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مقدمة|

من نحن

دولة في  نحو 100  تأسست عام 1950 وتعمل في  دولية  إنسانية مسيحية  فيجن هي منظمة  وورلد 
جميع أنحاء العالم. في السودان، تدير وورلد فيجن برامج في واليات جنوب دارفور والنيل األزرق 
والخرطوم. وتحتل والية جنوب دارفور حوالي 80 في المائة من إجمالي الميزانية. نحن نخدم جميع 

الناس بغض النظر عن الدين أو العنصر أو العرق أو الجنس.

عملياتنا

في  التعليم  تدخالتنا مجاالت  وتستهدف  والتنمية.  واإلنعاش  لإلغاثة  برامج  فيجن  منظمة وورلد  تدير 
مرحلة الطفولة المبكرة، والصحة والتغذية وتوليد الدخل وسبل العيش المستدامة. ومن خالل تطلعاتنا 

رفاهية األطفال، نود لهم جميًعا: 

االستمتاع بصحة جيدة  

التعليم من أجل الحياة  

العيش في تناغم مع الجيران وترسيخ حب الجيران  

االستمتاع بالعناية والمشاركة  

رؤيتنا

رؤيتنا لكل طفل هي التمتع بالحياة بجميع أشكالها وصورها.
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رسالة من مدير البرنامج القطري|

أصدقائي األعزاء،

يسرني أن أطلعكم على التقرير المرحلي حول كيف تعاونا 
مًعا في إحداث تأثير إيجابي في حياة األطفال والمجتمعات 
خالل هذا العام. ونشكر لكم حسن دعمكم وكرم تمويلكم 
الذي أتاح لنا إحداث تأثير إيجابي في حياة 700000 طفل 

ضعيف من خالل التدخل في قطاعات مختلفة. 

ومما يزيد من تشجيعنا على وجه التحديد، رغم التحديات 
العالمية التي تواجه التمويل، وجود نمو ملحوظ في اهتمام 
المانحين بمشاريع اإلنعاش المبكر والصمود في السودان. 
جميع  رؤية  أجل  من  النضال  إلى  جميًعا  هذا  ويدفعنا 

األطفال والمجتمعات تعيش حياة كريمة.

وأود أن أنوه إلى أننا قد واجهنا بعض العقبات أثناء العام 
انخفاًضا  التحديد  وجه  على  سجلنا  فقد  الحالي.  المالي 
بقيمة 5.5 ماليين دوالر أمريكي في الميزانية، والسبب 
الرئيسي وراء ذلك هو وجود نقص في حافظة المساعدات 
ولذلك  النزوح.  نسبة  النخفاض  ذلك  يرجع   و  الغذائية. 
مستقرة.  الفترة  لهذه  الغذائية  المساعدات  متطلبات  ظلت 
وبالرغم من ذلك، أعرب عن سعادتي إلبالغكم أن هذا ال 
يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تمويل مشاريع التنمية 

وتغطية الحاالت الطارئة. 

فيجن  وورلد  أن  لكم  ألعلن  الفرصة  هذه  أيًضا  وأنتهز 
للفترة 2020-2016.  جديدة  إستراتيجية  لديها  السودان 
وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى المساهمة في رفاهية 2.5 
أولوية.  ذات  أهداف  أربعة  خالل  ضعيف  طفل  مليون 
خدمات  نقدم  كنا  حيث  الماضي  عن  تماًما  يختلف  وهذا 
تسعى  اإلستراتيجية  هذه  لكن  المدى،  قصيرة  للمشاريع 
والعمل  المبكر  اإلنعاش  على  أكبر  تركيز  صب  إلى 

التنموي طويل األمد. 

وأخيًرا، أود بكل إخالص أن أشكر الجهات المانحة التي 
استمرت في دعمها الكريم لعملياتنا في السودان. وأود 
أيًضا أن أعرب عن امتناني للدعم المستمر والعالقات 
وأعرب  السودان.  حكومة  مع  بها  نتمتع  التي  الودية 
الوطنيين  شركائنا  لدعم  امتناني  عن  الصدد  هذا  في 
ومساهمتهم  التفكير  في  معنا  المتقاربين  والشركاء 

الضخمة في إنجازاتنا. 

شكًرا لكم!

سيمون نيابونجي

تركز األهداف على أربعة قطاعات: 
الصحة والتغذية؛ والمياه والصرف 

الصحي والنظافة؛ ومرونة سبل كسب 
العيش واألمن الغذائي؛ والتعليم.
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المساهمة في تحسين 
معيشة 

2.5 مليون 

فتى وفتاة بحاجة للمساعدة 
في السودان بحلول 

2020

هدفنا



الصحة والتغذية 1|

 19
 )PHC( مركًزا للرعاية الصحية األولية

و9 عيادات متنقلة لخدمة

177,505
 فرًدا في النيل األزرق
 وجنوب دارفور  

36,442
 طفالً وامرأة حامل 

وأم مرضعة تم فحصهم.

 

86,865
 طفالً تم تطعيمهم ضد 

شلل األطفال ضمن
 حمالت مجتمعية.
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تم تمكين سكان محلية كبم اآلن الستخدام صناديق االقتراحات.



محلية  سكان  بإمكان  اآلن  دارفور-أصبح  جنوب 
كبم وضواحيها الحصول على خدمات أفضل من 
ذي قبل في مجال الرعاية الصحية األولية. ويرجع 
ذلك إلى دعم منظمة وورلد فيجن والتمويل المقدم  
من الصندوق اإلنساني المشترك )CHF( لتوفير 
ُتعد  التي   - مركندي  لعيادة  الطبية  المستلزمات 
أقرب مركز للرعاية الصحية - وتدريب الموظفين 

والمشرفين الفعلين بالعيادة.

ولتمكين أفراد المجتمع من مشاركتنا إفاداتهم حول 
كيفية تلقي الرعاية الصحية، أنشأت وورلد فيجن 
مركندي  عيادة  داخل  المجتمع  إفادات  لتلقي  آلية 
ومنظمة  بالوالية  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 

الصحة العالمية وقادة المجتمع. 

فيجن  بوورلد  مسؤول  هارون،  مناهل  صرحت 
داخل  سبق  فيما  الخدمات  "كانت  المساءلة،  عن 
المركز الصحي تشتهر بكثرة المخالفات في إدارة 
تتناسب  ال  المرضى  أسعار على  العيادة وفرض 

مع الخدمات وبيع الدواء للمستفيدين. 

وفقدان  المستفيدين  استياء  إلى  ذلك  أفضى  وقد 
ثقتهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة داخل العيادة".

وبعد هذا اإلنجاز، وضعت وورلد فيجن نظاًما 
تم  ثم  ومن  اإلنسانية.  المساءلة  وجود  يضمن 
إفادات  تقديم  في  بحقهم  المجتمع  أفراد  توعية 
ومنحت  الصحية.  الرعاية  خدمات  جودة  حول 
الختيار  الفرصة  كذلك  المجتمع  فيجن  وورلد 
مع  الشكاوى  تعبئة  في  يفضلها  التي  الطريقة 

الحفاظ على السرية. 

اقتراحات،  صندوق  تخصيص  المجتمع  واختار 
ومن ثم تم تصميمه وتركيبه داخل عيادة مركندي. 

العيادة في وضع  المجتمع وموظفو  تعاون ممثلو 
حتى  والشكاوى  اإلفادات  مع  للتعامل  إرشادات 

يستفيد منها أفراد المجتمع. 

على  العيادة  وموظفي  المجتمع  إطالع  وتم 
كيفية  ومنها  الشكاوى،  مع  التعامل  إرشادات 
عّين  السرية،  ولدواعي  الشكاوى.  نموذج  تعبئة 
المجتمع منسًقا واحًدا لمساعدة من ال يستطيعون 

القراءة والكتابة. 

يتم  كما  بيانات،  قاعدة  في  الشكاوى  إدراج  يتم 
تحليلها وتوجيهها عبر مدير المشروع أو موظفي 
كان  )إذا  مباشرة  الشكوى  مقدم  إلى  أو  العيادة 

يتوفر االتصال بالهاتف(.

حققت آلية اإلفادة عدة تغييرات إيجابية في خدمات 
الرعاية الصحية التي تقدمها عيادة مركندي. وقد 
طرأ تغيير على إدارة العيادة والمؤسسات، فضالً 
عن تجهيزها بمختبر وظيفي أساسي وتوفير أسّرة 
طلب  في  زيادة  التغيرات  هذه  وأحدثت  جديدة. 

تقديم رعاية صحية بتكلفة مقبولة في العيادة.

العيادة،  من  المستفيدين  أحد  شامل،  إبراهيم  قال 
فقبل  العيادة.  تقدمها  التي  بالخدمات  سعيد  "أنا 
هذه التغيرات العديدة، لم يكن لدينا مختبر، وكان 
اآلن،  أما  المال.  يملكون  لمن  فقط  متوفًرا  الدواء 
فتتم االختبارات الطبية وكذلك العالج بالمجان". 

في يونيو، سلمت وورلد فيجن العيادة إلى وزارة 
إليها  الدعم  تقديم  بعد  والمجتمع  بالوالية  الصحة 
االستفادة  اآلن  للمجتمع  ُيمكن  عام.  مدار  على 
مما تم تحسينه من قدرات العيادة والخدمات التي 

أصبحت تقدمها.

كيف غير صندوق االقتراحات من طريقة تقديم الخدمات للسكان
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|2)WASH( المياه والصرف الصحي والنظافة

 56,625
طفالً يعيشون في مخيمات النازحين داخلًيا لديهم مورد 

لمياه شرب نظيفة وآمنة 

 18,875
بالًغا لديهم مورد لمياه شرب نظيفة وآمنة

 من خالل نقاط المياه الجوفية 

والمستصلحة.

 17,700
شخص يعيشون في مخيمات النازحين داخلًيا 

بجنوب دارفور لديهم 

مراحيض.

 300
عضو من لجان المياه والصرف الصحي 

يديرون بفعالية 
المرافق المائية.

لن يشعر السكان بالظمأ الشديد بعد اآلن 

ُيعد الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة تحدًيا يواجهه 
معظم سكان جنوب دارفور يومًيا، ال سيما الذين 

يعيشون في مخيمات النازحين داخلًيا.

أبو  مجتمع  إحدى سكان  فاطمة محمد،  أوضحت 
على  اعتدنا  "لقد  قائلة:  الموضوع  هذا  حريديد، 
شرب المياه ملوثة نحضرها من بركة قريبة من 
المياه  أن  ورغم  األمطار.  موسم  خالل  القرية 
كانت ملوثة، إال أننا كنا نفضلها ألنها كانت قريبة 
طويلة  لمسافات  السير  علينا  يكن  ولم  القرية  من 

إلحضار مياه نظيفة". 

واستأنفت كالمها "لن تدوم المياه سوى لمدة أربعة 
أشهر تقريًبا. وفي األيام المتبقية من السنة، خالل 
فترة الجفاف، لن يكون أمام القرويين سوى السير 
لمدة تزيد عن الساعتين إلى قرية بعيدة توجد بها 
الحد،  يقف األمر عند هذا  مياه. وال  نقطة  أقرب 
معاناة  حماًرا  يملكن  ال  الالتي  السيدات  فتعاني 
شديدة، إذ يكون عليهن حمل أوعية المياه الثقيلة -

على  بعيدة  لمسافات   - لتًرا   20 عن  تزيد  التي 
ظهورهن".

لم تكن المياه تكفي أبًدا االحتياجات المنزلية. ولم 
تكف سوى للشرب والطهي. وعلى الشخص الذي 
تحمل  إما  المالبس  أو غسل  االستحمام  في  يفكر 
أو االستحمام  المياه  نقطة  إلى  عناء رحلة أخرى 

والغسيل دون استخدام مياه. 

في  فيجن  وورلد  بدأت  منذ  الوضع  تحسن  وقد 
التي  يدوية  مياه  لتركيب مضخة  للمجتمع  دعمها 
ُتعد المصدر الوحيد للمياه النظيفة داخل المجتمع 

وتخدم حوالي 1550 ساكًنا. 

وأنهت فاطمة حديثها قائلة: "بعد اكتمال تركيب 
ساعات  قضاء  اآلن  بعد  علينا  يعد  لم  المضخة، 
قريبة  تعد  لم  ألنها  المياه  عن  البحث  في  طويلة 
فحسب من القرية، لكنها أيًضا آمنة للشرب، ولم 

نعد نقلق من اإلصابة باألمراض".

المياه         "لن تدوم 
لمدة أربعة أشهر  سوى 

تقريًبا".
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بعد انتهاء وورلد فيجن من تركيب المضخة اليدوية لم يعد سكان مجتمع أبو حريديد في 
جنوب دارفور يواجهون مشاكل كبيرة في المياه. 
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التعليم3|

 1,650
طفالً يتلقى تعليمه داخل

 الفصول الدراسية التي تم بناؤها 
وإصالحها مؤخًرا. 

 4,180
طفالً حصلوا على مكاتب دراسية

15,562
طفالً بين الصفين األول والثامن تلقوا 

كتًبا مدرسية.

90,619
 طفالً مستهدًفا ضمن برنامج الغذاء 

من أجل التعليم بجنوب دارفور.

8,800
طفل تلقى مواد ترفيهية واستمتع بها.

تعليم األطفال من أجل الحياة

يوجد في حي مايو بجنوب والية الخرطوم آالف 
يعيشون  الذين  وعائالتهم  الفقراء  األطفال  من 
التي  التحديات  وتتنوع  الحضرية.  المناطق  في 
الخدمات  إلى  الوصول  نقص  من  يواجهونها 
األساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، 
وعدم توفر أماكن آمنة يحصل فيها األطفال على 

التعلم والرعاية.

وتتعاون وورلد فيجين مع المنظمات المحلية )غير 
لهم  الدعم  لتقديم  المتضررة  واألسر  الحكومية( 

للحصول على هذه الخدمات األساسية. 

لتحسين وصول التعليم إلى الطالب بجودة مرتفعة، 
قدمت وورلد فيجن الدعم ألربعة فصول دراسية 
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لدينا اآلن فصول دراسية 
أفضل للتعلم، ولدينا أيًضا 
المواد التعليمية الكافية 

لمساعدتنا على التعلم بشكل 
أفضل.



مضخة  بتركيب  وقامت  للمعلمين  مكاتب  وثالثة 
المزرعة  مدرسة  داخل  للشرب  يدوية  مياه 

األساسية المختلطة. 

معظم األطفال في هذه المدرسة يسكنون في منطقة 
مايو. باإلضافة إلى ذلك، قدمت وورلد فيجن ألكثر 
من 750 طالًبا يتلقون تعليمهم داخل هذه المدرسة 
الالزمة والزي  التعليم والتدريس  كثيًرا من مواد 
المدرسي الموحد واألدوات الرياضية. وُيعد توفر 

هذه المرافق أساسًيا لتجنب ترك األطفال للمدرسة 
وتسهيل عملية التعلم. 

عاًما   12 العمر  من  تبلغ  التي  سهام  أعربت 
وتدرس في الصف الثاني عن سعادتها بالتغيرات 
التي طرأت على مدرستها. فقالت إن التعليم كان 
صعًبا جًدا ألن الفصول الدراسية كانت عتيقة ومن 

الممكن أن تنهار الجدران في أي وقت.

وقالت سهام أيًضا "لم يكن لدينا قبل هذه اللحظة 
المدرسية  الكتب  مثل  الكافية  التعليمية  المواد 
اآلن  لكن  التعلم.  لدعم  واألقالم  والطباشير 
لدينا فصول دراسية أفضل للتعلم، ولدينا أيًضا 
التعلم  على  لمساعدتنا  الكافية  التعليمية  المواد 

بشكل أفضل."
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زيارة سيمون نيابونجي، مدير البرنامج القطري، إلى مدرسة 
المزرعة األساسية المختلطة بوالية الخرطوم. 



|4)CCGD( التنمية بين الجنسين ورعاية األطفال

 17
طفالً معاًقا تلقوا 

أجهزة مساعدة في الخرطوم. 

55
طفل شوارع في الخرطوم تلقوا

 تدريًبا مهنًيا. 

454 فتى و316 فتاة
 يتلقون الرعاية في النيل األزرق داخل 

4 مساحات صديقة لألطفال. 

126 فتى و145 فتاة
في جنوب دارفور يتلقون الرعاية

 داخل مساحتين صديقتين لألطفال.

رعاية األطفال

نوع  أي  وقع  عند  األكبر  التأثير  األطفال  يتحمل 
من الكوارث.  وخالل هذه األوقات، تقدم وورلد 
لألطفال  صديقة  مساحات  إلنشاء  الدعم  فيجن 
داخل مخيمات النازحين داخلًيا. وُتعد هذه األماكن 
آمنة داخل المجتمعات المتضررة بالكوارث، حيث 
الطبيعية  حياتهم  إلى  العودة  األطفال على  تساعد 
النفسية  واالستشارات  األلعاب  توفير  خالل  من 

واإلسعافات األولية والتعليم غير النظامي. 

هذه  أحد  األطفال  لرعاية  المسجد  مركز  وُيعد 
المراكز. ويخدم أكثر من 400 طفل داخل مخيم 
منواشي، الذي يبعد 75 كيلومتًرا شمال مدينة نياال 

عاصمة والية جنوب دارفور.  

يشارك الفتيان والفتيات داخل المركز في أنشطة 
الكتابة  مهارات  لتحسين  بعناية  مصممة  متنوعة 
والقراءة والحساب لديهم من خالل االنخراط في 
هذا  ويسمح  ومبسطة.  جذابة  تعليمية  منهجيات 
مختلف  في  باالشتراك  لألطفال  كذلك  المشروع 
األلعاب مثل األنشطة الرياضية وألغاز الحروف. 

عن  أعوام   7 العمر  من  تبلغ  التي  رندا  وعبرت 
حبها للعطالت الصيفية الدراسية ألنه الوقت الذي 

ُيمكنها فيه الحضور إلى المركز يومًيا. 

ويوفر المركز الراحة من المدرسة التي يجب أن 
يحصل األطفال عليها. وتستمع رندا بوقتها داخل 
الوقت جيًدا في  مركز المسجد، ألنها تستغل هذا 
مع  المفضلة  ألعابها  وممارسة  صداقات  إنشاء 

الفتيات والفتيان من نفس عمرها. 
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"هناك بعض األطفال داخل المخيم ال 
يذهبون إلى المدرسة ألنهم يساعدون 

عائالتهم على كسب العيش"



تم إنشاء المركز لمساعدة األطفال الضعفاء - الذين تأثر معظمهم بالكوارث - لقضاء أوقات فراغهم 
بشكل مفيد. 

قال إبراهيم مصطفى، مشرف المركز، "هناك بعض األطفال داخل المخيم ال يذهبون إلى المدرسة ألنهم 
يساعدون عائالتهم على كسب العيش. ويصل المركز إلى هؤالء األطفال حتى يحصلوا على نوع ما 

من التعليم األساسي ومهارات الحياة التي سوف تساعدهم خارج المدرسة". 
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أطفال يمارسون أنشطة ترفيهية داخل مساحة صديقة لألطفال )CFS( تتلقى 
دعًما من  وورلد فيجن.

طفل داخل مساحة صديقة لألطفال تابعة لمنظمة وورلد فيجن.



األمن الغذائي، وسبل العيش، والصمود، واإلنعاش المبكر 5|

إن الهدف اإلجمالي لتدخالت األمن الغذائي وسبل 
الغذاء  وحالة  الغذائي  األمن  تعزيز  هو  العيش 
المضيفة  والمجتمعات  داخلًيا  للنازحين  بالنسبة 

الضعيفة والعائدين.

السودان  فيجن  وورلد  اطلقت   ،2005 عام  في 
وسبل  الغذائي  األمن  لتعزيز  مختلفة  مشاريع 

العيش بالنسبة للنازحين داخلًيا الضعفاء. 

345 مجموعات ادخارية محلية لدعم   
7935 مزارًعا في المناطق الريفية من 
خالل ادخار وتقديم قروض صغيرة أو 

منح طارئة.

56,793 مزارًعا في 4 مخيمات   
للنازحين داخلًيا تلقوا دعًما لمساعدتهم 

على سبل المعيشة. 

54,100 رأس ماشية تم تلقيحهم يتبعون   
2299 اسرة في المجتمع المضيف في 

جنوب دارفور.

120 عامالً لدى الصحة الحيوانية   
بالمجتمع يتمتعون بمهارة في منع اإلصابة 

بأمراض الكبد الوبائية ومعالجتها.

21 قرية وحوالي 116,500 رأس   
ماشية استفادوا من تشييد سدين. 

143: مرشد مجتمعي في المجال   
الزراعي على دراية بتقنيات تدريب 

المزارعين.

4 مواقع مشاتل لدعم جهود الحفاظ على   
البيئة المجتمعية.

9 أنظمة ري تم تركيبها.  
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 200,498
إجمالي عدد 

األشخاص الذين تأثروا
بتدخالتنا.

3,900
مزارع يمارس التقنيات الزراعية المحسنة.

800
 عامل تربية مواشي تلقى دعًما في تربية 
 الماعز والدجاج وإطعام الدجاج الستعادة 

األصول التي تساعدهم على العيش. 

 300
 سيدة لديها مهارة في تصنيع المواقد الموفرة

للوقود واستخدامها.

 100
مزارع لديه مهارة في تقنيات تجميع مياه األمطار لمواجهة 

الفتيانالفتياتالرجالالسيداتندرة المياه اآلخذة في االرتفاع. 
76,69173,68325,56324,561

تفاصيل المستفيدين



بعد تنفيذ مشاريع ري صغيرة، تشترك السيدات اآلن في زراعة الخضروات. 
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تدعم وورلد فيجن آالف النازحين داخلًيا بتقديم 
مساعدات غذائية في شكل غذاء أو قسائم نقدية.
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برنامج المساعدات الغذائية بجنوب دارفور6|

457,124
إجمالي عدد المستفيدين من الغذاء 

في 4 مخيمات للنازحين داخلًيا.

 284,360
طفالً يستفيد من البرنامج.

172,764
 بالًغا يستفيد من البرنامج.

 29,975
طًنا مترًيا من الغذاء تم توزيعه.

 85,297
إجمالي عدد المستفيدين في كلمة، 

الذي ُيعد أكبر مخيم للنازحين داخلًيا.

 ،)WFP( من خالل دعم برنامج الغذاء العالمي
تستمر وورلد فيجن في تقديم المساعدات الغذائية 
للحاالت الطارئة للمواطنين الضعفاء في محليات 
جنوب  والية  في  الشمال  وممر  وكأس  نياال 

دارفور. 

والهدف األساسي لهذا البرنامج هو إنقاذ األرواح 
الذين  المواطنين  حياة  سبل  وحماية  واستعادة 

يعيشون في مخيمات للنازحين داخلًيا.

ويدعم البرنامج أيًضا المجتمعات المضيفة بما في 
ذلك العائدون. 

مخيمات   4 داخل  حالًيا  فيجن  وورلد  وتعمل 
والسالم  كلمة  وهي:  نياال.  في  داخلًيا  للنازحين 

وعطاش ودريج. 

المقيمين  عدد  حيث  من  األكبر  كلمة  مخيم  وُيعد 
في المخيم. 

داخلًيا  النازحين  مخيمات  في  المقيمون  ويتلقى 
إلى  بها  يذهبون  ثم  ومن  الغذاء،  قسائم  أو  النقود 

أقرب مركز توزيع للحصول على الطعام. 

ويتكون الطعام من الذرة والسكر والعدس واألرز 

ويصل إجمالي نقاط توزيع الغذاء إلى 26 نقطة 
داخلًيا  النازحين  مخيمات  في  للمقيمين  ُيمكن 

الحصول من خاللها على الغذاء.

اإلجماليالفتيانالفتياتالرجالالسيداتالبرنامج
21,1459,50123,79022,42976,865القسائم النقدية

0036,48541,81178,296الغذاء من أجل التعليم 
 التوزيع العام للمواد 
 الغذائية/الغذاء من 

أجل الزراعة

144,756108,95824,50423,745301,963

165,901118,45984,77987,985457,124اإلجمالي

تفاصيل المستفيدين
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يتسلم النازحون داخلًيا حصصهم من إحدى مواقع توزيع الغذاء التابعة 
لوورلد فيجن. 
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الشؤون اإلنسانية وشؤون الطوارئ7|

قامت وورلد فيجن بتدخالت إلنقاذ الحياة واإلنعاش، وذلك لدعم المواطنين الضعفاء والحاالت الطارئة األخرى في واليتي الخرطوم والنيل األزرق. 
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31,802
ضحية فيضان تلقت مساعدات في والية الخرطوم.

300 
منزل متضرر من الفيضان تلقت دعًما 

وتم إنشاء مراحيض منزلية
 طارئة لها. 

6
حمالت تنظيف 

لتحسين الصرف الصحي في المناطق 
المتضررة من الفيضانات.

 2,647
نازًحا داخلًيا في النيل األزرق تلقوا 

مساعدات طارئة. 

 20
عيادة متنقلة 

في المناطق المستهدفة. 



 المبلغ الذي تم إنفاقه القطاع
بالدوالر األمريكي

3,203,181الزراعة

2,853,614األمن الغذائي

2,840,254إدارة البرامج

المياه والصرف 
الصحي

1,607,398

1,602,064الصحة

1,041,509التعليم

التنمية بين 
الجنسين ورعاية 

األطفال

913,010

555,988تنمية المجتمع

393,188التغذية

المساعدات 
الطارئة

49,385

15,059,592اإلجمالي

اإلنفاق على القطاعات
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نظرة عامة على الوضع المالي
خالل العام المالي، بلغت إيرادات وورلد فيجن السودان 42,596,773 دوالًرا )16,346,710 دوالرات نقًدا، و26,250,063 دوالًرا في شكل هدايا عينية(. 

بلغ إجمالي المبلغ النقدي الذي تم إنفاقه 15,059,592 دوالًرا. 



مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

DFIDوزارة التنمية الدولية

ECالمفوضية األوروبية

OFDAالمكتب األمريكي للمساعدة في الكوارث الخارجية

GoGحكومة ألمانيا

حكومة أيرلنداالمعونة األيرلندية           

DFATDوزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا

KOICAالوكالة الكورية للتعاون الدولي

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

WFPبرنامج الغذاء العالمي

UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة

WHOمنظمة الصحة العالمية

HAC)مفوضية العون اإلنساني )حكومة السودان

DCPSFصندوق سالم واستقرار المجتمع في دارفور

القطاع 
الخاص
%24

معونات نقدية 
من برنامج 
األغذية 
 العالمي
وزارة الشؤون %19

الخارجية والتجارة 
 والتنمية بكندا

%15

وزارة التنمية 
 الدولية
%10

مكتب تنسيق 
الشؤون 
 اإلنسانية

%7

المكتب األمريكي للمساعدة 

في الكوارث الخارجية

 

%7

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين %1

التمويل النقدي من قبل الجهات المانحة

شركاؤنا

شراكة منظمة وورلد فيجن

هدايا عينية من برنامج 
األغذية العالمي %89

معونات نقدية من 
وورلد فيجن %4

معونات نقدية من برنامج األغذية العالمي %7

التمويل بالدوالر الجهة المانحة
األمريكي

3,847,963القطاع الخاص
3,128,945معونات نقدية من برنامج األغذية العالمي

2,415,842وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا
1,713,127وزارة التنمية الدولية

1,147,142مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
1,095,296المكتب األمريكي للمساعدة في الكوارث الخارجية

670,458المعونة األيرلندية
644,907المفوضية األوروبية

582,779منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(
420,104حكومة ألمانيا

395,662برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
251,579المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

32,906الوكالة الكورية للتعاون الدولي
16,346,710اإلجمالي 
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اإليرادات النقدية لعام 2014 مقابل عام 2015 نظرة على إجمالي إيرادات 2015-2014 

العام المالي 
2014

العام المالي 
2014

 48,882,799 18,227,302

 30,655,497

العام المالي 
2014

العام المالي 
2014

العام المالي 
2015

العام المالي 
2015

 42,596,773 16,346,710

 26,250,063 18,227,302  16,112,661  16,346,710  15,059,592

العام المالي 
2015

العام المالي 
2015

الميزانية مقابل اإلنفاق الفعلي اإليرادات من الهدايا العينية لعام 2014 مقابل عام 2015 
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 أستراليا، والنمسا، وكندا، وألمانيا، وهونج كونج، وأيرلندا، واليابان، 
 ونيوزيلندا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وسويسرا، وتايوان، 

والمملكة المتحدة، واألمم المتحدة.

مكاتب دعم وورلد فيجن|

الخرطوم

النيل األزرق

جنوب دارفور

مناطق عملياتنا

 تطمح وورلد فيجن في أن تجعل السودان مكاًنا يعيش فيه األطفال ويحققون 
إمكاناتهم الكاملة من خالل أربعة تطلعات أساسية. نحن نريد لجميع األطفال:

تلقي العناية 
والمشاركة

التعليم من أجل الحياةاالستمتاع بصحة جيدة

 العيش في تناغم مع الجيران 
وترسيخ حب الجيران
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