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تتمثل رؤيتنا لكل طفل في التمتع
بالحياة بجميع أشكالها وصورها.
دعاؤنا لكل إنسان أن يمتلك اإلرادة
لتحقيق ذلك.

أطفال من مجتمع إل سيرون في
يامارانغويال ،هندوراس.
الصورة :جون وارنWorld Vision/
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مقدمة الرئيس
كان  2021عا ًما تاريخيًا ومليئًا بالتحديات بالفعل ،حيث
ظهرت أزمة كوفيد 19-والعديد من األزمات في وقت
واحد .ما يقرب من تسعة من كل عشرة أطفال في العالم
غير ملتحقين بالمدارس بسبب الوباء .وضعت أزمة الجوع
العالمية  45مليون شخص على شفا المجاعة في  43دولة.
وفي الوقت نفسه ،تستمر الزالزل والفيضانات والجفاف
واألعاصير في الحدوث.
لقد كنا متواجدين في هذه الظروف طوال الوقت ،نعمل
على إبقاء األمل حيًا .قام طاقم الموظفين لدينا في  100دولة
بتمكين الفتيات والفتيان من الضغط من أجل التغيير في
مجتمعاتهم ،وتضخيم أصواتهم على المسرح العالمي .يتطلب
إيماننا المسيحي أن نعمل للتأكد من َّ
أن كل فتاة وفتى يحققان
إمكاناتهما الفريدة حقًا والتي وهبها هللا في الحياة.
َّ
إن اإلنجازات التي تحققت في ظل هذه األحداث الصعبة
كانت رائعة .حتى في خضم وباء كوفيد ،19-قدمنا المساعدة
إلى أكثر من أربعة ماليين طفل من خالل برامجنا التعليمية.
وقد تابع مليونا شخص منكم رعاية األطفال ،مما ساهم في
تقديم فوائد ال توصف للعائالت والمجتمعات بأكملها.

يشرفني أن أتولى دور رئيس اللجنة التوجيهية لالستجابة
اإلنسانية ،وهي عبارة عن تحالف يضم تسعًا من الوكاالت
اإلنسانية الرائدة في العالم والتي تجتمع معًا لدعم الجودة
والمساءلة والتعلم .ونتيجة لهذا األمر ،أتمتع بمقعد في اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،والتي تحتل مرتبة الصفوة
بين هيئات صنع القرار بشأن المساعدة اإلنسانية لدى األمم
تأثيرا على حقوق الطفل عبر
المتحدة .وهذا األمر يجلب معه
ً
قطاع المساعدة اإلنسانية بأكمله.
تسعة وتسعون بالمئة من طاقم الموظفين لدينا هم من
مواطني الدولة التي يعملون فيها ،ويفهمون السياق المحلي
ودائم التطور الذي يعملون فيه .وبينما نحن على مشارف
هذا "الوضع الطبيعي القادم"  ،يجب أن نستمر في التحلي
بالمرونة واالستعداد للتكيف .وبدافع من إيماننا المسيحي،
نحن مدعوون لخدمة الفئات األكثر ضعفًا في أصعب
األماكن ليتمتعوا بطفولتهم – مثل أفغانستان أو جمهورية
إفريقيا الوسطى أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب
السودان أو سوريا .لقد وقفنا بالفعل إلى جانب األطفال في
هذه البلدان منذ عقود – وسيستمر دعمنا الثابت لعقود عديدة
أخرى قادمة.

ال يمكننا القيام بذلك بمفردنا ،وتظل الشراكات مهمة بالنسبة
لعملنا .بد ًءا من متطوعينا المذهلين وشركائنا المخلصين في
المجتمعات حول العالم ،إلى جهات رعاية األطفال وأقراننا
ومنظومة األمم المتحدةَّ ،
إن النتائج المذهلة التي حققناها معًا
واضحة للعيان في هذا التقريرَّ .
إن العمل المذهل الذي قامت
ً
به عائلة منظمة  World Visionملهم حقا وأشكركم جميعًا
من أعماق قلبي.

آندرو مورلي
الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة  World Visionالدولية
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أطفال سوريون يتحدثون مع أندرو مورلي ،الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة  World Visionالدولية ،في جلسة مجتمعية لتقديم الدعم النفسي
واالجتماعي في لبنان .الصورة :كريس ويكس( World Vision/تم التقاطها قبل أزمة كوفيد.)19-
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مقدمة
نحن نقف على حافة الهاوية .ألول مرة منذ عقدين من الزمن،
ارتفع مستوى الفقر المدقع على مستوى العالم بسبب آثار
الصراع وتغير المناخ والذي تفاقم بسبب وباء كوفيد.19-
للتراجع عن حافة الهاوية ووقف التدهور ،يجب على الدول
أن تتعاون مع أجندة فعالة للحد من عدم المساواة والفقر وتغير
المناخ.
هذا هو ما نقوم به .تعالج منظمة  World Visionاألسباب
الجذرية إلنهاء الفقر وغيره من أشكال العنف ضد األطفال
في أكثر األماكن هشاشة في العالم .في العام الماضي ،توسعنا
في أنشطتنا للمضي قد ًما وتحقيق نتائج أكبر من أي وقت مضى.
وقدمنا الدعم ألكثر من  200مليون طفل .ووصلنا إلى  30مليون
شخص بمساعدات إنسانية طارئة في  52دولة .قامت شركة
 VisionFundللتمويل بالغ الصغر التابعة لنا بسداد قروض
بقيمة  1.1مليون وقدمنا الدعم إلى  72مليون شخص من خالل
االستجابة لوباء كوفيد.19-

دونا شيبرد ،رئيسة مجلس إدارة منظمة
 World Visionالدولية ،تزور مركز
رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في قرية
بيين داونغ دوين في ميانمار .الصورة:
نايجل مارش.World Vision/

يستمر تعزيز ممارسات الحماية التي نتبعها .يتم تكييف بصمتنا
البرمجية العالمية للتخفيف من آثار الصراع وتغير المناخ في
المجتمعات التي نعمل فيها .تعمل مناهج اإلشراف البيئي على
تغيير طريقة عملنا .نحن نعمل على تحسين اإلدماج االجتماعي
والمساواة بين الجنسين ،ونحظى بالتقدير لصفات الجودة
والمساءلة والمعايير المالية التي نتمتع بها.

كانت المنصة المخصصة لهذه الجهود هي استراتيجيتنا
التنظيمية العالمية .نحن نقود االبتكار من خالل التعاون ،وندعم
الفرق للتكيف والتحسين ،وننتهج كالً من األساليب المثبتة
والجديدة لتحقيق تأثير أكبر.
يعرب مجلس إدارة منظمة  World Visionالدولية عن امتنانه
العميق لمساهمات شركائنا ،والجهات الراعية ،و 56من الهيئات
الوطنية والمجالس االستشارية ،وفرق عمل المكاتب الوطنية،
وفرق عمل المركز العالمي ،والرئيس أندرو مورلي وفريق
قيادته التنفيذية .يتمثل التزامنا الجماعي في ضمان إعادة بناء
المجتمعات في أكثر بلدان العالم هشاشة ،وذلك من أجل دعم
الحياة بكامل طاقتها لكل طفل في الوقت الحاضر وفي األجيال
القادمة.

دونا شيبرد
رئيسة مجلس إدارة منظمة  World Visionالدولية
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نحن منظمة
World Vision
ينصب تركيزنا على مساعدة الفتيات والفتيان األكثر ضعفًا في
التغلب على الفقر حتى يتمكنوا من التمتع بتجربة الحياة بأكملها
في الوقت الحاضر وفي المستقبلَّ .
إن عملنا مستوحى من إيماننا
المسيحي ،فهو يصل إلى األطفال بغض النظر عن خلفيتهم أو
األماكن الخطرة التي يعيشون فيها.
نحن مدفوعون برغبتنا في ضمان حصول كل فتاة وفتى على
ما يحتاجونه للنمو في العقل والجسد والروحَّ .
إن طاقم الموظفين
لدينا الذي يقرب عددهم من  35000موظف يعملون جاهدين
بصورة يومية لتمكين األطفال من عيش حياة مليئة بالبهجة ،وأن
يصبحوا األشخاص الذين يفخر بهم المسيح ،والمضي إلى أبعد
مما يمكن أن يتخيلوه في أي وقت على اإلطالق.

مفعمة بالثراء .لقد ساهمنا معًا ،ومع شركائنا ،في التأثير
بشكل إيجابي على حياة أكثر من  200مليون من األطفال
المستضعفين في جميع أنحاء العالم من عام  2020إلى .2021
نحن محظوظون بإمكانية تقديم الخدمات والعمل من أجل استعادة
العالقات وتحول المجتمعات ،كل ذلك كانعكاس لحب هللا غير
المشروط .ونعترف بكل تواضع أنه لوال الخير والصالح الذي
رزقنا به هللا وكرم المتبرعين لما كنا قادرين على فعل ما نفعله.

مسترشدين بأكثر من  70عا ًما من التجارب والخبرات ،يتبع
طاقم الموظفين المتفانين لدينا ممارسات تطوير وإغاثة مثبتة
وفعّالة لتمكين المجتمعات من تحقيق االكتفاء الذاتي وإحداث
تغيير حقيقي ودائم.
وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرائدين ،فإننا نعمل جنبًا إلى
جنب مع المؤيدين وأصحاب المصلحة والعائالت والمجتمعات
لتغيير الحياة وتقديم األمل .ونتيجة لذلك ،نتمتع جميعًا بحياة

َّ
إن عملنا يصل إلى األطفال بغض النظر
عن خلفيتهم أو األماكن الخطرة التي
يعيشون فيها.
في تومبيس ،بيرو ،صبي يحتضن ميليسا ،أخصائية علم النفس لدى
منظمة  World Visionقبل أن تغادر .كجزء من برنامج االستجابة ألزمة
المهاجرين الفنزويليين التابع لمنظمة  ،World Visionكانت ميليسا تساعده
في تعليمه عبر اإلنترنت .وهو يتمنى أن يكون جميع أساتذته مثل ميليسا.
الصورة :كريس هوبرWorld Vision/
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عهدنا المضي قد ًما
في عام  ،2021اتسمت استراتيجيتنا على مستوى الشركاء والتي تحمل اسم عهدنا بإحساس متجدد باإللحاح.
وقد كشف وباء كوفيد 19-أوجه عدم المساواة في عالمنا والمعاناة التي سببها ذلك ،خاصة لألطفال األكثر
ضعفًا وعائالتهم.
إنَّ استراتيجيتنا هي عهد قطعناه للفتيات والفتيان األكثر ضعفًا في العالم بأننا سنواصل بال هوادة تحقيق رؤيتنا
من أجلهم – التمتع بالحياة بأكملها .نحافظ على هذا العهد من خالل المجاالت التالية لإلجراءات العاجلة:

نحيا بإيماننا ورسالتنا بشجاعة وتواضع.
بينما يمثل المسيح محور ما نقوم به ،فإننا نع ِبّر عن محبة
هللا غير المشروطة لألطفال من خالل حشد طاقم الموظفين
والمجتمعات لمعالجة األسباب الجذرية العميقة والروحية
الستضعاف األطفال .لقد قمنا بتأسيس المصداقية كشريك
مسيحي قوي ،قادر على تحفيز مزيج متنوع من القادة
الدينيين والمجتمعات لدعم اتخاذ اإلجراءات الجماعية من
أجل األطفال.

وتعميق التزامنا تجاه الفتيات والفتيان األكثر
ضعفًا في العالم.
بوضع الفتيات والفتيان األكثر ضعفًا في المقام األول ،نواصل
إعادة توجيه تركيزنا وبصمتنا للحد من الضعف الشديد؛
وتطوير برمجة فعالة وذات صلة؛ ونشر القيادات والقدرات
المناسبة؛ وتخصيص األموال لتحقيق التأثير األكبر .نواصل
تقديم دعمنا لألطفال في بعض األماكن األكثر خطورة.

تركيز جهود رسالتنا المقدسة لتحقيق نتائج أعظم.
نحن مدفوعون بإحداث التأثير ،وذلك مع ثقافة وممارسة
لتعظيم التأثير على األطفال المستضعفين من خالل كل
قرار وإجراء نتخذه .ونركز على قطاعات العمل الرئيسية
باستخدام األساليب القائمة على األدلة التي تُظهر اختالفًا
في رفاهية األطفال .في الوقت نفسه  ،نعزز العوامل التي
تدعم التأثير المستدام بمرور الوقت ،مثل تمتع األسرة
والمجتمع بالمرونة والقدرة على الصمود.

التقرير السنوي العالمي | 2021
2021
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يستمتع األطفال بجلسات القراءة والكتابة ،وهي جزء من
البرامج التعليمية التي تنفذها منظمة  World Visionفي
بونتالند  ،الصومال.
الصورة :المبرت كولمان.World Vision/

التعاون والدفاع عن القضية لتحقيق تأثير أوسع
نطاقًا.
التعبير عن أصوات الفتيات والفتيان ،ندعو إلى التغيير
المنهجي عبر المستويات العالمية والوطنية والمحلية؛
والشراكة مع اآلخرين حتى نتمكن معًا من تحقيق
المزيد لألطفال أكثر مما يمكننا تحقيقه بمفردنا .منذ عام
 ،2017أصبح  431مليون طفل يتمتعون بحماية أفضل
من خالل سياسات حكومية أقوى تساهم في التصدي
للعنف ضد األطفال كنتيجة لحملة المناصرة التي قمنا
بها تحت عنوان تكاثف الجميع مطلوب إلنهاء العنف
ضد األطفال في  87دولة.

تقديم تمويل مستدام وعالي الجودة إلى مجال العمل.
نقوم بالتغيير من مزيج التمويل الذي لم يعد يخدمنا جيدًا،
إلى جمع األموال المناسبة من خالل جهات التبرع المناسبة
للبرامج المناسبة في األماكن الصحيحة .ونطلق العنان لقوة
النطاق العالمي والتميز المسيحي الذي تتسم به شراكتنا
إلعطاء األولوية للتمويل الخاص – خاصة للبيئات الهشة
– وننمي المنح عبر جميع األسواق ذات الصلة لدعم
أولويات الرسالة المقدسة.

يطلعنا التقدم الذي حققناه خالل عام  ،2021الموضح في
صفحات هذا التقرير ،أننا نسير في االتجاه الصحيح .واآلن
نحن بحاجة إلى المضي قد ًما.
نحتفل بالعوامل األربعة التالية التي تجعل من منظمة
 World Visionمميزة ونستفيد منها على أفضل وجه :إيماننا
المسيحي ،وتركيزنا على األطفال ،ونهجنا القائم على تمكين
المجتمع ،وقدرتنا على إحداث تأثير على رفاهية الطفل على
نطاق واسع .وهذه العوامل معًا تميزنا عن اآلخرين وتوفر
لمنظمة  World Visionفرصة فريدة للوفاء بعهدها للفتيات
والفتيان األكثر ضعفًا في العالم.
لمعرفة المزيد حول استراتيجيتنا العالمية ،انتقل إلى:
www.wvi.org/our-promise
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عملنا ،الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا

تسهيل الحصول على المياه النظيفة والصرف
الصحي والنظافة ( )WASHيمنح األطفال
وعائالتهم فرصة لالزدهار وهو مهم بشكل
خاص في حاالت الطوارئ .في عام  ،2021وصلنا
إلى  3ماليين شخص بتسهيل الوصول إلى المياه
النظيفة و  2.3مليون شخص بتسهيل الوصول
إلى الصرف الصحي المنزلي .وقدمنا المساعدة
أيضًا إلى  3.5مليون شخص بتسهيل الوصول إلى
مرافق غسل اليدين (بما في ذلك  1.8مليون طفل
في المدارس) ،و 440.000شخص بمياه الشرب في
حاالت الطوارئ و 838.000شخص بمستلزمات
النظافة في حاالت الطوارئ.

تقدم شركة  VisionFundللتمويل بالغ الصغر
التابعة لنا الحلول المالية التي تمكّن العائالت
والمجتمعات لتطوير مصدر موثوق للدخل وسبل
العيش لكسر حلقة الفقر بين األجيال .في عام
 ،2021قدمت شركة  VisionFundالدعم لمليون
مقترض ،وخلقت  1.6مليون فرصة عمل ،وسددت
قروضًا بقيمة  613مليون دوالر أمريكي .ومن
خالل برامج التمويل متناهي الصغر لدينا  ،أحدثنا
تأثيرا في حياة أكثر من  4.3مليون طفل.
ً

تعمل منظمة  World Visionمع أولياء األمور في
مجتمعات الرعاية من أجل زيادة مصادر دخلهم
وتنويعها .وعلى مر السنين ،عملنا مع العديد من
أولياء األمور في المجتمعات الراعية حتى يكونوا
التعرض لصدمة مثل هذا
أكثر استعدادًا للتعافي من
ُّ
الوباء .في عام  2021وحده ،تم تدريب ما يقرب
من  293.800من أولياء األمور أو مقدمي الرعاية
في المجتمعات الراعية على كيفية زيادة األمن
الغذائي لديهم وقدرتهم على الصمود في سبل كسب
العيش ،واستكمل  80300تدريبًا لتعزيز اإلدماج
المالي ومهارات إدرار الدخل.

تمكين األطفال وتضخيم أصواتهم هو محور
عمل منظمة  World Visionفي المجتمعات .في
عام  ،2021قام أكثر من  804.000طفل وشاب
في المجتمعات الراعية لدينا باتخاذ إجراءات
شجاعة للمساعدة في إنهاء العنف ضد األطفال.
عالوة على ذلك ،على الرغم من وباء كوفيد،19-
واصلت المجتمعات في  665برنام ًجا في المناطق
المحلية عبر  42دولة المناصرة من خالل الهيئات
المسؤولة لتحسين الخدمات العامة باستخدام صوت
المواطن واتخاذ اإلجراءات ،وهو نهج مساءلة
اجتماعية.
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في عام  ،2021اتخذت منظمة  World Visionإجراءات
مهمة للمضي قد ًما في التزامنا نحو اإلشراف البيئي
وتقليل تأثيرنا السلبي على البيئة .لقد انتهينا من وضع
سياسات اإلشراف البيئي واتخاذ اإلجراءات بشأن المناخ،
والتي حددت التزا ًما على مستوى المنظمة لزيادة البرامج
التي تعزز الفوائد البيئية اإليجابية لألطفال ،ورصد
واتخاذ اإلجراءات لتقليل آثارنا الكربونية ،ومناصرة
العدالة المناخية لألطفال.

أمهات يقمن بإعداد الطعام في نا ٍد للتغذية في ليسوتو .تم
تأسيس النادي بمساعدة منظمة  ،World Visionوذلك
استجابة لتزايد حاالت سوء التغذية بين األطفال في
ليسوتو .الصورة :ماكوبانو سيماكاليWorld Vision/

منظمة  World Visionالدولية
أطفال يتواجدون في ملعب كرة قدم
جماعي مكشوف في هواكيالس،
اإلكوادور ،حيث استقرت عشرات
العائالت الفنزويلية الالجئة .الصورة:
كريس هوبرWorld Vision/

الصحة الجيدة والتغذية تم ّكن األطفالَّ .
إن عملنا يساهم
في تعزيز نمو الطفل اإليجابي ورفاهه ،ويمنع موت
سن التغذية.
األطفال ،ويحد من اإلصابة بالمرض ،ويح ّ
نحن ندعم ما يزيد عن  184.000من العاملين في مجال
الصحة المجتمعية في  46دولة ،حيث نقدم المشورة
في الوقت المناسب حول السلوكيات الصحية وننشئ
الروابط لتحسين خدمات الصحة والتغذية .يساهم نهجنا
المتكامل في تمكين مقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات
وأكثر من  300.000من القادة الدينيين من حماية
ومناصرة وتحسين صحة األطفال وتغذيتهم في المكان
الذي نعمل به.

10
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عملنا ،الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا

تعمل منظمة  World Visionمع مجموعات حماية
األطفال المحلية لتعزيز حماية الفتيات والفتيان
من سوء المعاملة واإلهمال واالستغالل وأشكال
العنف األخرى مثل زواج األطفال وعمالة األطفال.
يتعامل نموذجنا المتميز في حماية ومناصرة
الطفل مع السبب الجذري للعنف ضد األطفال
في المجتمعات .نحن نعمل مع السكان المحليين
لتحسين القوانين ،وتعزيز خدمات الحماية ،وتحويل
المواقف والسلوكيات الضارة ،وتمكين األطفال
كعوامل للتغيير.

وتعتقد منظمة  World Visionبأنه ينبغي لجميع
األطفال أن يتلقوا تعلي ًما آمنًا وعالي الجودة
ً
وشامل ،منذ الطفولة المبكرة حتى إكمال المدرسة
الثانوية .حتى في خضم وباء كوفيد ،19-حيث
كان أكثر من  %90من طالب العالم غير ملتحقين
بالمدارس ،قدمت منظمة  World Visionالمساعدة
إلى  4.1مليون طفل من خالل برامجها التعليمية –
حيث قدمت الدعم للمعلمين وأولياء األمور وقامت
بتوزيع المواد التعليمية بصيغ مطبوعة ورقمية،
وكذلك عبر الراديو والتلفزيون وعبر الرسائل
النصية القصيرة (.)SMS

يتواجد األطفال المستضعفون بشكل متزايد في
البلدات والمدن ،وتعمل منظمة World Vision
على زيادة عملها في تلك البيئات .قام  46مكتبًا
ميدانيًا بتنفيذ برامج في المدن والمناطق المحيطة
بها في العام المالي  .2021أطلقنا مبادرات
لالستجابة لكوفيد 19-في  298مدينة وكانت
 %12.5من األموال التي أنفقناها في برامج
حضرية .وقد عززنا هذا العمل من خالل إصدار
مجموعة أدوات نموذج الرسالة المقدسة الحضرية.

تتعاون منظمة  World Visionمع العائالت
والقادة الدينيين والمجتمعات لضمان ازدهار
وتنمية األطفال عاطفيًا وجسديًا وروحيًا.
تم تصميم مناهجنا القائمة على اإليمان لمعالجة
األسباب الجذرية الجسدية والروحية كذلك لضعف
الطفل .في العام المالي  ،2021عملنا مع أكثر من
 82000من أولياء األمور و 26000من القادة
الدينيين في  31دولة لتكوين عائالت ومجتمعات
أكثر دع ًما ومحبة حيث يمكن لألطفال االزدهار
والنمو.

منظمة  World Visionالدولية

رعاية الطفل
في عام  ،2021أثَّر برنامج "رعاية الطفل" الخاص بمنظمة  World Visionفي حياة أكثر من  16مليون طفل ومجتمعاتهم ،مما م ّكنهم من التحرر من الفقر إلى األبد .ومع استمرار
انتشار موجات الصدمة الناجمة عن وباء كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم ،تعاونت ما يزيد عن  1.9مليون جهة راعية مع األطفال ومجتمعاتهم للوقوف ضد آثاره المدمرة.
استمرت الموجات الالحقة من الفيروس في التسبب بحاالت إغالق المدن ومالزمة المنزل ،واالضطرابات المدرسية ،والصعوبات االقتصادية في عام  ،2021مما يجعل عملنا
الممتد لفترة طويلة وال ُمدار محليًا في أصعب األماكن في العالم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
محورا مه ًما في برامج رعاية الطفل على مدار العام.
كانت مساعدة المجتمعات على إعادة بناء سبل عيشها وتعزيز حماية الطفل
ً
•	فقد قدمنا المساعدة إلى أكثر من  1.5مليون طفل و 207.000من أولياء األمور ومقدمي الرعاية في  51دولة عن طريق برامج حماية الطفل من خالل "رعاية الطفل" ،مما
يساعد في الحفاظ على سالمة األطفال عندما تعطلت شبكات المجتمع المعتادة لديهم بسبب الوباء .كما تساعد هذه البرامج المجتمعات على أن تصبح أماكن أكثر أمانًا لألطفال.
•	قام أكثر من  1.3مليون شخص و 272.000أسرة في  36دولة بخلق سبل عيش أقوى بدعم من برنامج "رعاية الطفل" ،بما في ذلك مساعدة أولياء األمور ومقدمي الرعاية في
تعلم مهارات عمل جديدة وإنشاء مجموعات ادخار حتى يتمكنوا من الوصول إلى رأس المال عندما يحتاجون إليه.
ضا ،باستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات إليجاد طرق جديدة لالتصال ،على الرغم من قيود كوفيد .19-يمكن لجميع األطفال والجهات الراعية
لقد عملنا على االبتكار أي ً
تقريبًا في جميع أنحاء العالم اآلن تبادل الرسائل رقميًا ،بينما قامت الجهات الراعية في  11دولة بإجراء زيارة ميدانية افتراضية لمجتمع األطفال الذين ترعاهم لالطالع على تأثيرها
بشكل مباشر.
َّ
إن ،Chosen®وهي الدعوة الجديدة من  World Visionللرعاية ،تسمح لألطفال باختيار الجهة الراعية الخاصة بهم ،قد استمرت في التوسع وهي متاحة اآلن لألطفال في  34دولة
والجهات الراعية في  22دولة.
شكرا لجميع الجهات الراعية التي ساهمت من خالل ما قدمته من رعاية ودعم وشراكة مستمرة في تمكين األطفال والمجتمعات لمعالجة األسباب الجذرية للفقر وبناء مستقبل قوي.
ً
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من خالل ،Chosen®يختار
األطفال الجهة الراعية بدالً من
العكس ،مما يعكس الطريقة التي
تم ّكن بها الرعاية األطفال من أخذ
زمام المبادرة في تغيير مستقبلهم
الخاص.
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منظمة  World Visionالدولية

 5770مدرسة و 1533منشأة
لتقديم خدمات الرعاية الصحية

تأثيرنا العالمي،
الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا

تم تجهيزها بمرافق غسل اليدين ،فضالً عن 904
مدرسة و 478منشأة لتقديم خدمات الرعاية الصحية
بخدمات الصرف الصحي

 3.2مليون

ساهمنا في إحداث

603

 3مليون شخص

تمكنوا من الحصول على المياه النظيفة ،بما

في ذلك  570.000طفل

ممن تلقوا المياه الصالحة للشرب في المدرسة

وصلت المساعدات
اإلنسانية إلى ما يزيد عن

من األطفال كانوا جز ًءا
من برنامج رعاية
الطفل في 1268
برنام ًجا في المناطق المحلية حول
العالم

تغييرات في السياسة
التي تعالج األسباب الجذرية
الستضعاف األطفال

 30.1مليون

استفاد  16مليون

تم اتخاذ ما يزيد عن

لقد وصلنا إلى

طفالً في  54دولة من
برامج "رعاية الطفل"

 2مليون

من إجراءات
المناصرة من جانب داعمي منظمة
 World Visionالذين قاموا
بحمالت دعم من أجل األطفال
المستضعفين في  42دولة

شخص كاستجابة لـ  72كارثة
طبيعية وبشرية عبر  52دولة

 7.9مليون

شخص من خالل برامج المساعدة

الغذائية و 5.8مليون

شخص آخرين عبر  29دولة من خالل
برامج توفير األموال النقدية والقسائم
القابلة لالستبدال للسلع والخدمات
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خضع  248.781طفل

تحت سن الخامسة للعالج من
الهزال (أو سوء التغذية الحاد)
في  14دولة ،وتعافى أكثر
من %85

تلقت  46230من النساء
الحوامل والمرضعات

في  5دول الدعم من خالل
برامج التغذية التكميلية
المستهدفة

قام VisionFund
بسداد

 1.1مليون قرض

بقيمة  613مليون
دوالر أمريكي.

 %69من المقترضين كانوا من النساء

نهج منظمة
WorldVision

الحائز على الجوائز،

إعادة التجديد الطبيعي تحت إدارة
المزارع ،يتم توسيع نطاقه عالميًا وتم
االعتراف به من بين أفضل  500ممارسة
لألمم المتحدة تساهم في  12من أهداف
التنمية المستدامة الـ 17

قام  40000مزارع
من الذين شاركوا في مجموعاتنا
التدريبية بتنفيذ أساليب زراعية
جديدة ،مما يساعدهم على إنتاج
المزيد وزيادة دخل عائالتهم

تلقى أكثر من 293.800

من أولياء األمور في مجتمعات
الرعاية تدريبًا لزيادة األمن الغذائي
والقدرة على الصمود لتوفير سبل
العيش

 1.75مليون

فتى وفتاة شاركوا في األنشطة
المصممة لتعميق فهمهم محبة هللا
لهم وتقوية عالقتهم باآلخرين ومع
الطبيعة

استفاد ما يزيد عن

 4.5مليون

طفل مباشرة ً من خالل أنشطة
حماية الطفل من أجل الحد من
العنف ضد األطفال

ما يزيد عن

 1.5مليون

مادة تعليمية لتمكين التعلم عن بُعد
أو دعمه ،والتدريب والدعم لـ

64594

معل ًما
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كوفيد19-

استجابة عالمية

لقد بلغت مبادرات االستجابة
الخاصة بمنظمة World Vision

 350مليون
لما يزيد عن  72مليون شخص

في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية َّ
أن كوفيد 19-أصبح وبا ًء .وفي خالل ساعات ،أطلقت منظمة
 World Visionواحدة من أكبر مبادرات االستجابة الطارئة العالمية في تاريخنا الممتد على مدار  70عا ًما.
وبعد انقضاء عامين ،كان لمبادرة االستجابة الخاصة بنا بمبلغ  350مليون دوالر أمريكي تأثير كبير .لقد تجاوزنا هدفنا بالوصول
إلى أكثر من  72مليون شخص ،من بينهم أكثر من  30مليون طفل .يظل تركيزنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األطفال،
وخاصة األكثر ضعفًا .قد ال يكون األطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس ،لكن مئات الماليين من األطفال أصبحوا أكثر
ضعفًا بسبب التأثيرات غير المباشرة للوباء.

دوالر أمريكي

في أكثر من  70دولة

16

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة
*
72.012.019
الشرق األوسط وأوروبا
الشرقية

3.023.214
1.492.987

آسيا والمحيط الهادئ

18.727.536
7.756.912

الواليات المتحدة

1.299.451
أفريقيا

37.457.993
16.134.124

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

11.432.599
5.121.491
عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة
عدد األطفال الذين تلقوا المساعدة

VisionFund

71226

*يُرجى مالحظة ما يلي :جميع األرقام المتعلقة بمبادرة االستجابة لكوفيد 19-تراكمية (أي اإلجماليات من بداية مبادرة االستجابة التي تشمل بيانات العامين الماليين  2020و.)2021
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تلقى ما يقرب من

 45مليون

250.000

تم تعريف

706.910

شخص
المساعدة من خالل التدخالت
الصحية والمعلومات لزيادة الفهم،
بما في ذلك رسائل اللقاح

من المرافق تم تأسيسها
أو إعادة تأهيلها للمساعدة في الحد
من انتشار كوفيد،19-
بما في ذلك محطات غسل اليدين
المحلية ومراحيض المدارس

شخص في  34دولة
بأنشطة استخدام اللقاح
خالل عام 2021

تم توزيع

تأثّر أكثر من

تم سداد 300.000

 42مليون

قطعة ،بما
في ذلك أقنعة الوجه ومجموعات
القفازات وأطقم المطهرات

أكثر من

 38مليون

صا تلقوا المساعدة
شخ ً
من خالل الترويج للسلوكيات الوقائية

 250مليون

من األطفال المستضعفين بالسياسات
الجديدة أو المعدلة التي تم وضعها من خالل
 8406من إجراءات المناصرة التي تم اتخاذها
من قبل منظمة  World Visionعالميًا

ما يقرب من 400.000

من القادة الدينيين والمتخصصين
في الرعاية الصحية في الخطوط
األمامية/المحليين حصلوا على التدريب
والدعم الالزم لتوفير الخدمات الخاصة
بكوفيد 19-والخدمات المجتمعية ذات الصلة
باللقاحات

قرض "للتعافي من" كوفيد19-
بقيمة  174.5مليون دوالر
أمريكي عالميًا من قبل فرق
 VisionFundخالل عام 2021

 1.6مليون

طفل تلقوا

المساعدة من خالل توفير أنشطة
حماية الطفل لهم لمعالجة اآلثار
غير المباشرة العديدة للوباء ،مثل
ارتفاع العنف المنزلي والجنسي،
وزواج األطفال ،وعمالة األطفال
(جميع األرقام تراكمية ،أي العام المالي  2020و 2021معًا).
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الملخص المالي

*

تعزيز التزامنا تجاه األطفال الذين يعيشون في أماكن هشة.
من عام  2016إلى عام  ،2021قمنا بزيادة
المبلغ الذي تم إنفاقه في المناطق الهشة والمتأثرة
بالصراعات بنسبة .%68
إجمالي اإليرادات (بمليارات الدوالرات األمريكية):

2016
 2.72دوالر
أمريكي

2017

2018

 2.76دوالر  2.76دوالر
أمريكي
أمريكي

2019

2020

2021

 2.90دوالر
أمريكي

 3.01دوالر
أمريكي

 3.15دوالر
أمريكي

 %86العائد على البرمجة

(نسبة اإليرادات التي يتم إنفاقها على أعمال البرمجة التي لها تأثير مباشر على حياة
األطفال المستضعفين ،بما في ذلك المناصرة والحمالت والدعم الفني)

* للحصول على تقرير مالي مفصل ،انتقل إلى ،https://www.wvi.org/accountability :والذي يتضمن راب ً
طا ألحدث بياناتنا المالية.

18
18

التقرير السنوي العالمي | 2021

إجمالي المصروفات بحسب الفئة
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نفقات البرنامج
حسب المنطقة

(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
برامج التطوير

 1634مليون دوالر أمريكي ()%55

برامج اإلغاثة والتأهيل

 909مليون دوالر أمريكي ()%30
البرامج الدولية األخرى

التثقيف والمناصرة المجتمعية

 63مليون دوالر أمريكي

 23مليون دوالر أمريكي ()%1

جمع التبرعات

الشرق األوسط وأوروبا الشرقية

 249مليون دوالر أمريكي ()%8

 314مليون دوالر أمريكي

األعمال اإلدارية

أمريكا الشمالية

 290مليون دوالر أمريكي

 181مليون دوالر أمريكي ()%6
آسيا والمحيط الهادئ

 497مليون
دوالر أمريكي

أفريقيا

 1.15مليار دوالر أمريكي
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أستراليا ونيوزيلندا

 10مليون دوالر أمريكي
•	تخضع بيانات العام المالي  2021لتعديل التدقيق (يبدأ العام المالي
لمنظمة  World Visionمن  1أكتوبر  2020إلى  30سبتمبر .)2021
•   في عام  ،2021خفضت منظمة  World Visionالمبلغ اإلجمالي الذي تم إنفاقه على
األعمال اإلدارية (باستثناء العمالت األجنبية) وجمع التبرعات بمقدار  4مليون دوالر أمريكي
مقارنة بعام .2020
•   يرجع االختالف بين رقم العائد على البرمجة ونفقات البرمجة في المنطقة إلى توقيت تنفيذ
بعض المشروعات.

 237مليون دوالر أمريكي

الدولية
Worldالدولية
WorldVision
منظمةVision
منظمة
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بفضل حلولنا التي تُركز على
المجتمع ،فإن أمام كل طفل تساعده،
يستفيد أربعة أطفال آخرين أيضًا.

الصورة :بن آدامزWorld Vision/
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تقدم منظمة World Vision
المساعدة بتوفير المياه النظيفة
إلى شخص جديد كل  10ثوانٍ

الصورة :بن آدامزWorld Vision/

األمل والفرح والعدالة لجميع األطفال

كل  60ثانية ،تتلقى عائلة ما
األدوات الالزمة للتغلب على الفقر
بعد إقامة حدث رعاية في موزمبيق ،يجتمع األوالد لمشاهدة كرة القدم عند
غروب الشمس .الصورة :بن آدامزWorld Vision/

wvi.org

