل تب ّني
الثقافات والتقاليد املحل ّية -طاملا أنّها ال تتعارض مع قيمنا –
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تدوم حتى بعد انتهاء
تنفيذ مشاريعنا.

العديد من األشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
وحتى يف جميع أنحاء العامل ،يفتقدون إىل التمكني لتحسني
حياتهم ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها .تؤدي الحرب
والحرمان املمنهج – خاصة بني الفئات األشد فق ًرا وضعفًا
– إىل االعتقاد بأ ّن حياتهم إىل حد كبري خارج نطاق سيطرتهم.
يُظهر عملنا باستمرار أنّه من خالل متكني األشخاص من تنفيذ
املشاريع اإلنسان ّية التي تركّز عىل األسباب الجذرية واملصممة
لتشمل األفراد املستضعفني واملستفيدين ،ومساعدتهم عىل
رؤية أنفسهم كبرش ذي قيمة وأصحاب رسالة؛ يؤ ّدي إىل
متكينهم من التع ّرف عىل إمكانياتهم والعمل بها وجعلها دوافع
للتغيري والتح ّول.

نهدف إىل تخفيف وطأة الفقر املدقّع ،عن طريق توفري األمن
الغذايئ للعائالت والحامية والتعليم لأليتام واالندماج املجتمعي
لالجئني واألشخاص ذوي اإلعاقة والتنمية املستدامة التي تعزز
االزدهار البرشي .تحقيقًا لهذه الغاية ،نقوم بتمكني السكان
املحليني ليصبحوا قادة حتى يتمكنوا من أن يكونوا جز ًءا من
الحل للتحديات التي يواجهونها يف مجتمعاتهم.

رسالتنــــاوأهدافنــــا

تساهم مشاريعنا وبرامجنا يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ( SDGs( 1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 16و 17كام
التي صاغها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان ّية

مه ّمتنا هي العمل مع املجتمعات املحل ّية
لخلق حلول مستدامة تعزز السالم يف املناطق
األكرثصعوبة.

(.)UN OCHA

وألنّنا نقدر كرامة كل فرد ،فإ ّن برامجنا تهدف إىل تزويدهم
بالدوافع واآلفاق الجديدة ملستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم.

الهدف من عملنا هو استعادة العالقات والتضامن املجتمعي
املحيل والشعبي مع كسب التأييد إىل
والكرامة عىل املستويني ّ
تغيريات سياسية الهادفة إىل معالجة األسباب الجذرية للفقر.
نحن نؤييد التغيري املمنهج الذي يعزز السالم املستدام،
ليتمكن الناس من العيش يف حياة كرمية ومرضية ومجزية،
بعي ًدا عن الرصاع.العنيف.
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مقـــــابـــــــالت
„ يف هذا الوقت من االضطرابات العامل ّية نحن
جمي ًعا نكافح ،لكن امله ّمشني من املجتمع أو
امله ّجرين من ديارهم هم من يعانون دامئًا أكرث
من غريهم“.
منسقة الربامج التعليم ّية يف األردن ،ع ِملت يف
إليزا ديفيس ّ
الفرتة التي تزامن فيها بدأ الحكومة األردن ّية باالستجابة لخطر
فريوس كوفيد 19 -وفرض واحد من أكرث عمليات اإلغالق
وحظر التجوال رص ًما يف العامل يف  20آذار/مارس  ،2020وهذا
بدوره أ ّدى إىل زيادة معاناة العائالت ال ّسيام الالجئني السوريني
الذين كانوا يعانون من صدمة شديدة إىل جانب انعدام األمن
املايل والغذايئ ،ومل تعد الخدمات الشخصيّة والدعم النفيس
واالجتامعي متوفرة؛ فازداد املوقف من ح ّدته.
شهدت إليزا التحديات اإلضافية التي واجهت برنامج رياض
األطفال ،وقالت „ :من الصعب للغاية إرشاك األطفال الذين
ترتاوح أعامرهم من  4-6سنوات ،باإلضافة إىل أ ّن معظم
العائالت هنا مك ّونة من عدة أطفال ،عدا عن شبكات اتصال يف
اإلنرتنت املحدودة للغاية ،وجهاز واحد فقط متصل باإلنرتنت“،
ومع ذلك شاهدت إليزا كيف واجه املوظفون املحليون هذه
األزمة غري املتوقعة بتفان وعطف غري مسبوقني .كتو ُّجه
املعلمني إىل منازل الطالب للدعم وتسليمهم أوراق العمل،
إضافة إىل التواصل املستمر مع أولياء األمور حتى املساء.
كانت هذه الجهود ملهمة إىل حد ما ،لكن احتياجات
املستفيدين ال تزال معقّدة .أضافت إليزا حول مستقبل عملنا
„يف هذا الوقت من االضطرابات العامليّة نحن جمي ًعا نكافح،
لكن امله ّمشني من املجتمع أو امله ّجرين من ديارهم هم
من يعانون دامئًا أكرث من غريهم ،يف الوقت الذي يكون فيه
املستفيدون لدينا أكرث إلحا ًحا عىل االحتياجات ،تواجه برامج
نقصا يف التمويل وعدم التيقن .لقد حان الوقت
مثل برامجنا ً
أكرث من أي وقت مىض ،أن ّنا كمجتمع عاملي – أن نعمل م ًعا
وأنا أش ّجع املانحني والداعمني لنا عىل الحفاظ عىل هذه
املجتمعات يف قلوبهم“.
بدأت إليزا ديفيس حياتها املهن ّية يف املجال اإلنساين عام 2015
يف مخيم لالجئني ويف ذروة أزمة الالجئني األوروب ّية.

■

إليزا ديفيس

نائب املمثل القطري لرؤيا
أمل يف األردن
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يل أن أهت ّم باآلخرين بينام ميكنني القلق
„ ملاذا ع ّ
بشأن نفيس وعائلتي فقط؟“
محمد البيحاين نشأ وترعرع يف اليمن ،البلد الذي يواجه بالفعل
أسوأ أزمة إنسانيّة يف العامل حتى من قبل أن يتسبب فريوس
كوفيد 19 -يف موجة جديدة من التحديات .ومع ذلك ،نظ ّرا
اللتزام البيحاين والعديد من األشخاص اآلخرين مثله بالعمل مع
„رؤيا أمل“ ،متكّنا من مواصلة تنفيذ مشاريعنا املنقذة للحياة
يف بعض املناطق األكرث خطورة يف العامل.
„ تجاربنا بالحياة مرتبطة مبا نفعله ولِامذا ،أنا من منطقة كانت
محرومة من أبسط رضوريات الحياة ،وكانت هناك عائلة فقرية
ِج ًّدا مل يهتم بها أحد أو حتى مج ّرد التفكري مبساعدتهم ،كانت
عندي رغبة مستم ّرة مبساعدة هؤالء األشخاص ...والعمل مع
منظمة رؤيا أمل ،كلام أتيح يل هذا“.
عىل الرغم من أ ّن العمل يف اليمن يتطلّب مجهود مضاعف –
لعدة أيام – ويُش ِعره بالتوتر واإلرهاق ألن الحاجة كبرية ج ًدا،
إال أنّه ال يرى منصب متثيل البالد عىل أنّه وظيفة ،بل يراه
كأسلوب حياة .لقد استثمر حياته يف رعاية أفقر العائالت يف
اليمن ألنّه يوقن أنّه إذا تجاهلهم ،لن تجد بالده السالم واألمن
اللذين تحتاجاهام بشدة.
محمد البيحاين ،املمثل القطري يف الجمهوريّة اليمنيّة ،يعمل يف
القطاع اإلنساين منذ عام .2004

■

محمد البيحاين

املمثل القطري لرؤيا أمل يف الجمهوريّة
اليمن ّية
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أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي أعىل هيئة جامعية لصنع القرار يف املنظمة ويتألف من جميع األعضاء املسجلني .يقرر أعضاء الجمعية الرؤية
العاملية ملنظمة رؤيا أمل الدولية ورسالتها وقيمها وخطتها السنوية و انتخاب وتقييم عمل مجلس اإلدارة ،بحلول نهاية عام 2020
كان هناك  68عضوا ً مصوتاً وجميعهم مؤهلون للمشاركة يف الجمعية العمومية.

مجلس اإلدارة

يعترب مجلس اإلدارة أعىل هيئة تنفيذية يف املنظمة ويكون مسؤول عن إدارة املنظمة ومهامها ،حيث تعمل كممثلها القانوين .تشمل
مسؤوليات مجلس اإلدارة التعيني واإلرشاف وإعانة املدير التنفيذي وصنع القرار مبا يتعلّق باالسرتاتيجيات والسياسات العاملية
واملوظفني والشؤون املالية واالتصاالت وجمع التربعات ،ويقوم املجلس أيضً ا بالتأكد من تنفيذ القرارات امل ُتخذة من قبل مجلس
أعضاء الجمعية العمومية.
أعضاء مجلس (حتى تاريخ  31ديسمرب  )2020هم-:

ماركوس روز

ماتياس بونينج

رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس
اإلدارة

سيلفانا هوبفرن-
أوسيغبي

الرس شرير

رايرن ويرب

أمني الصندوق

سكرتري

عضو

مسؤول عن التطوير
التنظيمي وضامن
الجودة الداخلية
واإلدارة

مسؤول عن
العالقات العامة
وإدارة الشبكات
والتطوير

مسؤول عن التطوير مسؤول عن إدارة مسؤولة عن امليزانية
التنظيمي طويل املصالح االسرتاتيج ّية والشؤون املالية
والرقابة الداخلية
األجل والعالقات ومراقبة الجودة
والتطوير التنظيمي واملوارد البرشية
العامة

كادر العمل

حتى تاريخ  31ديسمرب  ،2020لدى املكتب الرئيس ملنظمة رؤيا امل الدولية يف أملانيا  4موظفني بدوام جزيئ و  2,328موظف –
 3منهم يف األردن –  2,325يف اليمن ،أما يف لبنان فإن رؤيا أمل تعمل مع منظمة محلية رشيكة وليس لديها موظفني بدوام كامل.

املتطوعون

قيام ومعرفة وخربة يف مختلف مجاالت عملنا ،إذ يساهمون يف جمع التربعات والتواصل والعالقات
دعام ً
يقدم املتطوعون لدينا ً
العامة ،ويعملون بشكل مبارش يف مشاريع محددة .يف عام  2020كان لدى املكتب الرئيس لرؤيا أمل بأملانيا خمسة متطوعني -
باإلضافة إىل أعضاء مجلس اإلدارة الخمسة الذين يتطوعون مع املنظمة – جميعم قدموا خدمة منتظمة .والعديد من املتطوعني
اآلخرين يف أملانيا وبلدان املشاربع بادروا بالدعم والعطاء عىل حسب مقدرتهم.
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الهيكـــــــل اإلداري
الشكل القانوين والحالة غري الربح ّية

تم تسجيل رؤيا أمل الدوليّة منظمة غري ربحية يف الســجل املحــيل للجمعيـات (رقم التسجيل  ،)VR 270382يف محاكم مدينة
فرايبورغ أم بريسجاو ،أملانيا .وهي محتفظة بحالتها غري الربحية ومعفاة أيضً ا من الرضائب من قبل السلطات الرضيبية يف إمنديغني،
أملانيا ،وجميع التربعات املقدمة إىل رؤيا أمل الدولية معفاة من الرضائب.

مبادئ عملنا

يتم إنشاء هيكلنا وآلية عملنا وتقسيم املسؤوليات سواء عىل املستوى التنظيمي أو بلد املرشوع أو الربنامج وتنظيمه ،بطريقة متكّن
القادة وزمالء العمل من اتخاذ القرارات وفقًا ملهامهم ومسؤولياتهم ،دون حدوث تأخري أو شك ،حيث يوفّر هذا الهيكل استجابة
أرسع لالحتياجات املتغرية برسعة للمستفيدين لدينا .ويدعم املقر الرئيس لرؤيا أمل يف أملانيا بناء القدرات وتعزيز الكفاءات عىل
املستوى املحيل ،مع توفري الدعم االسرتاتيجي الالزم للحفاظ عىل معايري الجودة عىل املستوى التنظيمي.

الهيكل التنظيمي

من أجل تنفيذ املشاريع ،تستخدم رؤيا أمل نه ًجا تشغيل ًيا مختلطًا ،أي أ ّن املشاريع تنفّذ مبارشة من خالل إرشاك الهياكل املحل ّية
الخاصة بها واملوظفني ،والتعاون أيضً ا مع منظامت الرشكاء املحليني يف بلدان املرشوع .وعند تنفيذ املشاريع من خالل الرشكاء املحليني،
يقوم موظفو رؤيا أمل يف املقر الرئيس يف أملانيا باإلرشاف املستمر وتقديم املساعدة؛ من أجل ضامن احرتافية التنفيذ وفعاليته.
تعمل رؤيا أمل يف بلدان املرشوع بشكل أسايس من خالل مكاتبها القطريّة؛ ويرأسها ممثل قطري يف كل بلد ،يشكّل املمثل القطري
وكبار املدراء يف املكتب القطري ،فريق اإلدارة القطرية ،ويعترب مسؤوال عن تنفيذ رؤية „رؤيا أمل“ ورسالتها وقيمها واسرتاتيجيتها
وسياستها يف بلد معني .يدعم املقر الرئيس لرؤيا أمل يف أملانيا فريق اإلدارة القطرية يف مجاالت ضامن الجودة واإلدارة املالية وتعيني
املوظفني وتطويرهم وجمع التربعات.
يقدم ممثلو املكاتب القطرية تقاريرهم مبارشة إىل مدير الربامج الدولية يف املكتب الرئييس لرؤيا أمل يف أملانيا؛ لضامن تنفيذ
اسرتاتيج ّية وسياسات رؤيا أمل باإلضافة إىل إنشاء منصة لتبادل املعرفة والخربات ،ينظم أيضا املكتب الرئيس لرؤيا أمل يف أملانيا
اجتامعات منتظمة مع فرق اإلدارة القطرية.

أعضاء الجمعية العموم ّية

املخطط التنظيمي
رؤيا أمل – أملانيا

مجلس اإلدارة
املدير التنفيذي

مدير الربامج الدول ّية

الدعم اإلداري والقضايا التنظيمية

تطوير الربامج

جمع التربعات والجهات املانحة

دعم املشاريع وضامن الجودة

املوارد البرشية والشكاوي

تحديث إدارة املشاريع

املالية وتكنولوجيا املعلومات

ممثلو إدارة الدول

االتصال والتطوير التنظيمي

اليمن

األردن
لبنـــــان*
* مرشوع فردي ينفّذ ويدار من ِقبَل الرشكاء وال يوجد مكتب قطري ملنظمة رؤيا أمل الدوليّة.
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داعمونـــــــا وشبكاتنـــــــا
كاد عملنا أن يكون مستحيالً لوال الدعم والخربة
القيمني املقدّ م من رشكائنا.
الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي
والتنمية ( )BMZوBengo Engagement Global

■

قدمت الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي ( )BMZو
مهام
دعام ماليّا واستشاريّا ً
ّ Bengo Engagement Global
ملشاريع التنمية ،ويواصال دعمهام لرؤيا أمل يف تنفيذ مشاريع
اإلنعاش والتنمية ،مثل مراكز األرسة يف األردن ومرشوع الزراعة يف
اليمن.

■
■■

برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة ()UN WFP

بدأ برنامج األغذية العاملي يف اليمن منذ  2004وهو فرع
املساعدات األغذية والتغذية التابع لألمم املتحدة ،بحيث يدعم
ماليني األشخاص املترضرين من الحرب املستمرة.
يواصـل الربنامـج دعمـه السـتجابة الطارئة لحـاالت سـوء التغذيـة
وانعـدام األمـن الغذايئ مـن خـال متويـل مشـاريع رويا امل
التـي تنقـذ حيـاة اآلالف مـن اليمنيـني الذين يعانـون مـن سـوء
التغذيـة وانعدام األمـن الغـذايئ.

■

صندوق األمم املتحدة للسكان ()UNFPA

■

منظمة “BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder
( ) A heart for children

هي منظمة مساعدات دول ّية نشطة ،تركّز عىل أكرث أفراد
املجتمع ضعفًا – األطفال  ،-يف كل من أملانيا والبلدان األخرى
التي يعانيون فيها من الحروب املروعة وليس باستطاعتهم
تلقي املساعدات الطب ّية املؤهلة يف بلدانهم .تدعم املنظمة
بسخاء مرشوع املساعدات الطارئة لألطفال املترضرين من
اإلنفجار الذي وقع يف ميناء بريوت يف لبنان.

بصفتنا عض ًوا يف املجتمع املدين فإننا جزء من
شبكات مختلفة ،تساعدنا عىل طرح األسباب
املشرتكة:
مؤسسة DEAB )Dachverband Entwick-

■

(-lungs politik Baden-Würtenberg e.V.

هي منظمة شاملة ملوضوعات التنمية السياسية يف بادن-
واردنربغ وتضم  170عض ًوا – منهم منظامت التنمية
السياسية واملبادرات املحلية واملحالت التجارية العاملية
والشبكات املحلية أو الوطنية.
تقوم  DEABباإلعالم وتقديم املشورات واالتصال وتقديم
الكثري من التدريبات ،ومتثّل اهتاممات أعضائها تجاه السياسة
واملجتمع.

يقدم رشكاؤنا املحليون يف دول املشاريع الدعم
والخربة املهمني لتنفيذ مشاريعنا بنجاح.
•
•
•
•
•

املؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية (اليمن).
مؤسسة التضامن االجتامعي للتنمية (اليمن).
جمعية غصون الرحمة (األردن).
جمعية منشية بني حسن (األردن).
منظمة نيو فيجن (لبنان).

عزز صندوق األمم املتحدة للسكان استجابته منذ عام 2018

ووضع خطط االستعداد لالستجابة ألي نزوح واسع النطاق قد
يحدث يف املستقبل ،من خالل مرشوع االستجابة الطارئة ()RRM
بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان.
توفّر رؤيا أمل للعائالت مجموعات االستجابة الرسيعة ملساعدتهم
يف البقاء عىل قيد الحياة.
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الشفاف ّية واملسؤول ّية وضامن الجودة
الشفافيّة واملسؤوليّة وضامن الجودة هم أساس لنجاح عملنا،
نحن ندرك أن الجهات املانحة الخاصة واملؤسسات تكفّلنا
باملوارد الالزمة للقيام بعملنا ،وهذه الثقة تضع عىل عاتقنا
مسؤولية إدارة هذه املوارد بشكل صحيح بأكرث الطرق املمكنة
كفاءة.
لدينا معايري وسياسات يف جميع املشاريع التي تضمن حساب
األموال بشكل صحيح وإنفاقها وفقًا لرغبات الجهات املانحة
وذلك لصون هذه الثقة.

■ مبادرة املجتمع املدين الشفافة

رؤيا أمل هي أحد املوقعني الطوعيني عىل مبادرة املجتمع
املدين الشفافة ملنظمة الشفافية الدولية ،والتي من خاللها نوفر
املعلومات املالية الرئيسية املتعلقة بالتربعات.
انقر هنا ملعرفة املزيد.

إ ّن حامية خصوصية املستفيدين لدينا أمر يف غاية األهمية،
ألن إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية ،ميكن أن توهن
كرامتهم وتؤدي إىل توترات يف املجتمع .تحقيقًا لهذه الغاية،
نتّبع الترشيعات املحل ّية وأفضل املامرسات اإلنسانية يف معالجة
البيانات الشخصية للمستفيدين.
عندما نصيغ قصص النجاح نتخذ إجراءات قبلية للحفاظ عىل
كرامة املستفيد ،مثل الحصول عىل املوافقة وتغيري أسامء
املعنيني.
انقر هنا ملعرفة املزيد حول سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

■ حامية األطفال والشباب

لحامية األطفال والشباب من االستغالل؛ نعمل بجد عىل تعزيز
مصالح األطفال املستغلني وندعم اتفاقية األمم املتحدة لحقوق
الطفل ،باإلضافة اىل معايري الجودة التي وقعنا عليها.

■ التدقيق الداخيل والخارجي

وفقًا لنظامنا األسايس ،يقوم اثنان من مدققي الحسابات
النقدية – املعينني من قبل مجلس اإلدارة – بفحص املحاسبة
معايري املسائلة والقواعد السلوك ّية
وإدارة النقد لدينا سنويًا.
لتعزيز املساءلة واألخالق يف جميع مشاريعنا فإن رؤيا أمل هي يتم التحقق من حساباتنا املالية ايضً ا من قبل مراجع حسابات
طرف موقع طوعي وملتزم متا ًما مبعايري وقواعد الجودة الدولية خارجي مستقل.
التالية:
• القواعد السلوك ّية للصليب األحمر الدويل والهالل األحمر .الرقابة والتحكم يف املرشوع
• املعيار اإلنساين األسايس للجودة واملساءلة.
باإلضافة اىل ذلك ،نحن نتبع ااملبادئ التوجيهية الـ 12األساسية تساعدنا الرقابة املنتظمة عىل مشاريعنا ،عىل قياس ما إذا كانت
ّ
األهداف مححقة ومحددة حيث يكون الدعم اإلضايف رضوريًا.
للجنة التنسيق األملانية للمعونة اإلنسانية.
وتحقيقًا لهذه الغاية تبدأ دورات املرشوع مبسح أسايس؛ مبا يف
ذلك التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية طوال املدة
حامية البيانات
والتقييامت النهائية .لكل مرشوع،
نتحمل مسؤوليتنا فيام يتعلق بجمع البيانات الشخصية
يحدد عقد اإلطار مع الحكومة املعنية تعاوننا مع السلطات
ومعالجتها وحفظها عىل محمل الجدية.
املحلية ،عالوة عىل ذلك ،وافق املجلس يف أملانيا عىل اتفاقيات
لحامية البيانات الشخصية التي نجمعها ونعالجها يف االتحاد
املرشوع مع املؤسسات املانحة.
األورويب؛ نتبع أنظمة حامية البيانات يف االتحاد األورويب.
نقدم هذه املعلومات ألصحاب املصلحة يف املشاريع ،مبا يف ذلك
الجهات املانحة واملكاتب الحكومية يف بلد املرشوع.

■

■

■
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الدخل للسنة املالية ( 2020باليورو)
أ .الدخل من التربعات واملنح
.1
.2
.3
.4

تربعات من األعضاء
التربعات من الجهات املانحة الخاصة
التربعات املخصصة من الرشكات والجمعيات واملدارس والكنائس واملؤسسات
املنح املؤسسية

2020
القيمة

النسبة املئوية للدخل

11.431,55
48.947,99
190.521,33
6.081.216,36

0,18%
0,77%
3,00%
95,74%

املجموع

6.332.117,23

99,69%

ب .اإليرادات األخرى
 .1إيرادات الفوائد
 .2مخصص اإليرادات األخرى
 .3صايف التربعات اآلجلة
املجموع
إجاميل

0,25
980,00
18.621,42
19.601,67
6.351.718,90

0,00%
0,02%
0,29%
0,31%
100,00%

رصف األموال يف السنة املالية ( 2020باليورو)

2020

أ .مصاريف متويل املرشوع

القيمة

 .1متويل مشاريع اليمن
 .2متويل مشاريع األردن
 .3متويل مشاريع لبنان
املجموع

5.015.482,22
800.373,09
40.061,91
5.855.917,22

ب .نفقات اإلدارة وجمع التربعات والعالقات العامة.
 .1تكاليف املوظفني والسفر
 .2التكاليف اإلدارية
 .3جمع التربعات والعالقات العامة

النسبة املئوية للدخل
78,96%
12,60%
0,63%
92,19%

81.272,43
56.654,61
1.985,01
139.912,05

1,28%
0,89%
0,03%
2,20%

ج .الترصفات األخرى
 .1التعزيز لتوجيه التربعات
املجموع

179.702,08
179.702,08

2,83%
2,83%

إجاميل مصاريف األموال

6.175.531,35

الحصيلة السنوية

176.187,55

إجاميل مصاريف األموال والحصيلة السنوية

6.351.718,90

االعتامد االحتياطي القانوين

176.187,55

النتائج املرحلة

0,00

املجموع

97,23%
2,77%
100,00%
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قوامئنــــــــا املـــــــالية
كشف الرصيد حتى  31من ديسمرب/كانون األول 2020

األصول (باليورو)
أ .األصول الثابتة
 .Iاألصول غري امللموسة
𝍡 .األصول الثابتة
األصول املتداولة
ب.
𝍠 .املستحقات واألصول االخرى
 .1ضامن متويل املرشوع
 .2حواالت نقدية
 .3األصول األخرى
𝍡 .النقد والودائع لدى املؤسسات
املالية
إجاميل األصول

2020

املرصوفات (باليورو)

2020

7,00
13.712,00

أ .رأس املال
 .Iجمعية رأس املال
𝍡 .األرباح املحتجزة

50.000,00
966.557,58

3.754.675,90
0,00
16.922,45

1.098.998,62

4.884.315,97

كشف الرصيد حتى  31من ديسمرب/كانون األول 2020
أ .األصول
 .1األصول الثابتة غري امللموسة
 .2أصول املكتب
 .3مركبات النقل
 .4ملخص السلع
 .5الرصيد يف دفرت الحسابات والحسابات املرصفية
دفرت النقدية – أملانيا
بريد مرصيف 624520751
فولكس بنك – فرايبورغ (يورو)
فولكس بنك – فرايبورغ (دوالر)
بزنس سبار كارد 3017929325
بزنس سبار كارد 3018491972
باي بال
سرتيب كونتو
بنك ودفرت النقدية – األردن
بنك ودفرت النقدية  -اليمن
 .6التحويالت النقدية
 .7تأمني متويل املرشوع
 .8مستحقات رشكاء املشاريع
 .9األصول األخرى
إجاميل األصول
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ب .االحتياطيات الخاصة مع جزء األسهم
 .Iالتمويالت املعينة
ج .مستحقات
 .Iاملستحقات
د .االلتزامات
 .Iاإليرادات من رضيبة الدخل
والكنيسة
𝍡 .التزامات أخرى
إجاميل املستحقات  /االلتزامات

2020

142,51
424.179,30
152.510,44
74.146,60
10.383,70
15.066,14
4.863,09
583,80
53.105,42
364.017,62

3.863.298,91
4.000,00
459,48
0,00

4.884.315,97

2020
7,00
3,00
13.363,00
346,00

1.098.998,62
0,00
3.754.675,90
13.719,00
16.922,45
4.884.315,97

ب .املستحقات /االلتزامات
 .1اإليرادات من رضيبة الدخل والكنيسة
 .2املنح  /إعادة توجيه التربعات
 .3املستحقات
 .4الذمم الدائنة التجارية
 .5املطلوبات األخرى
إجاميل املستحقات /االلتزامات

459,48
3.863.298,91
4.000,00
0,00
0,00
3.867.758,39

ج .صايف األصول
 .1إجاميل األصول
 .2إجاميل املستحقات وااللتزامات
صايف األصول

4.884.315,97
3.867.758,39
1.016.557,58
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العرض البياين للقوائم املـــالية
األمن الغذايئ
والزراعي

التغذية

€1,655,927
13,9%

اإلجاميل

€8,073,480
68,0%

▶إجاميل التمويل املتعاقد عليه
تب ًعا للقطاعات

€11,880,105

التعليم
€59,948
0,5%

الحامية
إعادة اندماج
الالجئني

€738,661
6,2%

€1,352,089
11,4%

لبنان

€40,062
0,7%

مصاريف املشاريع يف ◀2020

تب ًعا للدول اليمن

اإلجاميل

€5,015,482
85,6%

تربعات من األعضاء
€11,432
0,2%

األردن

€800,373
13,7%

€5,855,917

املؤسسات األملانية
€1,445,438
22,8%

▶

تربعات من غري األعضاء

اإليرادات يف عام 2020

تب ًعا للمصادر

€48,948
0,8%

اإلجاميل

مصدر دخل آخر

€6,351,719

€19,602
0,3,

املؤسسات الدولية

€4,635,778
73,0%

الصناديق واملؤسسات
€31,008
0,5%

مؤسسات خاصة
أخرى
€159,513
2,5%

تكاليف إدارية
€56,655
0,9%

املرصوفات املخصصة يف ◀2020

€5,995,829

تب ًعا لنوع املصاريف
تكاليف املوظفني
والسفر
€81,272
1,4%
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اإلجاميل

جمع التربعات
والعالقات
€5,855,917
97,7%

جمع التربعات
والعالقات العامة
€1,985
0,0%

بصمة النارش
النارش
منظمة رؤيا أمل الدولية
شارع  19 -كارل  -هيلبينغ  79312إمندينجن أملانيا
هاتف+49 7641 9676012 :
الربيد اإللكرتوينinfo@vision-hope.org :
www.vision-hope.org

املمثلني القانونيني:
ماركوس روز ،رئيس مجلس اإلدارة
ماتياس بونينج ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
رقم التسجيلVR 270382 :
محاكم مدينة فرايبورغ إم بريسغاو

املحررين

كريي الدنر
د .إليس تارييل
ماتياس ليرباند
سيلفانا هوبفرن-اوسيغبي

التصميم والتنسيق
هرني أوتجني ()designbuero-oetjen.de

الصور
رؤيا أمل الدولية أو كام هو مبني.

مالحظات أخرى
تشغل املساواة بني الجنسني اهتام ًما رئيس ًيا بالنسبة لنا يف جميع أنحاء العامل.
ولذلك سعينا إىل صياغة جميع النصوص بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني.
وإذ ك ّنا قد نسينا أن نفعل ذلك يف أي نص ،فإن الصياغات األخرى ترمز لنفس
الغاية.

حسابات التربع
Postbank Karlsruhe
IBAN DE69660100750624520751
Volksbank Freiburg e.G.
IBAN DE44680900000038732307

منظمة رؤيا أمل الدولية معرتف بها عىل أنّها منظمة غري ربحية وخريية،
وت ّم االعرتاف بها مؤخ ًرا مع إشعار اإلعفاء من رضيبة دخل الرشكات
لسلطات الرضائب يف إمندنغن يف  15متوز /يوليو  .2020الرقم الرضيبي
05894/05015

جميع التربعات املقدمة لنا معفاة من الرضائب.
© 2021 Vision Hope International e.V.
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شك ًرا لجمــــيع
املـــانحني واملــــتربعني
:نود أن نعرب عن امتناننا بشكل خاص للامنحني
الجهات املانحة املؤسسية والحكومية
)BMZ( الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية

وكاالت األمم املتحدة
)UN WFP( برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة
)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان

املؤسسات واملنظامت الخاصة األخرى
BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ )A heart for children(
Gemeinnützige Stiftung Friedhelm Loh
La Loba Stiftung
Schublade 10 e.V.
gut.org Gemeinnützige GmbH
MUKIFO Musikalische Kinderförderung

الرشكات
Schmidt Weissgruen GmbH & CoKG
Schneider GmbH & CoKG
Elkem GmbH
Martin Bürkle B + K Systeme
Credo Vermögensmanagement
Willis Towers Watson GmbH

الكنائس
Immanuel Dienst Herbolzheim e.V.
Deutsche Evangelische Allianz
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Calvary Chapel Freiburg

املدارس يف أملانيا
Förderverein der J.-P. Hebel Schule Wagenstadt

 وملئات،والعديد من املانحني الذين ال يرغبون يف الكشف عن هوياتهم
.املانحني من القطاع الخاص
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النـــــــاس
باألمــــــل
يغـــــريون
العـــــــامل.
رؤيـــــــــــــا

 Iأمــــــــــــل

 Iالدوليـــــــــة

