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املقدمة
 رئيس مجلس اإلدارة

أصدقاء رؤيا أمل األعزاء،،

كنت حقا يف اليمن مع ماتياس ليرباند يف ترشين الثاين )نوفمرب( لقد كان أمرًا ال يصدق، فقد كان حلمي أخريًا السفر إىل الدولة التي تنفذ 
فيها رؤيا أمل الدولية أكرث املشاريع شموالً، منذ أن قابلت ماتياس ليرباند قبل 7 سنوات بدأ ماتياس يف إطالق املشاريع األوىل لرؤيا أمل أثناء 

إقامته يف اليمن بنفسه، ومنذ ذلك الحني بادر باإلرشاف عليها بجهد كبري. كان عيّل أن أزور هذا البلد أخريًا وأرى بنفيس حاجة هذا البلد وتأثري 
مشاريعنا هناك.

عندما هبطت يف صنعاء مألتني الطائرات املحرتقة التي رأيتها بشعور من التضحية التي يقدمها املوظفون املحليون لرعاية العائالت يف القرى 
الجبلية، األمهات واألطفال الجائعني واألطفال يف دور األيتام واآلباء يف السجن.

الصعوبات موجودة يف كل مكان، وكذلك... االستعداد إلحداث فرق موجود. لقد كونت أصدقاء مينيني جدد يف املطعم املجاور من مكتبنا 
القطري يف صنعاء، هناك يف مركز التسّوق، ويف العديد من املحادثات الفرديّة يف هذه العمليّة، شعرت بالشغف الذي يريدونه لدفع بالدهم إىل 

األمام.

التقيت برجال ونساء محليني أصبحوا قادة من خالل عملهم مع رؤيا أمل. منذ ما يقرب عقدين من الزمن، كانوا ينمون أنفسهم بينام يتشاركون 
مع اآلخرين إلحداث تغيري ذي مغزى. أخربين أحد هؤالء أنه مل يحلم أبًدا أنه سيتعلم التحدث باللغة اإلنجليزية أو إرسال أطفاله إىل الكلية، 

ومع ذلك فقد فعل األمرين مًعا. مساعدة الناس العاديني عىل أن يصبحوا قادة يف مجتمعاتهم أمر رضوري لنجاح عملنا
معكم، أود أن أواصل دعم أصدقائنا العرب يف هذا العمل. ليس فقط يف اليمن، ولكن أيًضا يف لبنان واألردن ونأمل يف العديد من املشاريع يف 

بلدان جديدة يف املستقبل.

   ماركوس روز
رئيس مجلس االدارة



األردن

اليمن

لبنان*

تركيا

سوريا

أفغانستان

مساعدة الطوارئ
لألطفال يف بريوت

األمن الغذايئ والزراعة

اإلغاثة

الدعم الغذايئ لدور األيتام
يف حجة واملحويت

األمن الغذايئ والزراعة

تعليم

الدعم ل
روضة اطفال املفرق

تطوير

النهج قطاع/ متعدد القطاع

إعادة التأهيل والتنمية

 االستجابة الطارئة للعائالت النازحة
داخليا

املساعدة الطارئة للكولريا

 توفري فالتر املياه للحد من اإلسهال
وسوء التغذية

اليمن

األردن

لبنان

الحامية

اإلغاثة الحامية

املياة و الرصف الصحي 
والنظافة

اإلغاثة

اإلغاثة

تعليم

تغذية

تغذية األم الحأمل والطفل

اإلغاثة

تطوير
تحسني التكامل والخدمات التعليمية

حامية؛
تعليم

إعادة تأهيل

اإلغاثة

إعادة تأهيل &
تطوير

 تحسني سبل العيش وتعزيز الصمود
للسكان

أمن غذايئ، الصحة والحامية، 
املياة و الرصف الصحي 

والنظافة

توزيع املساعدات الغذائية

اإلغاثةاألمن الغذايئ والزراعة

األمن الغذايئ و
الزراعة املستدامة

مساعدة طوارئ كورونا

اإلغاثةالحامية

الحامية

دعم رياض األطفال
الكرك

4



أملانيا

الدول التي تم إنجاز املشاريع فيها

الدول التي يرسي تنفيذ املشاريع فيها

تونس

مشــــروع
نظرة عامة

 الدول، التي نحن
فيها العمــــــــل

5



71.100  معالجة االطفال ووقايتهم
من سوء التغذية

176.000  االشخاص الذين تم معالجتهم
وتجنبوا سوء التغذية

6

سنــة2021
باألرقام

 طفل تلقوا الرعاية يف121
دور األيتام

6.400  عائلة نازحة
 تلقت مساعدات
االستجابة الطارئة

890.000  مستفيدين من املرشوع،
معظمهم من االناث

2.420  قطعة من املالبس واملواد املدرسية
وزعت لألطفال األيتام

816 أرسة تلقت فالتر مياه

13.000  مجموعات نظافة وكرامة وزعت
عىل العائالت النازحة

2.800  من املاعز والدجاج وخاليا
النحل تم توزيعها

140.000  أرسة تم تقديم
الخدمات لها

90.930  طن تم توزيعه من
الحصص الغذائية



سنــة2021
بالصور
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يف العمل اإلنساين

 التحول الرقمي

2 0 2 1 رؤيـــــــــا         أمـــــــــل        الـــــــــدوليـــــــــة         I        التقــــــــــــرير        السنــــــــــــوي    

التقرير
عن بعد

املراقبة

مخزن املعلومات املركزية

منصة التعاون

التائث�

املالية

انشاء املوقع

االتصال

االدارة

س� العمل اآليل

ماتياس لربند
مديرالربامج االقليمي 

 أصبحت النزاعات أكرث عنًفا يف السنوات األخرية، مام دفع الجهات الفاعلة يف مجال التنمية الدولية واإلنسانية إىل إعادة تقييم املخاطر
 املتعلقة بأمن املوظفني. ومن التحديات الرئيسية الناشئة يف هذا السياق ضامن الرصد والتقييم واملساءلة املناسبني للمشاريع مع تقليل

 الزيارات امليدانية. ولتحقيق هذه الغاية، يواجه املجتمع الدويل للتنمية واإلنسانية حاليًا اتجاهني مهمني، وهام توطني املساعدات وزيادة
 اإلدارة عن بُعد. ينطوي توظيف املواطنني عىل االعتامد عىل خرباء الرصد والتقييم الوطنيني يف بلدان املرشوع بدالً من إرسال موظفني دوليني

 إىل امليدان. يتوافق هذا االتجاه مع اإلدارة عن بُعد، حيث يشرتك خرباء املراقبة والتقييم الدوليون رقميًا مع املوظفني املحليني لضامن تلبية
.املشاريع اإلنسانية للمعايري الالزمة

 تعمل منظمة رؤيا أمل الدولية يف العديد من البلدان التي تعاين من العنف، مبا يف ذلك اليمن ولبنان، منذ عام 2013 مل يكن هناك خرباء
 دوليون يشاركون يف اليمن باستثناء وظيفة تطوعية واحدة. حتى قبل بداية جائحة كوفيد 19-، تم دعم جميع العمليات عن بعد، لكن أثناء

.الوباء، أصبحت الحاجة إىل استخدام الحلول الرقمية ملراقبة املشاريع أكرث إلحاًحا

 تنفيذ BMZ تعد مراقبة اإلدارة عن بعد والتحقق منها  أحد األساليب التي تنفذها رؤيا أمل الدولية خالل عامي 2020 و2021، مولت
 صفحات تقارير مراقبة اإلدارة عن بعد والتحقق منها الحديثة ملرشوع تجريبي يف األردن، بناًء عىل التكنولوجيا الحديثة باستخدام أدوات
Microsoft 365،يتم جمع البيانات بطريقة المركزية وتخزينها مركزيًا يف السحابة ؛ ميكن الوصول إليها من قبل املكاتب القطرية واملقر 

.الرئييس يف أملانيا، وكذلك من قبل أصحاب املصلحة الخارجيني الذين حصلوا عىل املوافقة

عنارص اإلبالغ نقطة مشاركة
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يف العمل اإلنساين

 التحول الرقمي

ميكن للرشكاء وأصحاب املصلحة الوصول إىل تقارير التقدم واملراقبة املالية وتقارير التأثري والصور ومقاطع الفيديووالوثائق. استثمرت رؤيا أمل 
الدولية ورشكاؤها إلعداد النظام سعرًا منخفًضا نسبيًا يبلغ 3000 يوروتقريبًا.

كانت BMZ - الرشيك األول لرؤيا أمل يف طريقة استخدام الحلول الرقمية ملراقبة املشاريع - متحمسة لهذا النهج ودعت رؤيا أمل الدولية لتقديم 
نظامها إىل الوزارة. تشجعنا التعليقات اإليجابية عىل االستمرار يف تنفيذ الحلول الرقمية ملراقبة املشاريع لضامن أن تؤدي زيادة توطني املشاريع 

وإدارتها عن بُعد إىل مستويات أعىل من الشفافية واملساءلة.

الخدمات التعليمية املطورة  واملتكاملة 

الخدمات التعليمية املطورة واملتكاملة

مراجعة

   عدد  الطالب حسب الجنسية   عدد  الطالب حسب الصف

توزيع الطالب حسب الجنس التسجيل الحكومي يف روضة

 اجاميل املعلمني يف بداية  اجاميل منحة املدارس الصحيةمجموعة طالب ليدز )LSG(إجاميل طالب رياض األطفالإجاميل عدد الطالب املسجلني
حياتهم املهنية

1.414275181397561

سوريني  40,66%

غري سوريني 59,34%

انثى 51% ذكر 49%

سوريني 742 اردنني 651

اخرون 

رياض األطفال 1    رياض األطفال 2     اول    ثاين    ثالث    رابع    خامس    سادس    سابع

151
133

294249229
253

93
53

911

 منظمة غري ربحية

املكون

الدورة

 الجنس

 الجنسية

الصف

روضة 1
روضة 2

اول ابتدايئ
ثاين

ثالث
رابع

خامس
سادس
سابع

اردين
سوري
اخرى

انثى
ذكر

1      
2       
3    

ECT
HSG
KG
LSG

BOM
MBH

NGO
BOM
MBH

VHI

1.252.089 €1.236.172 €15.917 €
امليزانية املتبقية املوازنة املرصوفةاملوازنة

 ٪ امليزانية املنفقة

   Spending             Budget                 NGO

انفق من قبل املنظامت غري الحكومية

  € 126K يب او امرؤية امل

  € 573K

  € 538K ام يب تش

امليزانية مقابل اإلنفاق الفعيل
املوازنامليزانية املنفقة % )EUR( تكاليف امليزانية %

0,4مليون يورو  

  0,3مليون يورو 

0,2مليون يورو 

 0,1مليون يورو 

 0,0مليون يورو 

و(
ور

الي
 )ب

ف
الي

تك
وال

ة 
اني

يز
امل

%
 B

ud
ge

t S
pe

nt

100%

90%

80%
مركز
االرسة

مراكز روضة
اطفال مع

4 صيانة التوعية

مجموعات
الدراسة
عن بعد

فريق
املحمول

الالمنجهي

دعم
املوظفون

غري الحكومية

مركز
االرسة

مركز
االرسة

مركز
االرسة

مركز
االرسة

مركز
االرسة

مركز
االرسة

BOM
MBH

VHI
Total

598.464 €
544.096 €
109.530 €

1.252.089 €

572.539 €
537.693 €
125.940 €

1.236.127 €

98.%

)Power BI( املراقبة املالية مع  نظام
الخدمات التعليمية املطورة واملتكاملة

تقرير املوازن
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البالد بالكامل.  اليوم، فسيتعني إعادة بناء  اليمن  إذا انتهت الحرب يف 
حاليًا، تعمل  فقط واحد من كل مرفقني للرعاية الصحية و مدرستني  من 
كل ثالث مدارس، والعديد منها يفتقر إىل القدرة التي كانت لديهم قبل 
بدء الحرب يف عام 2015. ومع ذلك القدرات غري كافية اىل إعادة بناء 
البنية التحتية للبالد إىل ما قبل الحرب، حيث عاىن اليمن منذ فرتة طويلة 
من فقر مستوطن وشلل ؛ عالوة عىل ذلك، تتطلب التغيريات االجتامعية 
املستمرة يف جميع أنحاء العامل اتباع نهج تدريجي للبنية التحتية. بدالً 
من انتظار انتهاء الحرب لبدء املشاركة يف مشاريع تنموية واسعة النطاق، 
تشارك اآلن رؤيا أمل الدولية مع الحكومات والقادة لبدء عملية إعادة 

بناء اليمن . 

تطوير  اإلنساين من خالل  للعمل  نهًجا جديًدا  بدأنا  نوفمرب 2021،  يف 
برنامج سبل العيش والتنمية والتعاون والسالم. ويعترب اكرث من مرشوع 
ملرة واحد  إنه طريقة لتعزيز العالقات املجتمعية مع إعادة بناء البنية 
التحتية عىل نطاق واسع. من خالل هذا الربنامج، يتشارك رؤية امل مع 
الحكومتني األملانية واليمنية، جنبًا إىل جنب مع قادة املنظامت املحليني، 
لبدء إعادة تطوير البنية التحتية لثامين مناطق. بني عامي 2021 و2024، 
يهدف النهج الجديد إىل إعادة تأهيل وتعزيز مستويات ما قبل الحرب، 
36 مدرسة، 36 مرفًقا صحيًا، 27 برئاً أو صهريًجا، و24 طريًقا إلمداد املياه 

يف املناطق الريفية

ستيفان كرمر
منسق الربامح والرشاكات - برلني

نهجنا 
االنساين 

والتنموي  مرشوع مياه VHI يف مديرية الزورة ، اليمن

منظمتنا  قيم  والسالم  والتعاون  والتنمية  العيش  سبل  برنامج  يعكس 
مع تلبية احتياجات الشعب اليمني، الذي أعرب عن رغبته يف ازدهار 
أن  حني  يف  اإلنسانية.  للمساعدات  املستمرة  الحاجة  دون  املجتمعات 
إعادة بناء البنية التحتية رضورية لتعزيز االزدهار البرشي، فإن انعدام 
البالد غارقة يف  إبقاء  القدرة عىل  لديها  اليمنيني وحكومتهم  الثقة بني 
الفقر لفرتة طويلة بعد انتهاء الحرب. يعد التعاون من املكونات الحاسمة 
لربنامج سبل العيش والتنمية والتعاون والسالم، لكل مكونات املجتمع 

اليمني وكذلك مع الحكومة األملانية، وإعادة بناء الثقة التي تحطمت.

خالل تنفيذ برنامج سبل العيش والتنمية والتعاون والسالم، يجمع الفريق 
يف اليمن بني املسؤولني الحكوميني وتغيري القرويني ايل املستفيدين لتحسني 
العالقات بني الدولة واملجتمع، بهدف تعزيز السالم يف بلد منهك للغاية 
من الحرب. ينظم املستفيدون يف القري تغيريها ايل املناطق املستهدفة  
أنفسهم يف لجان لتسهيل ودعم دور الحكومة يف تقديم الخدمات العامة، 
مثل املياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية. تساعد هذه الطريقة يف 
منع تطوير الهياكل املوازية التي قد تتنافس مع بعضها البعض عىل ثقة 
املجتمع وموارده، مع تعزيز األنظمة العامة التي كانت موجودة قبل 

بدء الحرب.

الهدف النهايئ لربامج سبل العيش والتنمية والتعاون والسالم ملساعدة 
اليمنيني عىل البدء يف تجربة سالم إيجايب، وهوأكرث من مجرد عدم وجود 
نزاع مسلح ؛ إنه وجود مجتمع برشي مزدهر يتم فيه تلبية احتياجات 

الناس وميكنهم العيش بإمكانياتهم الكاملة.
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الحاجة دمرت ست سنوات من الحرب البنية التحتية واالقتصاد يف اليمن، مام تسبب يف تجاوز عدد األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذايئ 20 مليونًا، أي أكرث من ثلثي سكان البالد. الدمار واسع النطاق ومنهجي، لكن التغيري املستدام والدائم يأيت 
من خالل متكني الناس يف املجتمعات الفردية. تحقيقا لهذه الغاية، نواصل بناء عالقات مع قادة املنظامت غري الحكومية املحلية 

إلعادة بناء  شبكات  االمدادات وتوزيع الغذاء يف اليمن.

القطاع: األمن الغذايئ والزراعة

اليمن

املرشوع:        مساعدات
                   غذائية عامة

الجهة املانحة:  برنامج الغذاء
                    العاملي

منذ أن بدأت الحرب يف عام 2015 كانت منظمة رؤيا أمل رشيكة مع 
برنامج الغذاء العاملي لتوفري املساعدات الطارئة من الطعام للمجتمعات 

التي تعاين من عدم االستقرار 
الغذاء حتى  بناء شبكات  إعادة  العديد من مشاريعنا عىل  بينام تركز 
تصبح املجتمعات مكتفية ذاتيًا، فإن املساعدة املبارشة يف بعض األحيان 

رضورية ملنع املجاعة الجامعية.

يقدم مرشوع املساعدة الغذائية العامة سلة غذائية شهرية لألرس التي 
يكون رب  التي  العائالت  الدخل، وال سيام  لكسب  لديها وسيلة  ليس 
أرستها طفاًل أو امرأة أو شخًصا معاقًا / أومسًنا، وكذلك النازحون الذين 

يعيشون يف املخيامت حيث ال يوجد طعام.

يتلقى العديد من املستفيدين االن قسائم غذائية يستخدمونها لرشاء 
املحيل   االقتصاد  بناء  اعادة  يف  للمساهمة  املحلني  التجار  من  الطعام 

والشبكات الغذائية
يف عام 2021، تلقت 94.589 أرسة عىل األمن الغذايئ من خالل 7.255 
سلة غذائية أو1.223 قسيمة نقدية. تلقت 7255 أرسة أخرى دعاًم ملرة 
واحدة، وحصل 1.415 شخًصا عىل وظائف من خالل تنفيذ هذا املرشوع. 
وتلقى1415 مستفيًدا أتوا من أرس يعولها أطفال، و13.758 من عائالت 

كبار السن من دون أي مصدر للدخل.

مرشوع:         األمن الغذايئ والزراعة
الجهة املانحة:   الوزارة االتحادية االملانية

                      للتعاون االقتصادي
    )BMZ( والتنمية                      

الرشيك:           مؤسسة التضامن االجتامعي
                      لتنمية )محافظة حجة(

                       املؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة  
                      االنسانية )محافظة الحديدة(

عندما بدأت الحرب، اضطرت العديد من األرس الزراعية إىل بيع أصولها 
التدمري  من  مزيد  إىل  أدى  مام  األساسية،  احتياجاتها  تلبية  أجل  من 
لشبكات الغذاء يف البالد. يهدف هذا املرشوع متعدد السنوات اىل إعادة 
لهم من  املناسب  الدخل  االرس ومساعدتهم عىل كسب  مزارع  تأهيل 

خالل تطوير الزراعة الحديثة 
.  يتلقون املاشية والبذور واملعدات وفالتر املياه والتدريب حتى يتمكنوا 
من كسب الدخل مع توفري الغذاء ملجتمعاتهم. باإلضافة إىل ذلك، يحصل 
أفراد املجتمع اآلخرون عىل فرص عمل عن طريق إعادة بناء شبكات 
الري، وبناء صهاريج ملياه األمطار، وتركيب األلواح الشمسية للحصول 
عىل طاقة نظيفة وموثوقة. يف عام 2021، ربح 816 أرسة أوما مجموعه 

6.000 شخص األمن الغذايئ من خالل الزراعة املستدامة.

قصــة  نـجاح
كان وايل يبلغ من العمر تسع سنوات فقط عندما اضطر إىل ترك املدرسة 
إلعالة والدته وشقيقتيه. ترك والده األرسة، وكان دخل الطفل من األشغال 
الشاقة أقل من دوالر يف اليوم. عندما علم رؤية امل بالفقر املدقع الذي 
تسع  العمر  من  البالغ  الشجاع  الطفل  كان هذا  وكيف  األرسة  تعيشه 
سنوات يعمل بجد إلعالة أربعة أشخاص، استهدفوا األرسة لتلقي سلة 

غذائية شهرية.
كان وايل يبلغ من العمر تسع سنوات فقط عندما اضطر إىل ترك املدرسة 
إلعالة والدته وشقيقتيه. ترك والده األرسة، وكان دخل الطفل من األشغال 
الشاقة أقل من دوالر يف اليوم. عندما علم أفراد األرسة بالفقر املدقع 
الذي تعيشه األرسة وكيف كان هذا الطفل الشجاع البالغ من العمر تسع 
سنوات يعمل بجد إلعالة أربعة أشخاص، استهدفوا األرسة لتلقي سلة 

غذائية شهرية.
مع توفري االحتياجات األساسية لألرسة، متكن وايل من العودة إىل املدرسة 
بدالً من االنخراط يف عمل خطري واستغاليل. مل تستطع والدته احتواء 
الفرح  جلب  العاملي  الغذاء  وبرنامج  هوب  „فيجن  وقالت،  سعادتها 
لطفيل.“ ميكنه اآلن اللعب مع أصدقائه والحصول عىل التعليم بدالً من 

تحمل العبء الثقيل املتمثل يف إعالة أرسته.

مخرجــــــــــات  عمـــــــــــلنا
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اليمن

املرشوع:        االستجابة الطارئة لعائالت النازحني
النهج:            اإلغاثة

الجهة املانحة:  صندوق األمم املتحدة للسكان

يف عام 2021، ارتفع عدد النازحني داخليًا يف اليمن إىل ما يقرب من أربعة 
ماليني، وفر الكثري منهم ليس لديهم أكرث من ما ميكنهم حمله. أول 72 
ساعة من النزوح حاسمة يف تحديد الرفاه عىل املدى الطويل لألشخاص 
الذين اقتلعوا من منازلهم بسبب العنف. تهدف آلية االستجابة الرسيعة 
إىل تزويد النازحني حديثًا باألساسيات األساسية التي يحتاجونها للبقاء 
عىل قيد الحياة، مبا يف ذلك الغذاء واملاء والبطانيات ومستلزمات النظافة.

إن مرشوع االستجابة الطارئة ليس حاًل طويل اأملد، بل هوإجراء منقذ 
لحياة االرس التي تعاين من احتياج شديد ومفاجئ . يف عام 2021، قدم 
أربع  يف  شخًصا   29.413 لـ  للطوارئ  االستجابة  مجموعات  امل  رؤية 

محافظات تعاين من أزمة حادة.

املرشوع:        مرشوع ايتام املحويت
                    وحجة
النهج:            اإلغاثة

الجهة املانحة:  برنامج التربعات الخاصة
                    ورعاية األطفال

الرشيك:         دار املحويت وحجة لأليتام

منذ نهاية عام 2015، مل تتمكن الحكومة من تقديم أي خدمات اجتامعية، 
رواتب  أو  للطعام  نقود  عدم وجود  مع  األيتام.  دور  دعم  ذلك  مبا يف 
املوظفني أو الرسوم املدرسية، اضطر العديد من األطفال إىل املغادرة وإما 
العثور عىل عمل استغاليل أو العيش مع أقارب كانوا فقراء للغاية بحيث 
يتعذر عليهم رعايتهم. اضطر الذين بقوا إىل التسول يف الشوارع، مام أدى 
إىل مضايقات من قبل السكان املحليني، ويف عام 2017، بدأ رؤية امل 
يف الرشاكة مع دار أيتام حجة لتوفري رواتب املوظفني والطعام واملالبس 
والرسوم املدرسية، وكذلك إعادة تأهيل املبنى املتهدم. كان األطفال الذين 
غادروا قادرين عىل العودة، واالتجار يف عاملة األطفال إلتاحة الفرصة 
لهم للدراسة والعيش يف بيئة صحية. كان املرشوع ناجًحا للغاية لدرجة 
أنه يف عام 2018، بدأ رؤية امل يف الرشاكة مع دار أيتام املحويت لأليتام 
لتقديم مساعدة مامثلة. يف عام 2021، متت تلبية احتياجات 121 طفالً 

و13 موظًفا، مام مكنهم من عيش حياة كرمية وذات مغزى.

تسببت حرب اليمن يف أن يصبح ما يقدر بنحو50.000 طفل أيتاًما خالل العام األول فقط. باإلضافة إىل ذلك، أدت اإلصابات الناجمة 
عن القتال إىل ارتفاع عدد األشخاص - مبن فيهم أرباب األرس - الذين يعانون من إعاقات، مام يرتك األرس بال مصدر دخل. األشخاص 
الذين اضطروا إىل الفرار من ديارهم هربًا من العنف أصبحوا نازحني داخليًا ال يكافحون فقط لتأمني احتياجاتهم الخاصة، بل 
يواجهون أيًضا مخاطر متزايدة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعمل االستغاليل. يف اليمن، تركز أنشطة الحامية لدينا عىل 

رعاية األيتام واألشخاص ذوي اإلعاقة والنازحني داخليًا.

القطاع: الحامية

قصــة  نـجاح
مع عدم وجود مصدر دخل، كانت والدة حسن األرملة غري قادر عىل 
للعيش  سًنا  األكرب  األوالد  سناً. ذهب  األكرب  الثالثة  وإخوته  إعالته هو 
يف دار أيتام املحويت لألوالد يف عام 2015، وهو العام الذي بدأت فيه 
من  وبدالً  للبحث عن عمل.  املغادرة  إىل  اضطروا  ما  الحرب، ورسعان 
الذهاب إىل املدرسة، ذهب أكربهام إىل صنعاء للعمل، وبدأ الثالث يف 
بيع اآليس كريم يف شوارع مدينة املحويت. مع عدم قدرة دار األيتام 
وعائلته عىل تلبية احتياجاته، مل يكن لدى حسن البالغ من العمر خمس 
سنوات أي أمل، ولكن يف عام 2018، وسع رؤية امل مرشوع دار األيتام 
ليشمل دار أيتام املحويت للبنني وسيوفر الدعم الكايف للسامح لألطفال. 
الذين غادروا دور األيتام - مبن فيهم إخوة حسن - للعودة. للمرة األوىل 
منذ بدء الحرب، عادوا إىل املدرسة وكان لديهم طعام كاٍف كل يوم. متكن 
حسن أيًضا من الذهاب إىل دار األيتام يف ذلك العام، واليوم لديه أفضل 
الدرجات يف فصله. سمحت له الرعاية التي يتلقاها بتطوير سلوكيات 
إيجابية، عىل الرغم من الصدمة الهائلة التي تحملها. يأمل يف أن يصبح 

طبيباً يف يوم من األيام وأن يساعد يف عالج بالده التي مزقتها الحرب.



15

الحاجة تسبب الدمار الذي لحق امدادات الغذاء واالقتصاد اليمني يف تهاوي أجزاء من البالد إىل املجاعة، مام يعني أن الوصول 
إىل الغذاء محدود للغاية لدرجة أن الكثري من الناس ميوتون جوعاً. نصف األطفال اليمنيني دون سن الخامسة يواجهون اآلن سوء 
التغذية الحاد، وميوت ما ال يقل عن 130 طفالً كل يوم من الجوع .تزامنا مع العمل عىل إعادة تأهيل القطاع الزراعي واالمدادات 
الغذائية املستدامة يف اليمن، قمنا بالرشاكة مع املنظامت يف اليمن يف املناطق االكرث ترضرا لتقديم املساعدات الغذائية الطارئة 

لهؤلئك لألشخاص املعرضون لسوء التغذية  واملجاعة.

املرشوع:        تغذية األم والطفل
النهج:            اإلغاثة

الرشيك:         برنامج الغذاء العاملي

يعيش العديد من اليمينني الذين يعانون من سوء التغذية واملجاعة يف 
مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مع ازدياد صعوبة الوصول إليها يوما 
بعد يوم بسبب ويالت الحرب. تعطي رؤيا أمل االولية  ملن هم أكرث 
ضعًفا، لذلك فإن مرشوع التغذية يستهدف االطفال الذين يعانون من 
سوء يف التغذية وكذلك النساء الحوامل واملرضعات يف املناطق النائية 

والتي يصعب الوصول إليها، يف محافظات حجة واملحويت والحديدة.

ونظر الن املرأة رضورة جدا لقوة املجتمع ومرونته فإن نصف العاملني يف 
مجال الرعاية لصحية الذين شاركوا يف هذا املرشوع كانوا من فئة النساء.

القطاع: التغذية

قصــة  نـجاح
كانت قمر فتاة تبلغ من العمر عام واحد يبلغ محيط ذراعها 11.8 سم 
فقط، مام يعني أنها كانت تعاين من سوء التغذية الحاد املعتدل. عندما 
زارت عاملة صحية مجتمعية إلحالتها إىل مرشوع تغذية األم والطفل، 
اكتشفت أن والدة قمر، التي كانت حامالً يف شهرها السادس، تعاين أيًضا 
من سوء التغذية الحاد. كانت كل من األم وابنتها ضعيفتني لدرجة أنهام 
احتاجتا إىل تغذية تكميلية ملساعدتهام عىل التعايف. وأثناء تلقي العالج، 
لطفلها  الطبيعية  الرضاعة  وأهمية  التغذية  بسوء  قمر  والدة  علمت 
الجديد. بعد ثالثة أشهر فقط، تعافت األم وابنتها ومل تعودا بحاجة إىل 
تغذية تكميلية. اليوم، قمر وشقيقها األصغر سعداء وبصحة جيدة، وأمها 

تحرص عىل حصولها هي وأطفالها عىل ما يكفي من التغذية.

اليمن



القطاع: املياه والرصف الصحي والنظافة

الحاجة يعد نقص املياه النظيفة أحد أكرب التحديات التي تواجه التنمية املستدامة يف اليمن. يف املدن الكبرية والقرى الريفية، يؤدي 
سوء الرصف الصحي إىل اختالط مياه الرصف الصحي مبصادر املياه ؛ والنتيجة هي تفيش األمراض، مثل وباء الكولريا الذي أودى بحياة 
أكرث من 2000 شخص يف عام 2017. بعض املجتمعات األكرث عرضة لتلوث املياه هي تلك التي تقع عىل ارتفاعات منخفضة وتتلقى 
مياه الرصف الصحي من املدن الكربى. متيل هذه املجتمعات إىل االفتقار إىل مرافق الرعاية الصحية التي من شأنها أن توفر العالج 

لألشخاص الذين يعانون من األمراض التي تنقلها املياه.

املرشوع:        توزيع فالتر املياه
النهج:            اإلغاثة
املانح:            العطاء

قد ال تكون مشاريع الرصف الصحي واسعة النطاق مجدية إال بعد انتهاء 
الحرب، ولكن يف غضون ذلك، ميكن للعائالت حامية نفسها من األمراض 
التي تنقلها املياه باستخدام مرشح املياه. يف عام 2021، أبرمت رشكة رؤيا 
امل رشاكة مع 34 قرية يف محافظتي حجة والحديدة ال توجد بها مصادر 
للمياه النظيفة، لتوزيع فالتر املياه عىل العائالت التي تعاين من حاجة 
ماسة. تستهدف 625 أرسة، من بينها 104 تعولها أنثى، الحصول عىل 

فالتر املياه والتدريب عىل كيفية استخدامها.

اليمن
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لبنان

املرشوع:        اإلغاثة الطارئة لألطفال واألرس املترضرة
                    من انفجار يف مرفأ بريوت

النهج:            اإلغاثة
      “BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder  :الجهة املانحة

                    واملتربع رؤيا امل
الرشيك:         „نيوفيجن

الحاجة بعد مرور عام عىل انفجار هائل يف مرفأ بريوت أودى بحياة مئات األشخاص وجرح اآلالف، ال تزال املدينة تعاين. لقد أدى 
االضطراب السيايس بالفعل إىل دخول لبنان يف حالة من السقوط االقتصادي الحر، والذي تفاقم فقط بسبب تداعيات االنفجار. 
ارتفع معدل التضخم، مام تسبب يف ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ بني العائالت التي تعيش بشكل مريح يف الطبقة الوسطى. 
لقد لجأوا إىل آليات التكيف السلبية التي تشمل التوظيف االستغاليل، وعاملة األطفال، وزواج األطفال، ملحاولة البقاء عىل قيد الحياة 
عندما تكون أموالهم عدمية القيمة ويكون الطعام شحيًحا. ترفض الحكومات التي ميكنها تقديم الدعم الالزم لبدء استقرار االقتصاد 
اللبناين القيام بذلك حتى يبدأ البلد يف معالجة الفساد املنترش يف حكومته ؛ يف غضون ذلك، يقيض املدنيون ساعات يف االنتظار يف 

طابور لرشاء الطعام وغالبًا ما ينهارون يف حرارة الصيف الشديدة.

الرشاكة مع مؤسسة  الفور يف  امل عىل  رؤية  بدأ  االنفجار،  أعقاب  يف 
„نيوفيجن „لتقديم املساعدات الرضورية املنقذة للحياة لألطفال واألرس 
 2021 عام  يف  املساعدات  تلك  استمرت  مبارش.  بشكل  ترضرًا  األكرث 
ملساعدة أولئك الذين ما زالوا يعانون من انعدام األمن الغذايئ. استمر 
مثانون طفالً يف تلقي سالل غذائية ومستلزمات النظافة الشهرية حتى 
شهر مارس من عام 2021. ويف مايو، تغري النهج إىل نهج من شأنه أن 
للعائالت  املحليني بشكل أفضل، من خالل توفري قسائم  التجار  يدعم 

لرشاء السلع الرضورية ألطفالهم من األسواق املحلية.

قصــة  عزيز
مرض  من  يعاين  سنوات،  خمس  العمر  من  يبلغ  سوري  الجئ  عزيز، 
االضطرابات الهضمية، مام يعني أنه ال يستطيع تحمل معظم الحبوب. 
ألن موارد عائلته املالية محدودة للغاية، كان الطعام الوحيد الذي كان 
بإمكان والديه رشاؤه له هو البطاطس. لقد سئم من تناول البطاطس 
لدرجة أنه كان يبيك أثناء مشاهدة زمالئه يف الصف يف مركز نيوفيجن 

التعليمي وهم يأكلون شطائرهم.

انفجار  أعقاب  رؤية جدبدة يف  مع  الرشاكة  امل  يف  رؤية  بدأ  عندما 
أغسطس 2020، بدأ والدا عزيز يف تلقي قسائم لرشاء طعام مغذي له. 
وهو اآلن يتناول نظاًما غذائيًا متنوًعا يشمل الخرضوات الصحية والدجاج 

والحليب واملعكرونة الخالية من الغلوتني.

الثاين من اليسار: عزيز

القطاع: األمن الغذايئ
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الحاجة تسببت الحرب يف سوريا، التي استمرت ألكرث من مثاين سنوات، يف أكرب أزمة الجئني يف العامل، ونتيجة لذلك، أصيب 
ماليني األطفال واملراهقني والبالغني بصدمات نفسية. الالجئون يف األردن، الذين يبلغ عددهم رسميًا 664.330 من أصل 1.36 
مليون مواطن سوري هناك، استخدموا مواردهم الخاصة، وبالتايل زادوا من تكلفة احتياجات مجتمعاتهم األردنية املضيفة. 
أحد االحتياجات الخاصة هوالفرص التعليمية التي ستعالج االحتياجات النفسية واالجتامعية واألكادميية لألطفال الالجئني 
مع مساعدتهم عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة لهم. ومع ذلك، كان النظام املدريس يف األردن بكامل طاقته قبل أزمة 
الالجئني، وتحتاج ٪28 من املباين املدرسية إىل إصالحات هيكلية لخلق بيئة تعليمية آمنة لألطفال. هدفت خطة االستجابة 
األردنية لعام 2018 إىل تحسني النتائج التعليمية لالجئني السوريني ونظرائهم األردنيني، لكن الخطة فشلت بسبب تلقي 38٪ 
فقط من التمويل الالزم. اليوم، أكرث من 70.000 طفل الجئ يف األردن ال يذهبون إىل املدرسة، واملرافق السيئة تحد من فرص 

كل من األطفال السوريني واألردنيني املسجلني.

القطاع: املياه والرصف الصحي والنظافة

األردن

املرشوع:        تحسني الخدمات التعليمّية واإلدماج
النهج:            التأهيل والتنمية

املانح:            الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 
                    والتنمية، والتربعات الخاصة برؤيا أمل
الرشكاء:          جمعية غصون الرحمة- الكرك، منشية

                    بني حسن – املفرق

بناء قدرات  التعليمية والتكامل إىل  الخدمات  يهدف مرشوع تحسني 
النظام املدريس يف األردن بحيث يكون مجهزًا بشكل أفضل ملساعدة 
كان  الكاملة.  إمكاناتهم  تحقيق  عىل  واألردنيني  السوريني  األطفال 
الهدف اإلضايف هو إنشاء أنشطة المنهجية لألطفال )السوريني واملجتمع 
املضيف األردين( من أجل زيادة التكامل بني الجنسيتني وزيادة احرتام 
األطفال لذاتهم، وطوال فرتة املرشوع، اشرتكنا مع ست رياض أطفال 
ورفع  مرافقهم  تأهيل  إلعادة  سوري   30٪ األقل.  عىل  طالبية  أجسام 
كفاءتهم التعليمية. يتم تشغيل اثنتني من رياض األطفال هذه من قبل 
رشكاء رؤية امل، فرعي الرحمة واملنشية بني حسن، وقدمت خدمات 
مكون  )يف  وأردنيًا  سوريًا  طفالً   330 إىل  اجتامعية  ونفسية  تعليمية 
التي يديرها  رياض األطفال(. باإلضافة إىل ذلك، دعمت مراكز األرسة 
الرشكاء 651 طفاًل يف املدرسة لتحسني األداء األكادميي. نظرًا ألن النظام 
التعليمي يف األردن غري قادر عىل توفري الرعاية املتخصصة لألطفال ذوي 
اإلعاقة، فقد تم تدريب 28 متطوًعا يف املوضوعات املتعلقة بدعم هذه 
الفئة الخاصة من السكان الذين ينجحون يف املدرسة. إجامالً، استفاد 
2.173 من األطفال السوريني واألردنيني من تحسني الوصول إىل التعليم، 

وشهدت مجتمعاتهم اندماجاً أفضل لالجئني والتامسك االجتامعي.
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روضة اطفال االمل يف املفرق

قصــة  نـجاح
كان أحمد الجئاً سورياً يبلغ من العمر مثاين سنوات ويعيش يف مدينة 
املفرق األردنية. كان متحمًسا لبدء املدرسة عندما كان يف السادسة 
له  يكون صديًقا  أن  األطفال يف  من  أي  يرغب  مل  لكن  من عمره، 
ألنه سوري. بعد فرتة وجيزة، بدأت تحديات كونه منبوذًا يف الفصل 
تضغط عليه، وبدأ يظهر عليه عالمات صدمة الطفولة ؛ قالت والدته: 
„كان خائًفا، ضعيًفا يف أكادمييته، ملتزًما بالصمت، مهزوًما ومرتدًدا.“

يف الصف الثالث، فقد أحمد األمل. يف ذلك العام، سمعت والدته عن 
برنامج تحسني الخدمات التعليمية واالندماج وأرادت إرشاك ابنها. مل 
يكن متحمًسا يف البداية لقضاء املزيد من الوقت مع األطفال اآلخرين 
الذين قد يتنمرون عليه، ورأى مدرسه يف  رؤية امل كم هوبائس. 
أعطته الكثري من االهتامم اإلضايف أثناء عملها عىل تحسني التامسك 

االجتامعي بني األطفال األردنيني والسوريني يف فصلها.
رسعان ما بدأت درجاته وصحته العقلية يف التحسن حيث ساعده 
معلمه عىل اكتساب الثقة يف نفسه، واليوم، أحمد هو طفل صغري 
اجتامعي وودود يحب مشاركة طعامه مع اآلخرين والدفاع عن من 

هم أضعف منه.
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الكرامة
نحن نعترب كل إنسان فريدا من نوعه مع كرامته التي ال تُنتهك، 

لذلك نحن نسعى جاهدين نحو عامل يتمتع فيه جميع الناس 
بفرص متساوية لتحقيق الرفاه البدينة والنفيسة واالجتامعية.

الثقــــــة
تربز املوثوقية والشفافية 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.

20
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قيمنا

عىل الرغم من املحن والشكوك، فإننا نعمل يف أكرث 
دول العامل هشاشة، ونشجع اآلخرين عىل اتخاذ 

موقف ضد الظلم ودعم أولئك الذين ال يستطيعون 
مساعدة أنفسهم.

الشــجاعة

الرحمة

ال ميكننا أن نبقى محايدين أو مكتوفو األيدي 
عندما ييأس يعاين البرش، فنحن نكافح البؤس 
ببسالة وبكل تفان وشغف ونحتفل بكل تغري 

نحو األفضل.

الشغف

املساعدة الحقيقية هي أكرث من مجرد مساعدة مادية؛ نحن 
نٔومن أّن التنمية املستدامة طويلة األجل ال ميكن تحقيقها اإل يف 
بيئة مواتية للعالقات اإلنسانية اإليجابية التي تقوم عىل االحرتام 

والقبول واملصالحة.
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رؤية امل هي منظمة إنسانية وتنموية تتعاون مع املجتمعات والسلطات 
املحلية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا )منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا( لتحويل املجتمعات التي تعاين من أشد الحاجة. نحن نواجه 
التحديات املرتبطة بالحرب، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والفقر 
املمنهج من خالل تبني الثقافات والتقاليد املحلية، طاملا أنها ال تتعارض 
من  أطول  تدوم  التي  املستدامة  التنمية  تنفيذ  ومن خالل  قيمنا،  مع 

مشاريعنا.

نهدف إىل التخفيف من حدة الفقر املدقع من خالل توفري األمن الغذايئ 
لألرس، والحامية والتعليم لأليتام، واالندماج املجتمعي لالجئني واألشخاص 
البرشي. تحقيقا  االزدهار  تعزز  التي  املستدامة  والتنمية  اإلعاقة،  ذوي 
لهذه الغاية، نقوم بتمكني السكان املحليني حتى يصبحوا جزء من الحل 

للتحديات التي يواجهونها ومجتمعاتهم..

تساهم مشاريعنا وبرامجنا يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 1 و2 
و3 و4 و5 و6 و7 و16 و17، عىل النحو الذي صاغه مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

رسالتنا وأهدافنا

مهمتنا هي العمل مع املجتمعات املحلية
لخلق مستدام

الهدف من عملنا هو استعادة العالقات والتضامن 
املجتمعي والكرامة عىل املستويني املّحيّل والشعبي مع كسب 

التأييد إىل تغيريات سياسية الهادفة إىل معالجة األسباب الجذرية 
للفقر.

نحن نؤيد التغيري املمنهج الذي يعزز السالم املستدام، ليتمكن 
الناس من العيش يف حياة كرمية ومرضية ومجزية، بعيًدا عن 

الرصاع.

الطوارئ املتكاملة واملساعدات االنتقالية 

والتنمية املستدامة

تتمثل رؤيتنا يف متكني األشخاص الذين 

يتم متكينهم من تغيري العامل.

من نحن قيمنا

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 فقرًا وضًعًفا –  إىل االعتقاد بأّن حياتهم إىل حد كبري خارج نطاق 

سيطرتهم .

يظُهر عملنا باستمرار أنّه من خالل متكني األشخاص من تنفيذ املشاريع 
األفراد  لتشمل  واملصممة  الجذرية  األسباب  عىل  تركّّز  التي  اإلنسانيّة 
املستضعفني واملستفيدين، ومساعدتهم عىل رؤية أنفسهم كبرش ذي 
قيمة وأصحاب رسالة؛ يؤّدي إىل متكينهم من التعرّف عىل إمكانياتهم 

والعمل بها وجعلها دوافع للتغيري والتحّول.

وألنّنا نقدر كرامة كل فرد، فإّن برامجنا تهدف إىل تزويدهم بالدوافع 
واآلفاق الجديدة ملستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم.
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الهيكل التنظيمي
أملانيا

مجلس االدارة 

مدير الربمج الدويلاملدير التنفيذي

تطوير الربنامجالدعم اإلداري والقضايا التنظيمية

خدمة جمع التربعات والجهات 
املانحة

املوارد البرشية واالمتثال

املالية وتكنولوجيا املعلومات

االتصاالت والتطوير التنظيمي

دعم املرشوع وضامن الجودة

إدارة املشاريع واالبتكارات

مدير ممثيل الدول

.VHI مرشوع فردي فقط من خالل املنظامت الرشيكة ، وال يوجد مكتب قطري ملبادرة *

اليمن األردن

لبنان*

املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم

مراقبة املرشوع / التمويل

اعضاء املنظمة

الشكل القانوين وحالة اإلعفاء الرضيبي وغري الهادفة للربح
تم تسجيل رؤيا أمل الدوليّة منظمة غري ربحية يف الســجل املحــيل للجمعيـات (رقم التسجيل VR 270382)، يف محاكم مدينة فرايبورغ 
أم بريسجاو، أملانيا. وهي محتفظة  بحالتها غري الربحية ومعفاة أيًضا من الرضائب من قبل السلطات الرضيبية يف إمنديغني ،أملانيا، وجميع 

التربعات املقدمة إىل رؤيا أمل الدولية معفاة من الرضائب.

مبـــــــــــادئ عملنا
يتم إنشاء هيكلنا وآلية عملنا وتقسيم املسؤوليات سواء عىل املستوى التنظيمي أو بلد املرشوع أو الربنامج وتنظيمه، بطريقة متّكن القادة 
وزمالء العمل من اتخاذ القرارات وفًقا 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 نهًجا تشغيليًا مختلطاً، أي أّن املشاريع تّنّفذ مبارشة من خالل إرشاك الهياكل املحليّة الخاصة بها 
واملوظفني، والتعاون أيًضا 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، يشّكل 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 اسرتاتيجيّة 
وسياسات رؤيا أمل باإلضافة إىل إنشاء منصة لتبادل املعرفة والخربات، ينظم أيضا املكتب الرئيس لرؤيا أمل يف أملانيا اجتامعات منتظمة مع 

فرق اإلدارة القطرية.

الهيكل اإلداري
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رؤيا أمل الدولية I التقرير السنوي 2021

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 وانتخاب وتقييم عمل مجلس اإلدارة، بحلول نهاية عام 2021 كان هناك 68 عضواً 

مصوتاً وجميعهم مؤهلون للمشاركة يف الجمعية العمومية.

مجلس اإلدارة
يعترب مجلس اإلدارة أعىل هيئة تنفيذية يف املنظمة ويكون مسؤول عن إدارة املنظمة ومهامها وحيث 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 أيًضا بالتأكد من تنفيذ القرارات املُتخذة من قبل مجلس أعضاء الجمعية 

العمومية.

أعضاء مجلس اإلدارة لدينا )اعتباًرا من 31 ديسمرب 2021( هم:

 فريق العمل
حتى تاريخ 31 ديسمرب 2021، لدى املكتب الرئيس ملنظمة رؤيا امل الدولية يف أملانيا 4 موظفني بدوام جزيئ و 210 موظف تم توظيفهم 
من قبل املكتب القطري يف اليمن باإلضافة اىل 1.776 عامل بشكل مؤقت. يف حني عنّي املكتب القطري يف االردن 3 موظفني، أما يف لبنان فإن 

رؤيا أمل تعمل مع منظمة محلية رشيكة وليس لديها موظفني بدوام كامل.

املتطوعون
يقدم املتطوعون لدينا دعاًم قياًم ومعرفة وخربة يف مختلف مجاالت عملنا، إذ يساهمون يف جمع التربعات والتواصل والعالقات العامة، 
ويعملون بشكل مبارش يف مشاريع محددة. يف عام 2021 كان 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.

ماركوس روز

رئيس

مسؤول عن التنظيم 
عىل املدى الطويل
التنمية والعالقات 

العامة.

ماتياس بونينج

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مسؤول عن التنظيم عىل 
املدى الطويل

التنمية والعالقات العامة.

سيلفانا هوبفرن 
أوسيغبي

امينة صندوق

مسؤول عن امليزانية 
والشؤون املالية والرقابة 

الداخلية واملوارد البرشية.

الرس شرير

سكرتري

مسؤول عن التطوير 
التنظيمي والجودة الداخلية
الضامن واإلدارة وتكنولوجيا 

املعلومات.

رايرن ويرب

عضو

مسؤول عن العالقات 
العامة وإدارة الشبكة 

والتطوير.



الشفافيّة واملسؤوليّة وضامن الجودة هم أساس لنجاح عملنا، نحن 
ندرك أن الجهات املانحة الخاصة واملؤسسات تكّفلنا باملوارد الالزمة 
إدارة هذه  الثقة تضع عىل عاتقنا مسؤولية  للقيام بعملنا، وهذه 

املوارد بشكل صحيح بأكرث الطرق املمكنة كفاءة.
لدينا معايري وسياسات يف جميع املشاريع التي تضمن حساب األموال 
بشكل صحيح وإنفاقها وفًقا لرغبات الجهات املانحة وذلك لصون 

هذه الثقة. 

املدين  املجتمع  الطوعيني عىل مبادرة  املوقعني  أمل هي أحد  رؤيا 
الشفافة ملنظمة الشفافية الدولية، والتي من خاللها نوفر املعلومات 

املالية الرئيسية املتعلقة بالتربعات.
انقر هنا ملعرفة املزيد.

لتعزيز املساءلة واألخالق يف جميع مشاريعنا فإن رؤيا أمل هي 
طرف موقع طوعي وملتزم متاًما مبعايري وقواعد الجودة الدولية 

التالية:
- القواعد السلوكيّة للصليب األحمر الدويل والهالل األحمر.

- املعيار اإلنساين األسايس للجودة واملساءلة.
  باإلضافة اىل ذلك، نحن نتبع املبادئ التوجيهيّة الـ12 األساسية  

   للجنة التنسيق األملانية للمعونة اإلنسانية. 

نتحمل مسؤوليتنا فيام يتعلق بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها 
وحفظها عىل محمل الجدية.

لحامية البيانات الشخصية التي نجمعها ونعالجها يف االتحاد 
األورويب؛ نتبع أنظمة حامية البيانات يف االتحاد األورويب.

إّن حامية خصوصية املستفيدين لدينا أمر يف غاية األهمية، ألن 
إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية، ميكن أن توهن كرامتهم 

وتؤدي إىل توترات يف املجتمع. تحقيًقا لهذه الغاية، نتّبع الترشيعات 
املحليّة 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.

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.

وفًقا لنظامنا األسايس، يقوم اثنان من مدققي الحسابات النقدية 
– املعينني من قبل مجلس اإلدارة – بفحص املحاسبة وإدارة النقد 

لدينا سنويًا.
يتم التحقق من حساباتنا املالية ايًضا من قبل مراجع حسابات 

خارجي مستقل.

تساعدنا الرقابة املنتظمة عىل مشاريعنا، عىل قياس ما إذا كانت 
األهداف محققة ومحددة حيث يكون الدعم اإلضايف رضوريًا. 

وتحقيًقا لهذه الغاية تبدأ دورات املرشوع مبسح أسايس؛ مبا يف ذلك 
التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية طوال املدة والتقييامت 

النهائية. لكل مرشوع،
يحدد عقد اإلطار مع الحكومة املعنية تعاوننا مع السلطات املحلية، 

عالوة عىل ذلك، وافق املجلس يف أملانيا عىل اتفاقيات املرشوع مع 
املؤسسات املانحة.

نقدم هذه املعلومات ألصحاب املصلحة يف املشاريع، مبا يف ذلك 
الجهات املانحة واملكاتب الحكومية يف بلد املرشوع.

الشفافّية واملسؤولّية وضامن الجودة                         

    مبادرة املجتمع املدين الشفافة

    معايري املسائلة والقواعد السلوكّية

    حامية البيانات الشفافة

    الرقابة والتحكم يف املرشوع

    التدقيق الداخيل والخارجي

    حامية األطفال والشباب

رؤيا أمل الدولية I التقرير السنوي 2021
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داعمونا وشبكاتنا

كاد عملنا أن يكون مستحيالً لوال الدعم والخربة 
القيمني املقّدم من رشكائنا.

    الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي   
BMZ and bengo Engagement Global والتنمية

Ben-و )BMZ )تقدم الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 
go Engagement Global دعاّم ماليّا واستشاريّا مهاًم ملشاريع 

التنمية، ويواصال دعمهام لرؤيا أمل يف تنفيذ مشاريع اإلنعاش 
والتنمية، مثل مراكز األرسة يف األردن ومرشوع الزراعة يف اليمن.

 )UN WFP( برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة    

بدأ برنامج األغذية العاملي يف اليمن منذ 2004 وهوفرع املساعدات 
األغذية والتغذية التابع لألمم املتحدة، بحيث يدعم ماليني 

األشخاص املترضرين من الحرب املستمرة.
يواصـل الربنامـج دعمـه السـتجابة الطارئة لحـاالت سـوء التغذيـة 
وانعـدام األمن الغذايئ مـن خـال متويـل مشـاريع رؤيا أمل التـي 

تنقـذ حيـاة اآلالف مـن اليمنيـني الذين يعانـون مـن سـوء التغذيـة 
وانعدام األمن الغـذايئ. 

)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان    

 

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.

          BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder       
)قلب األطفال(

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.
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توفّر رؤيا أمل للعائالت مجموعات االستجابة الرسيعة ملساعدتهم 
يف البقاء عىل قيد الحياة.

    Gemeinnützige Stiftung Fridhelm Loh
هي منظمة شاملة ملوضوعات التنمية السياسية يف بادن-واردنربغ 

وتضم 170 عضًوا – منهم منظامت التنمية السياسية واملبادرات 
املحلية واملحالت التجارية العاملية والشبكات املحلية أو الوطنية.
تقوم DEAB باإلعالم وتقديم املشورات واالتصال وتقديم الكثري 
من التدريبات، ومتثّل اهتاممات أعضائها تجاه السياسة واملجتمع.

    Gebende Hände gGmbH
Gebende Hände gGmbH )“Giving Hands”(

هي منظمة إغاثة دولية قدمت املساعدة يف أكرث من 40 دولة 
يف أربع قارات. تهدف املنظمة إىل تقديم املساعدة للفقراء 

واملستضعفني يف جميع أنحاء العامل، ال سيام من خالل التغذية 
واملساعدات الطبية. وقد ساعدت يف توفري املياه النظيفة لألرس يف 

اليمن من خالل دعم مرشوع رؤية أمل لفالتر املياه.

بصفتنا عضًوا يف املجتمع املدين فإننا جزء من شبكات 
مختلفة، تساعدنا عىل طرح األسباب املشرتكة

    DEAB )Dachverband Entwicklungs-
   politik Baden-Würtenberg e.V.( 
هي منظمة شاملة ملوضوعات التنمية السياسية يف بادن-واردنربغ 

وتضم 170 عضًوا – منهم منظامت التنمية السياسية واملبادرات 
املحلية واملحالت التجارية العاملية والشبكات املحلية أو الوطنية.
تقوم DEAB باإلعالم 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 نيوفيجن )لبنان(.
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األصول )باليورو(

أ. األصول

األصول غري امللموسة

ممتلكات ملموسة

ثالثا. النقد والنقد املعادلة

رابعا. الذمم املدين

خامسا. حواالت نقدية   

السادس. أصول أخرى

مجموع االصول

 

كشف الرصيد حتى 31 من ديسمرب/كانون االول 2021
2021

16.251,00
4.315,00

2.076.030,35
12.434.450,24

200.000,00
21.077,60

14.752.124,19

كشف الرصيد حتى 31 من ديسمرب/كانون االول 2021
2021

302,51
266.559,85
958.776,70
50.143,70

83,78
66,14

11.142,37
1.929,49

37.692,51

723.287,02
26.046,28

2021
 16.251,00 

 3,00 
 4.227,00 

 85,00 

 
2.076.030,35 
 200.000,00 

 12.434.450,24 
 21.077,60 

 14.752.124,19 

2.451,05 
 13.550.470,64 

 4.000,00 
 1.642,15 

13.558.563,84 

14.752.124,19 
 13.558.563,84 
 1.193.560,35 

األصول )باليورو( أ . 

برامج الحاسوب  .1

املعدات املكتبية  .2

مركبات النقل  .3

األصول )بند جامعي(  .4

الرصيد يف دفرت الحسابات والحسابات املرصفية  .5

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  

حسابات بنكية ونقدية - مكتبية  

 

بنك ودفرت النقدية – األردن  

بنك ودفرت النقدية - اليمن  

التحويالت النقدية  .6

الذمم املدينة  .7

األصول األخرى  .8

إجاميل األصول

املستحقات / االلتزامات ب . 

اإليرادات من رضيبة الدخل والكنيسة  .1

املدفوعات املؤسساتية والصناديق الخاصة  .2

املستحقات   .3

التزامات الضامن االجتامعي  .4

الذمم الدائنة التجارية  .5

املطلوبات األخرى  .6

إجاميل املستحقات وااللتزامات

صايف األصول  ت . 

إجاميل األصول   .1

قوامئنا املالية

اإليرادات )باليورو(

القيمة املالية

رأس مال الجمعية

احتياطيات غري مقيدة

االحتياطيات املقيدة

رابعا. األرباح املحتجزة

  )غري مقيد(

مجموع االسهم

ب. املسؤولية واألحكام

أموال مؤسساتية وخاصة مستحقة الدفع

االموال خاصة

األجور والكنيسة

دائن والرضائب

التزامات الضامن االجتامعي

مؤن

إجاميل اإليرادات واملخصصات

إجاميل اإليرادات واملخصصات وحقوق امللكية

2021

50.000,00
543.819,39
77.019,49

522.721,47

1.193.560,35

3.550.470,64

2.451,05

1.642,15
4.000,00

13.558.563,84
14.752.124,19
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قوامئنا املالية
التربع من االعضاء  ومن غري االعضاء أ . 

تربعات من األعضاء  .1

تربع من غري االعضاء  .2

املجموع 

ب.              االتربعات من الجهات الخاصة

الصناديق واملؤسسات  .1

املؤسسات الخاصة األخرى  .2

املجموع

الدخل املؤسيس العام س- 

املؤسسات الدولية  .1

املؤسسات األملانية  .2

املجموع

د-مصدر دخل آخر

-1إيرادات الفوائد

-2الدخل اآلخر - فروق سعر الرصف

املجموع

صايف األصول املفرج عنها من القيود ج- 

بسبب استيفاء قيود الربنامج  .1

املجموع

إجاميل الدخل

الدخل للسنة املالية 2021 )باليورو(
النسبة املئوية الدخل

0,45%
2,21%
2,66%

2,23%
1,67%
3,89%

75,68%
17,09%
92,77%

0,00%
0,07%
0,07%

0,61%
0,61%

100,00%

100,00%

مصاريف املرشوع أ.  

متويل مشاريع اليمن  .1

متويل مشاريع االردن  .2

متويل مشاريع لبنان  .3

خدمات الطرف الثالث  .4

إجاميل مصاريف املرشوع

ب.  دعم املرشوع

1.                 مصاريف العاملني )حصة 50٪(

2.                 التكاليف االدارية

إجاميل دعم املرشوع

ج.               إجاميل نفقات اإلدارة وجمع األموال

                   والعالقات العامة يف املقر الرئييس

1.                 نفقات العاملني )حصة 50٪(

2.                 إجاميل نفقات اإلدارة وجمع األموال

3.                 الدعاية والعالقات العامة والعمل الرتبوي والدعوة

إجاميل نفقات اإلدارة وجمع األموال

والعالقات العامة يف املقر الرئييس

ترتيبات أخرى س. 

بسبب زيادة قيود الربنامج  .1

إجاميل املصاريف األخرى

إجاميل املصاريف يف األموال

الحصيلة السنوية

إجاميل املصاريف يف األموال + النتيجة السنوية

االعتامدات االحتياطيات القانونية

النتائج املرحلة

املرصوفات باألموال يف السنة املالية 2021 )باليورو(
النسبة املئوية الدخل

81,00%
7,28%
1,33%
0,01%

89,62%

1,14%
0,04%
1,19%

1,14%
1,00%
0,20%
2,34%

3,30%
3,30%

96,45%

3,55%

100,00%

املبلغ

4.039.787,84
363.088,92
66.578,09

696,51
4.470.151,36

57.080,47
2.031,08

59.111,55

57.080,47
49.720,81
9.906,36

116.707,64

164.564,68
164.564,68

4.810.535,23

177.002,77

4.987.538,00

177.002,77

0,00

املبلغ 

 22.480,00 
 110.195,46 
 132.675,46 

111.020,76 
 83.234,61 

 194.255,37 

3.774.677,08 
 852.203,62 

 4.626.880,70 

0,08 
 3.285,67 
 3.285,75 

30.440,72
30.440,72

4.987.538,00

2021

2021
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للقوائم املاليّة

مصاريف املرشوع 
يف حسب الدول

األردن
اليمن8,1% 

90,4%
 اإلجاميل

€4.470.151

لبنان
 1,5%

 العرض البياين

ماذا يحدث لتربعك؟
من خالل تربعك، ميكننا التقدم بطلب للحصول عىل مزيد من 

األموال من الجهات املانحة العامة، مثل األملانية
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية أواألمم املتحدة 

ملشاريعنا.
مقابل كل يورويتم التربع به، ميكننا الحصول عىل 9 يوروإضافية 

من األموال العامة.
لذلك فإن تربعك له تأثري عرشة أضعاف.

النفقات الشخصية
1,0%

جمع التربعات 
والعالقات العامة 

0,6%
النفقات االدارية

1,0%

نفقات أخرى
3,5%
دعم املرشوع

1,0%

النفقات املرشوع
يف الخارج

نفقات االدارية
1,0%

العالقات العامة واملنح
0,6%

نفقات الشخصية
1,0%

املرصوفات يف االموال
92,9%

نفقات اخرى
3,5%

دعم املرشوع
1,0%

 اإلجاميل
€4.810.535

اإليرادات يف عام 2021 
حسب املصادر

تربعات من األعضاء
0,5%

تربعات من غري األعضاء
2,2%

الصناديق واملؤسسات
2,2% املؤسسات الخاصة 

األخرى
1,7%

املؤسسات الدولية
75,7%

املؤسسات األملانية
17,1%

الفوائد واإليرادات األخرى
0,7%

 اإلجاميل
€4.987.538

92.9%
 نفقات املشاريع
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للقوائم املاليّة
 العرض البياين

أمل  رؤيا  إدارة منظمة  املالية ملجلس  البيانات  املستقل حول  الحسابات  تقرير مدقق 

وإميندينجن األملانية

بصفتي مراجع حسابات مستقل، قمت بتدقيق البيانات املالية املرفقة لنجيب، والتي تتكون من بيان املركز املايل للدخل الشامل، 
وبيان التغريات يف حقوق امللكية، وبيان التدفقات النقدية، واإليضاحات للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

مسؤولية اإلدارة
اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيان املايل وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات القانون األملاين. تشمل 
هذه املسؤولية تصميم تنفيذ وصيانة نظام رقابة داخيل ذي صلة بإعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل بحيث تكون خالية 

من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أوالخطأ.

مسؤولية املراجعني
إن مسؤوليتي هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية بناًء عىل تدقيقنا. لقد أجريت تدقيقي وفًقا للمعايري الدولية للتدقيق 
وكذلك معايري التدقيق األملانية. تتطلب هذه املعايري أن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا 

كانت البيانات املالية خالية من األخطاء املادية.

يتضمن التدقيق تنفيذ إجراءات للحصول عىل أدلة تدقيق حول املبلغ واإلفصاحات يف التقييم املايل ملخاطر التحريف الجوهري 
يف البيانات املالية، سواء كان ذلك بسبب الغش أوالخطأ، عند إجراء تقييم املخاطر، يتكون املدقق من نظام الرقابة الداخلية ذي 
الصلة إلعداد بيان العرض والعرض العادل للمنشأة من أجل إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة، ويتضمن التدقيق 
أيًضا تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية املعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض 

الشامل للبيان املايل، وأعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس لرأيي حول التدقيق.

وجهة نظــــــــــري 
يف رأيي، يعرض البيان املايل بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية، املركز املايل لنقيب، كام يف 31 ديسمرب 2021، وأدائه 

املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية ويتوافق مع القانون األملاين.
مل نقم بتدقيق البيانات املالية لنجيب اليمن. وقد تم تدقيق هذه البيانات من قبل مدققني آخرين تم تقديم تقريرهم إلينا، 

ورأينا من حيث صلته باملبالغ املدرجة يف مرشوع نجيب اليمن يستند فقط إىل تقرير مدققي الحسابات
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نود أن نعرب عن امتناننا بشكل خاص للامنحني:

الجهات املانحة املؤسسية والحكومية
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

وكاالت األمم املتحدة
)WFP(  برنامج الغذاء العاملي

)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان

املؤسسات واملنظامت الخاصة األخرى
Gemeinnützige Stiftung Friedhelm Loh (Non-profit Foundation Friedhelm Loh)

BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ )A Heart for Children(
Gebende Hände gGmbH )Giving Hands gGmbH(

CVJM Stuttgart e.V. )YMCA Stuttgart e.V.(
Frontiers Deutschland e.V.

La Loba Stiftung
gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft

الرشكات
Schmidt Weissgruen GmbH & CoKG

Schneider GmbH & CoKG
Elkem GmbH

Martin Bürkle B + K Systeme
Credo Vermögensmanagement

Willis Towers Watson GmbH
Doerfert Immobilien GmbH

Viehoff GmbH

الكنائس
.Immanuel Dienst Herbolzheim e.V

Calvary Chapel Freiburg

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

والعديد من املانحني الذين ال يرغبون يف الكشف عن هويتهم، وملئات 
املانحني من القطاع الخاص

شكراً لجميــع 
املانحني واملتربعني
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النارش
منظمة رؤيا أمل الدولية

شارع 19 - كارل هيلبينغ – 79312 إمندينجن – املانيا
هاتف:  9676012 7641 49+

 info@vision-hope.org :الربيد اإللكرتوين
 www.vision-hope.org

املمثلني القانونيني:
ماركوس روز، رئيس مجلس اإلدارة

ماتياس بونينج، نائب رئيس مجلس اإلدارة
 VR 270382 :رقم التسجيل

محاكم مدينة فرايبورغ إم بريسغاو

املحررين
كريي الدنر

د.إليس تارييل
ماتياس ليرباند

سيلفانا هوبفرن-اوسيغبي

التصميم والتنسيق
)designbuero-oetjen.de( هرني اوتجني

الصور
رؤيا أمل الدولية أوكام هومبني

مالحظات أخرى
تشغل املساواة بني الجنسني اهتامًما رئيسيًا بالنسبة لنا يف 

جميع أنحاء العامل.
ولذلك سعينا إىل صياغة جميع النصوص بطريقة تراعي 

الفوارق بني الجنسني. وإذا كّنا قد نسينا أن نفعل ذلك يف 
أي نص، فإن الصياغات األخرى ترمز لنفس الهدف.

حسابات التربع
Karlsruhe بريد مرصيف

IBAN DE69 6601 0075 0624 5207 51

منظمة رؤيا أمل الدولية معرتف بها عىل أنّها منظمة غري 
ربحية وخريية، وتّم االعرتاف بها مؤخرًا مع إشعار اإلعفاء 
من رضيبة دخل الرشكات لسلطات الرضائب يف إمندنغن 
يف 15 متوز/ يوليو2020. الرقم الرضيبي05015/05894 .  

جميع التربعات املقدمة لنا معفاة من الرضائب.

منظمة رؤيا أمل الدولية 2022
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