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يُحدث أثرا إيجابيا في حياتهم. الأمر ليس مجرد الوصول إلى أعداد 

أكبر من الأطفال من خلل عملنا، بل زيادة أثر عملنا على هؤلء الأطفال. 
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مقدمة

في كل مكان سافرت إليه عام 2013، من أبوجا في   
نيجيريا إلى مخيم الزعتري في الأردن، شاهدت 

نتائج مشجعة لعملنا في إنقاذ حياة الأطفال وتأمين 
حقوقهم ومساعدتهم على بلوغ طاقاتهم الكامنة. 

وفي هذا التقرير نبرز بعض هذه النتائج من خلل 
الشواهد والأمثلة والأرقام.

وبفضل الخبرات المكتسبة في الكوارث طوال ما يزيد   
 Save the Children عن 30 عاماً في الفلبين، كانت منظمة
عصار هايان في نوفمبر )تشرين الثاني( 2013.  مستعدة لإ

عصار نحوا لم يسبق له مثيل، إذ راح  بلغت قوة الإ
ضحيته ما ل يقل عن 6,000 شخص وترك نحو مليونين 

من السكان بل مأوى. 

كانت الأيام الأولى من الستجابة محفوفة بالمصاعب،   
ولكن نظراً لأنه كان لدينا خبراء هناك في تلك المواقع 
نقاذ الأرواح، ولأننا استطعنا أن  مدادات لإ مجهزين بالإ

ندبر أموال الطوارئ في الحال، فلقد حققنا نتائج مبكرة 
للأطفال – بالتنسيق مع الآخرين لضمان حصول العائلت 

على الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. 

 – Merlin كما أن التحالف مع الجمعية الخيرية الصحية  
نسانية  نشاء قوة عالمية لتقديم المساعدات الصحية الإ لإ

للأطفال في بعض من أصعب الأماكن في العالم – برهن 
جدارته في الفلبين وفي أماكن أخرى.

وبعد مرور ثلثة أشهر، شاهدت بنفسي مدى التقدم الذي   
أحرزناه. ففي تاكلوبان، وهي من أسوأ المناطق المنكوبة، 

قامت المجتمعات التي تتمتع بصمود غير عادي بإزالة 
الأنقاض من الشوارع وإصلح البيوت، كما بدأوا بإعادة 

فتح مدارسهم. ورؤية البتسامة على وجوه الأطفال وهم 
يلعبون معاً في الفصول الدراسية في الخيام التي شّيدناها 

كانت ُمحّفزاً رائعاً.

ومع اقتراب عام 2015، وهو التاريخ المستهدف لتحقيق    
نمائية للألفية، يجرى إحراز تقدم شامل على  الأهداف الإ

كافة الجبهات للأطفال – فخلل 15 عاماً فقط ساعدنا في 
خفض الأعداد إلى النصف بين الأطفال الذين يموتون قبل 

بلوغهم الخامسة من العمر لأسباب يمكن منعها وعدد 
الأطفال الذين لم يحصلوا على قسطهم من التعليم 

الأساسي. هذا ُمحّفز هام أيضاً لكل مساندينا وشركائنا. 

ولكن العمل أبعد من أن يكون قد انتهى. ففي العام   
المقبل سوف نعمل بأقصى جهد وبأسرع وقت قدر 
المستطاع للقتراب من تحقيق الأهداف، بينما نمهد 

نجازات التي نطمح  أيضا الطريق أمامنا. ونعتقد بأن الإ
أن نحققها للأطفال باتت فعلياً في متناول أيدينا وضمن 
إطار إمكانياتنا الجماعية. ولكننا ل نستطيع أن نفعل أي 

شيء بدونكم – شكراً لكم!

جازمين وايتبريد  
Save the Children International الرئيس التنفيذي  
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عملنا في أنحاء العالم  

Save the Children هي المنظمة المستقلة الرائدة عالميا المعنية   
بالأطفال. إننا نعمل في أكثر من 120 بلدا لتحقيق نجاحات في طريقة 

تعامل العالم مع الأطفال

 المعلومات صحيحة كما هي في مارس )آذار( 2014. 
 الخطوط المرسومة لحدود البلد الوطنية على هذه 

الخريطة ليست قاطعة.

» منذ ثلثة أعوام كنت أفكر أن أكف عن الذهاب إلى المدرسة بسبب المشكلة 
 التي حدثت ]تعرّضت صافي للغتصاب[. واليوم أستطيع أن أقف بكل شجاعة 

 وأتحدث. لم يكن باستطاعتي من قبل أن أفعل ذلك. فقد كنت أشعر بالخجل. 
والآن أنا سعيدة. فقد استطعت أن أعرف حقوقي. أستطيع أن أواصل المسيرة 

نحو المستقبل نظراً لأنني أتمتع بالشجاعة الكافية الآن.«
صافي، تبلغ من العمر 17 عاماً، من فريتاون، سيراليون، تخرجت من برنامجنا لتعليم المهارات،    

والآن تساعد زملءها في التغلب على مشاكلهم
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نتائج تحققت للأطفال في 2013

في عام 2013 استطعنا أن نصل إلى ما يربو على 143 مليون طفل    
من خلل عملنا، ومنهم ما يزيد عن 52 مليون طفل بصورة مباشرة
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12.3 مليون
استطاعت مبادرتنا لمرضى فيروس نقص   

يدز أن تصل مباشرة إلى  المناعة ومرض الإ
12.3 مليون فتاة وفتى. 

317  
استطعنا بفضل انتشارنا العالمي تنظيم   
317 مبادرة للمناصرة في 68 دولة لتأمين 

التغيرات القانونية والسياسية واستثمارات 
إضافية تعود بالفائدة على الأطفال.

2.5 مليون  
ساعدنا 2.5 مليون شخصاً من أفراد العائالت   

على زيادة دخلهم أو بناء معيشة أكثر 
استدامة، وذلك لمساعدة العائالت للخروج 

من دائرة الفقر.

٪77  
لّبى 77٪ من مرافقنا للتعليم في السنوات   

المبكرة احتياجات الأطفال الصغار 
الستيعابية واللغوية والجسدية والنفسية. 

11
عادة لم شمل الأطفال  عملنا في 11 دولة لإ  

الذين انفصلوا عن أفراد عائالتهم خالل 
نسانية. وفي جنوب السودان  الأزمات الإ

بادرنا بهذا العمل خالل 72 ساعة من بداية 
حالة الطوارئ.



نساني العمل الإ  

نسانية للأطفال  هدفنا: أن نُصبح الوكالة الرائدة في الستجابة الإ  

» ليس من الذكاء أن ترى ما يقرب من 100,000 شخص قد لقوا مصرعهم 
]في سورية[ أو تجد الأطفال مستهدفين. ول شك أن من الغباء منع 

نسانية إلى العيادات.« وصول المساعدات الإ
بروفسور الفيزياء العالمي ستيفن هوكنغ  

في عام 2013، وصلت Save the Children بصورة   
مباشرة إلى 4.15 مليون طفل من ضحايا الأزمات 

نسانية بأنحاء العالم.  الإ

والآن بعد أن دخل الصراع السوري عامه الرابع فإنه   
يُشكل حالة طارئة معقدة تؤثر على ما يقرب من 

4.3 مليون طفل بداخل سورية و1.3 مليون طفل لجئ 
بأنحاء المنطقة. وبفضل تواجدنا المحلي منذ أمد 

طويل استطعنا الوصول إلى 1.2 مليون طفل في سورية 
ولبنان والأردن والعراق ومصر، وإننا بصدد الوصول 

إلى المزيد من الأطفال كل يوم. 

وقد جمعنا حتى الآن 243 مليون دولر أمريكي   
لمساعدة العائالت التي تضررت من الأزمة. إذ أننا 

مدادات المنزلية الأساسية  نمكنهم من الحصول على الإ
والماء النظيف ولوازم النظافة الشخصية وتحسين 

أمنهم الغذائي ومعيشتهم. كما نساعد الأطفال 
للتعافي من الصدمات النفسية التي عانوا منها وليعودوا 

إلى المدرسة. 

وفي عام 2013 قمنا بتحصين 21,000 طفل من الأمراض   
للمساعدة في منع إصابتهم بشلل الأطفال بين تعداد 
الالجئين المتزايد. وخالل أشهر الشتاء أدرنا أكبر برنامج 
لنا لتوفير المأوى لمساندة عائالت الالجئين وإمدادهم 

أيضا بالبطانيات والمالبس لتقيهم من البرد. 

ورغم تحديات العمل في وضع يسوده الصراع، ساعدنا   
ضافة إلى العمل  714,700 شخص بداخل سورية. وبالإ

على أرض الواقع، دأبنا على الضغط لأجل زيادة وصول 
نسانية. وقد ساعدت جهودنا لحشد  المساعدات الإ
التأييد في إقناع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار 

نسانية بدون عراقيل  يطالب بوصول المساعدات الإ
داخل سورية.
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119

في عام 2013، شملت استجابتنا   
119 أزمة إنسانية، ومنها صراعات مسلحة 

وكوارث طبيعية في 48 دولة.

نسانية بصورة  وصلت مساعداتنا الإ  
مباشـرة إلـى 7.65 مليـون شـخص منهـم 

4.15 مليون طفل. 

7.65 مليون  

لمزيد من المعلومات يرجى قراءة تقريرنا بعنوان طفولة تحت وابل النيران  

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/childhood-under-fire


أنا على ما يرام الآن، وسعيد لأنني رجعت إلى المدرسة. قبل استئناف الفصول الدراسية،   «
 .]Save the Children كنا دائماً نلتقي في خيمة كبيرة ]مساحة صديقة للأطفال وفرتها

لقد كان هناك الكثير من الأطفال مثلي. إننا نغني ونمارس الألعاب.«
جستن، 9 سنوات، الفلبين )الصورة جهة اليمين(. قدمنا لعائلته البطانيات وعدة لتنقية المياه وحقيبة العودة   

إلى المدرسة تحتوي على مواد تعليمية

عندما أصاب إعصار هايان الفلبين في نوفمبر )تشرين   
الثاني( 2013، كنا من أوائل الوكالت الدولية المتواجدة 

على الأرض، وذلك بفضل تواجدنا هناك وكوننا على 
أهبة الستعداد أيضاً. 

وكانت استجابتنا لهذه الأزمة هي أول عملية مشتركة لنا   
فعلياً مع الجمعية الخيرية الطبية Merlin التي انضمت 

إلى منظمة Save the Children. وبفضل الجمع بين 
موظفي Merlin الصحيين في الخط الأمامي مع خبراتنا، 
نسانية  يمكننا أن ننقذ المزيد من الأرواح في المواقف الإ

من خالل مبادرات الأدوية والصحة العامة للحالت 
الطارئة. ومعاً ننشئ قوة عالمية للخدمات الصحية في 

نسانية.  المواقف الإ

ولقد حققنا نتائج سريعة لالأطفال عن طريق تأسيس   
تسع عيادات متنقلة ونشر فرق متخصصة في الحوادث 
والطوارئ لعالج الأفراد في تاكلوبان وعلى الجزر النائية. 
ووقت كتابة هذا التقرير كنا قد قدمنا 42,300 استشارة 

طبية من عياداتنا المتنقلة. 

يصال المواد الغذائية  كما وسعنا أيضاً نطاق عملياتنا لإ  
إلى 200,000 طفل وعائالتهم، وإمداد آخرين بالمياه 

والدواء والمأوى والمساندة النفسية.

وإننا متواجدون هنا لفترة طويلة لمساعدة المجتمعات   
على إعادة بناء حياتهم، وخاصة في تسع مقاطعات التي 

عانت أكثر معاناة. 

ونهدف من خالل استراتيجية تغطي ثالث سنوات   
ونداء لجمع 100 مليون دولر أمريكي إلى بناء مستقبل 

أفضل لأكثر من 800,000 طفل في الفلبين. ونحن 
نستثمر في الخدمات الجتماعية لحماية الأطفال كما 

أننا ننمي صمود المجتمعات للتقليل من أثر الصدمات 
في المستقبل.
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منذ مارس )آذار( 2013 وصلنا بصورة مباشرة   
إلى 100,000 طفل عانوا من الصراع في 

جمهورية أفريقيا الوسطى عن طريق تدعيم 
الرعاية الصحية، وتوفير أماكن آمنة للتعلم 

واللعب، والحصول على مساندة نفسية.

منذ أن بدأ الصراع في ديسمبر )كانون الأول(   
2013، ساعدنا ما يزيد عن 80,000 شخص 

في جنوب السودان عن طريق تدعيم 
الرعاية الصحية وتنفيذ برامج التغذية وتوفير 

أماكن آمنة لالأطفال. 

وزعنا مستلزمات للمأوى استفاد منها   
45,250 عائلة في الفلبين ممن فقدوا بيوتهم 

عصار هايان.  في الإ

في الصين ساعدنا ما يزيد عن 70,000   
شخص من ضحايا زلزال سيشوان عن 

طريق تقديم مواد إغاثة لحالت الطوارئ 
ومساندة التعليم المحلي وحماية الأطفال 

وتوفير الرعاية الصحية.

www.savethechildren.net لمزيد من التفاصيل عن آخر أعمالنا يرجى زيارة الموقع  

80,000  

http://www.savethechildren.net


النجاح الذي حققناه: ل يموت أي طفل تحت عمر الخامسة من   
أسباب يمكن منعها، ولن يقبل الرأي العام وجود مستويات عالية 

من وفيات الأطفال

»إن السباق للبقاء على قيد الحياة يُعد ماراثونياً وليس سباقاً قصيرا للسرعة. 
 والجائزة لهؤلء الأطفال هي فرصة عادلة في الحياة، بغض النظر عن 

 مدى فقر الأبوين، والمكان الذي يعيشون به، وسواء كانوا فتيان أو فتيات. 
إنه سباق نستطيع أن نفوز به.«

البطل الأولمبي هايلي غبرسالسي، وهو يساند حملتنا »سباق لكل طفل لأجل البقاء على قيد الحياة«  

لأول مرة أصبح في المتناول وضع حد لوفيات الأطفال   
التي يمكن منعها. فمن خالل حملتنا العالمية ذات 
الأولوية، لكل طفل EVERY ONE، تمارس منظمة 

Save the Children نفوذها على الحكومات والمؤسسات 
الدولية والقطاع الخاص لتغيير السياسات والممارسات 

نقاذ حياة الأطفال.  لإ

إننا نعرف الحلول – موظف صحي في متناول كل طفل،   
والرعاية لحديثي الولدة، والتحصينات ضد الأمراض، 

والتغذية الجيدة لالأطفال. 

سوء التغذية هو السبب الرئيسي لما يقرب من نصف   
الوفيات بين الأطفال تحت عمر الخامسة. كما أن سوء 

التغذية قبل عمر الثانية يمكن أن يؤدي إلى وقف النمو 
البدني والفكري طوال الحياة. ومع ذلك في كثير 

من الأحيان للتغذية موارد كافية. ولقد استغلينا اجتماع 
براز  دول مجموعة الثمانية في المملكة المتحدة لإ

المخاوف بخصوص هذه القضية، ما ساعد في تأمين 
استثمارات عالمية إضافية بلغت 4.1 مليار دولر أمريكي 

لتغذية الأطفال.

وعملنا مع الشركاء في حملة »التحالف العالمي للتغذية«   
وحركة »تعزيز توفر التغذية« يعني أن 19 دولة 

الآن لديها أهداف لوضع حد لوقف نمو الأطفال. 
وفي 2013 حققنا أيضاً نتائج لالأطفال عن طريق 

الضغط لوضع استراتيجية للتغذية في أثيوبيا وتأمين 
التشريعات القانونية الخاصة بتغذية الأطفال في أربع 

مقاطعات باكستانية.

ويشكل الأفراد جزءاً ل يتجزأ من حمالتنا لكسب التأييد،   
من الحث على جعل الرعاية الصحية في كينيا مجانية 

وحتى تشجيع الرضاعة الطبيعية في الصين وجعل 
الصحة العالمية أحد الأولويات في النتخابات النرويجية 

لعام 2013.

الصحة والتغذية  
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hildren /ث

الهند: سومن نا

بفضل جهودنا لحشد التأييد في اجتماع   
مجموعة الثمانية، أمكن تأمين تعهدات عالمية 
لمنع 20 مليون حالة وقف النمو بين الأطفال.

في يومنا العالمي للعمل لأجل بقاء الأطفال   
على قيد الحياة، دعا ما يزيد عن 80,000 

نهاء وفيات  طفل من 68 دولة الحكومات لإ
الأطفال لأسباب يمكن منعها.

20 مليون

6

80,000  

www.everyone.org لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع  

http://www.everyone.org


» أرضع طفلي رضاعة طبيعية فقط. وطفلي نادراً ما يمرض. لقد عانيت من ولدة 
صعبة، كما عانى أطفالي. وإنني أعرف أهمية منع الحمل الطبيعي عن طريق 

التغذية بالرضاعة الطبيعية فقط، وهذا بفضل عمل الموظف الصحي في المجتمع. 
وسأبدأ أسلوباً جديداً لمنع الحمل عندما يصل عمر طفلي ستة أشهر.«

أم الطفلة سريكينه من نانيكيل في مالي  

رغم التحسينات المذهلة خالل الفترة الأخيرة في   
بقاء الأطفال على قيد الحياة، هناك أكثر من 18,000 

طفل يموتون كل يوم لأسباب يمكن منعها وأسباب 
يمكن عالجها، غالباً بسبب عدم حصولهم على الرعاية 

الصحية. وهذا وضع غير مقبول. 

ولكوننا اسماً على مسمى، نستخدم الرعاية الصحية   
نقاذ حياة الأطفال في مناطق  ضمن المجتمعات لإ

العالم التي يصعب الوصول إليهم فيها.

وفي المناطق النائية في نيكاراغوا نستخدم موظفين   
صحيين مدربين – brigadistas – لعالج ومنع الأمراض 

سهال  التي تهدد الحياة مثل اللتهاب الرئوي والإ
والدوسنتاريا. وإلى جانب ذلك، يشجع هؤلء 

الموظفون الصحيون على التغييرات في ممارسات 
العائلة والمجتمع لمنع انتشار الأمراض والتشجيع على 

الممارسات الصحية. 

وبمساندة وزارة الصحة، نستخدم هذا الأسلوب   
المنهجي في كافة المناطق النائية في نيكاراغوا التي 

توجد بها أعلى مخاطر تهدد صحة الأطفال. 

والنتيجة بالنسبة لأطفال نيكاراغوا؟ انخفضت وفيات   
الصغار في هذه المناطق إلى النصف منذ عام 2006 

وأصبح هذا الأسلوب المستدام سياسة حكومية وطنية.

تتبع Save the Children »إدارة حالة المجتمع« في   
أكثر من 20 دولة – يصل نصف هذه البرامج إلى تعداد 

سكان مشترك يزيد عن 14 مليون شخص، ونعتبر رائدين 
في هذا المجال. ويستند وضع السياسات والممارسات 

العالمية على بيانات تتعلق بما نقوم به. 

ولن نتوقف عند هذا الحد – حيث نوسع منهجنا هذا   
ليشمل حديثي الولدة الذين غالباً ما تغفلهم برامج 
الرعاية الصحية. ونبذل جهود حشد التأييد لتحسين 
الرعاية الصحية لحديثي الولدة – على سبيل المثال 

عن طريق المناداة بشمول أفضل قواعد الممارسة في 
صحة حديثي الولدة ضمن الخطة الوطنية في أوغندا.
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1.2378,800 مليون 14.4 مليون3.1 مليون  

نقاذ الأرواح،  قدمنا رعاية صحية وقائية لإ  
ومنها تحصينات ضد الأمراض والممارسات 

السليمة الآمنة عند الولدة استفاد منها 
1.2 مليون طفل.

خالل الفترة 2010 – 2013 ساعدنا 378,800   
موظف صحي في استكمال تدريبهم في مجالت 
صحة الأطفال ذات الأولوية، وبذلك حققنا نتائج 

تجعلنا على بعد 5٪ من تحقيق هدفنا لتدريب 
400,000 موظف صحي بحلول عام 2015. 

نقاذ أرواح  خالل عام 2013 قدمنا عالجاً لإ  
3.1 مليون طفل مصابين بأمراض مثل 

سهال وسوء  المالريا واللتهاب الرئوي والإ
التغذية الحاد. 

عادت برامجنا الخاصة بالتغذية عام 2013   
بالفائدة على 14.4 مليون طفل تحت عمر 

الخامسة عن طريق تقديم الطعام المغذي 
والفيتامينات والمعادن التكميلية.

www.savethechildren.net/sowm اطلع على المزيد على موقع  

http://www.savethechildren.net/sowm


التعليم  

النجاح الذي حققناه: كافة الأطفال يستطيعون القراءة لدى انتهاء   
دراستهم بالمرحلة البتدائية؛ ويتوفر تعليم جيد للأطفال الذين تضرروا 

نتيجة أزمات إنسانية 

باستطاعة طفل واحد ومعلم واحد وقلم واحد   « 
 وكتاب واحد تغيير العالم. التعليم هو الحل الوحيد. 

التعليم أول.«
مناصرة التعليم مالل يوسف زئي لدى ترؤسها لأول اجتماع شبابي    

في الأمم المتحدة في نيويورك 

ثلث أطفال المرحلة البتدائية ل يتعلمون الأساسيات   
بسبب سوء نوعية التعليم. وهناك 57 مليون طفل، 

نصفهم في دول ابتليت بالصراعات، ل يحصلون على 
التعليم نهائيا.

وقد عملت منظمة Save the Children في عام 2013   
مع شركاء لها لتوفير التعليم ليستفيد منه 9.8 مليون 

نسانية.  طفل، بمن فيهم أطفال تضرروا من الأزمات الإ

إننا نساعد في التغلب على العقبات أمام توفير تعليم   
جيد. وبرنامجنا »تعزيز تعلم القراءة« يطور مهارات 
القراءة لدى الأطفال، وهي أول خطوة تجاه مواصلة 

التعليم، من خالل تدريب المعلمين وتقييم القدرة على 
القراءة والدعم المجتمعي. 

وقد وصل هذا البرنامج مباشرة إلى 192,000 طفل في   
24 بلدا. على سبيل المثال، ساهم برنامج »تعزيز تعلم 

القراءة« في إثيوبيا في تحقيق تحسن كبير فـي مهارات 
القراءة لدى الأطفال مقارنة بأطفال مدارس آخرى 

لم يطبق بها البرنامج، ما دعا منظمة الرؤية العالمية 
World Vision وشركاء آخرين لتطبيق هذا البرنامج 

على نطاق أوسع.

وقد أجرينا تعديال على هذا البرنامج لتلبية احتياجات   
تعليمية خاصة في رواندا. ونعمل مع الحكومة ونتواصل 
مع أولياء الأمور والمجتمعات لتعزيز تعليم القراءة في 

مراكز الطفولة المبكرة والمدارس البتدائية. وفي عام 
2013 دربنا 815 من المعلمين وأسسنا مكتبات في حوالي 

700 فصل دراسي.

ولتوطيد ذلك، عملنا على تنمية ثقافة القراءة في رواندا   
بطريقة مبتكرة. حيث أننا نساعد في تمكين الناشرين 

والمؤلفين والرسامين المحليين لنشر كتب أطفال باللغة 
المحلية كي يتمكن أفراد العائلة والأطفال من التمتع 

بقراءة الكتب مع بعضهم.
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236 مليون   
دولر

70,700

في عام 2013 استثمرنا 236 مليون دولر أمريكي   
عالميا في برامج التعليم.

ساعدنا 70,700 طفل في الحصول على   
التعليم في 15 بلدا ابتلي بالصراع. ومنذ عام 

2005 ساعدنا 1.86 مليون طفل في مناطق 
متضررة من الصراع بهذا الشكل.

للمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة تقريرنا حول العتداء على التعليم  

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/ATTACKS_ON_EDUCATION_FINAL.PDF


حماية الأطفال  

النجاح الذي حققناه: ينشأ كافة الأطفال في بيئة عائلية آمنة    
ول يوضع أي طفل في مؤسسة تسبب له الضرر 

 »حين يُسأل الأطفال عن أولوياتهم، تأتي الحماية 
 من العنف في المرتبة الثانية من بين أولوياتهم.

 فلنأخذ هذه الرسالة بجدية!«
ممثل الحكومة السويدية مخاطبا فريق العمل مفتوح باب العضوية   

في الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.

في كل عام هناك ما يصل إلى 1.5 مليار طفل يواجهون   
العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي. وتعمل منظمة 

Save the Children تجاه إنهاء كافة أشكال العنف 
ضد الأطفال.

إن حصول الأطفال على رعاية جيدة في سن مبكرة   
يخفض خطر تحولهم للعنف وتعرضهم لالستغالل 

وانتهاء الأمر بهم في رعاية المؤسسات، كما أن الرعاية 
الجيدة مرتبطة برفاه الأطفال طوال حياتهم. ويكون 
الأطفال بأحسن حال دائما ضمن عائالتهم في أغلب 

الأحيان، إل أن بعض العائالت الضعيفة بحاجة لدعم 
إضافي لرعاية أبنائها الصغار.

وفي مالوي يكفل برنامجنا »المساعدة الأساسية« أن   
يتمكن الأطفال تحت سن الثامنة، الذين ل يلقون رعاية 
مناسبة أو أن عائالتهم مبتالة بالفقر الشديد أو بمرض 

يدز، من العيش جيدا. نقص المناعة/الإ

ونحن نعمل مع الأطفال الصغار وآبائهم أو من   
يرعونهم لأجل تعزيز صمودهم ومساعدتهم في 

الحصول على الدعم. 

هذا الدعم المتكامل يشمل الصحة والرعاية والتنمية،   
والتغذية وتقوية الوضع القتصادي، إلى جانب 

حماية الأطفال. 

وقد وضعنا برنامج المساعدة هذا بالتعاون مع شركائنا   
ليكون أداة يستعين بها صانعو السياسة ومقدمو 

الخدمات. ونجاح البرنامج يعني مصادقة حكومة 
مالوي عليه، وتعميمه على المستوى الوطني من 

خالل مراكز رعاية الطفولة المبكرة والشركاء المحليين 
وبرامج الزيارات المنزلية. 

يستفيد الأطفال في عدد من البلدان من برنامج   
»المساعدة الأساسية«. ففي موزمبيق ساهم البرنامج 

في خفض الأمراض بين الأهالي المسؤولين عن 
رعاية الأطفال الصغار بنسبة 19٪، ما جعلهم أكثر 

قدرة على العناية بالأطفال. ونعمل الآن، بدعم 
 )Conrad N Hilton( من مؤسسة كونراد إن هيلتون

ويو إس إيد USAID، لتوسيع هذا البرنامج 
في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية ليستفيد منه 

250,000 طفل.
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37  

بفضل مساهماتنا، أصبحت هندوراس   
الدولة 37 التي تحظر تماما العقاب البدني، 
بما في ذلك في المنزل – وبذلك يستفيد ما 

يفوق 3.3 مليون طفل في البالد.

2.5 مليون

في عام 2013 وصلنا إلى 2.5 مليون طفل   
مباشرة من خالل برامجنا لحماية الأطفال، بما 

ساءة أو  في ذلك الأطفال الذين تعرضوا لالإ
الستغالل أو الذين يفتقرون للرعاية المناسبة.

يرجى زيارة مركز معلومات حماية الأطفال بعد 2015  

http://resourcecentre.savethechildren.se/start/child-protection-post-2015
http://resourcecentre.savethechildren.se/start/child-protection-post-2015


إدارة حقوق الأطفال  

النجاح الذي حققناه: يستفيد كافة الأطفال، خصوصا الأكثر فقرا من   
بينهم، من استثمارات حكومية أكبر واستغلل أفضل لموارد المجتمع 

لضمان حقوقهم 

إن فهم القتصاد يبدو صعبا، لكن بعد ورشات العمل ]التي   «
نظمتها Save the Children[ تعلمنا بأن ذلك له شأن بحقوق 

الشباب والسعي لدى الحكومة كي تأخذنا بعين العتبار.«
جيسون، 16 عاما، كولومبيا  

أبدت أغلب الدول التزامها تجاه حماية حقوق الأطفال،   
لكن الكثير منها ل تستثمر ما يكفي من الموارد لضمان 

تلك الحقوق أو الوصول لالأطفال الأكثر تهميشا. وتعمل 
منظمة Save the Children في أنحاء العالم للتغلب 

على ذلك.

وتحليل الميزانيات وممارسة التأثير في توزيع مخصصاتها   
قد ل يبدو أمرا يسيرا، لكنه طريقة مبتكرة وفعالة لضمان 

تنفيذ الحكومة والسلطات للتزاماتهم تجاه الأطفال. 
وذلك يضمن بأن الميزانيات المخصصة لالأطفال سوف 

يستفيد منها الأطفال حقا.

ونحن نعمل في أنحاء زامبيا مع الأطفال ومنظمات   
دارات الحكومية لمراقبة والتأثير  المجتمع المدني والإ
نفاق على الأطفال. وقد دربنا شبكات  في مجالت الإ
المراهقين والمجتمع على تحليل الميزانيات وضمان 

تطبيق السياسات المتعلقة بالأطفال. 

نسان في زامبيا والأطفال  كما ندعم لجنة حقوق الإ  
أنفسهم في حمالتهم لأجل حقوق الأطفال.

وقد ساهم ذلك خالل عام 2013 بزيادة قدرها ٪2   
في ميزانية الصحة في زامبيا، وزيادات في الستثمار 
بالتعليم الوطني والضمان الجتماعي – وهذه نتيجة 
استفاد منها 6.2 مليون طفل في زامبيا. ويجري الآن 
استشارة منظمات المجتمع المدني والأطفال بشكل 

نفاق الحكومي، وباتوا أكثر قدرة على  متزايد بشأن الإ
محاسبة السلطات.

ونطبق نهجا مماثال في جنوب آسيا وأمريكا الالتينية.   
ففي البرازيل شارك 30٪ من عمدات المدن في برنامجنا 
»عمدة صديق لالأطفال« في السنوات من 2009–2013، 

واستفاد من ذلك ما يفوق 10 ماليين طفل ومراهق 
يعيشون في تلك البلديات.
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في عام 2013 ساعدنا في إحداث 38 تغييرا   
في السياسات أو التشريعات في أنحاء العالم 
لضمان حقوق الأطفال، كما فعلنا فيما يتعلق 

بالدستور الجديد في زيمبابوي.

منذ عام 2012 ازداد عدد تحالفات الأفراد   
والمنظمات التي كان لها أثر على حقوق 

 ،Save the Children الأطفال، والتي تدعمها
بمعدل 52٪ في أنحاء العالم

تابع فيديو حول تقديم البراهين لأجل التغيير الذي أعددناه  

http://youtu.be/rXzgRStA3lI


نتائج تحققت للأطفال في 2013  

يحقق موظفونا والمتطوعون لدينا في أنحاء العالم نتائج هائلة لأجل الأطفال.   
وهذا تحقق فقط بفضل التزام واستثمار وتشجيع من شركائنا والمتبرعين لنا والداعمين 

لعملنا. شكرا لكم جميعا

X
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 34,000  
ساعدنا في تحسين حياة ما يفوق 34,000   

طفل متضرر من العنف المسلح في 4 دول 
يدور بها الصراع، وذلك بتوفير الدعم 

النفسي وخدمات أخرى لهم. 

٪60  
في عام 2013 كانت هناك مشاركة جادة   

وفعالة من الأطفال في 60٪ من مشاريع 
التي تدعمها Save the Children في 

50 دولة جرى تقييمها، ونعتزم زيادة ذلك 
في كل سنة لحقة.

8,000  
فحصنا 8,000 طفل صغير من المتضررين   
من إعصار هايان في الفلبين للكشف عن أي 
عالمات تدل على سوء التغذية، ووفرنا لهم 

العالج المناسب.

٪7  
في 2013 ساعدنا طلبات مقدمة من 7٪ دولة   

إضافية لالنضمام لتفاقية حقوق الطفل 
أو الستعراض الدوري الشامل أو غير ذلك 

من الهيئات الدولية المعنية بالأطفال.

17,000
ساعدنا حوالي 17,000 طفل في   

سورية للحصول على تعليم جيد من 
خالل المساعدة بتأسيس 40 مساحة 

آمنة للتعليم.
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شراكات مع الشركات العالمية  

» تعاوننا مع Save the Children ساعد مليين الأطفال 
في الدول النامية، وذلك بتحسين التعليم والترويج 

لحقوق الأطفال. ونعمل معا لمساعدة الأطفال في أنحاء 
العالم في كسر دائرة الفقر وبناء مستقبل أكثر إشراقا 

لأنفسهم ولعائلتهم.«
بيتر هيغنز    

الرئيس التنفيذي لمؤسسة آيكيا

إن شراكة بهذا الحجم تتيح لنا فرصة عمل شيء رائع –   «
المساعدة في إنقاذ حياة مليون طفل وتحسين حياة مليين 

 Save the Children آخرين. وبضم جهودنا إلى جهود
يمكننا إعطاء زخم جديد للتغيير ووقف وفيات الأطفال 

نتيجة أمراض يمكن منعها.«
سير آندرو ويتي    

الرئيس التنفيذي لشركة غلكسو سميث كلين

مؤسسة آيكيا IKEA هي أكبر شريك لنا من بين الشركات. بدأت شراكتنا مع   
آيكيا منذ عام 1994 وعملنا معا على تطوير مدونة قواعد سلوك آيكيا لمنع 

وجود أطفال من بين العاملين في شبكة إمداداتها. وقد استفاد من حملة 
آيكيا بعنوان »ألعاب طرية للتعليم« أكثر من 11 مليون طفل في السنوات 

العشر الماضية، حيث جمعت الحملة حوالي 93 مليون دولر أمريكي لدعم 
جهود منظمة Save the Children واليونيسيف، وذلك يشمل 14 مليون 

دولر أمريكي في 2013.

وقد دأبنا على العمل معا منذ عام 2008 لمعالجة الأسباب الكامنة وراء   
عمالة الأطفال في قطاع زراعة وإنتاج القطن في الهند وباكستان. وتدعم 

مؤسسة آيكيا حتى الآن ما يفوق 60 من برامجنا في أنحاء العالم.

في عام 2013 أعلّنا عن شراكتنا العالمية مع شركة غالكسو سميث كالين   
)JSK( للمساعدة في إنقاذ حياة الماليين من أكثر أطفال العالم فقرا. 

ومن خالل هذا التعاون الفريد بيننا، نتبادل الخبرات والموارد والوصول 
لمن هم بحاجة للمساعدة واستغالل النفوذ لمعالجة بعض من الأسباب 
الرئيسة لوفيات الأطفال. ونعمل على تعجيل إحراز تقدم في المنتجات 

منخفضة التكلفة المنقذة للحياة، بما فيها منتج هالمي لمنع تلوث الحبل 
السري للمواليد. 

كما بدأت غالكسو سميث كالين دعمها لبرنامجنا المميز في جمهورية الكونغو   
الديموقراطية الذي يهدف لتوفير الرعاية الصحية الضرورية إلى 450,000 

شخص – وقد وصلنا بالفعل لأكثر من 2,000 من الأطفال في المناطق 
الريفية من خالل حملة التحصين ضد الأمراض.
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Save the C
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سيا: ديفيد واردي
إندوني

منظمة Save the Children تحتل مكانة فريدة لبناء شراكات محلية   
وعالمية. ونركز على بناء علقات استراتيجية طويلة الأمد مفيدة للطرفين

صادف عام 2013 مرور عشر سنوات على شراكتنا العالمية مع شركة   
ريكيت بنكيزر )RB( وإعادة إطالق حملة »أطفال أكثر صحة، بيوت أكثر 
سعادة«. طموحنا المشترك هو الحؤول دون وفاة أطفال دون الخامسة 

سهال بحلول عام 2020، وذلك بتضافر خبراتنا ومهاراتنا  من العمر نتيجة الإ
 والستثمار في ابتكار منتجات جديدة.

جمعت هذه الحملة 9 ماليين دولر أمريكي في عام 2013 من خالل حملة   
لجمع التبرعات عن طريق الموظفين وتبرعات من الشركات. وقد أتاح لنا 

هذا المبلغ إطالق برنامج جديد في باكستان، ونعتزم إطالق برامج أخرى 
لمساعدتنا في تحقيق هدفنا.

نريد إحداث تغيير إيجابي بتوفير حلول مبتكرة كي تكون   «
حياة الأشخاص أكثر صحة والبيوت أكثر سعادة. وشراكتنا 
الموسعة جدا مع Save the Children ستقطع شوطا كبيرا 
في إحداث تحسين دائم في الصحة والنظافة الشخصية 

للأطفال والعائلت المحتاجين في أنحاء العالم.«
راكيش كابور    

الرئيس التنفيذي لشركة ريكيت بنكيزر
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في عام 2012 التزمت شركة يونيليفر Unilever بدعم حملة   
»لكل طفل« التي أطلقتها Save the Children للقضاء على وفيات 

الأمهات والأطفال التي يمكن منعها. هدفنا معا هو إنقاذ وتحسين حياة 
مليونين من الأطفال والأمهات بحلول عام 2016، وذلك بتحسين توفر 

مقدمي الرعاية الصحية والتغذية الأساسية والتدخالت المنقذة للحياة في 
خمس دول تحتل أولوية. 

وكان هدف جهود برنامج الشراكة في عام 2013 هو تدريب 5,200 من   
مقدمي الرعاية الصحية، وتطوير العيادات الصحية، واستفادة 558,000 

إمرأة وطفل مباشرة من هذه الجهود.

ساعدت شراكتنا مع بلغاري Bulgari منذ عام 2009 في تحسين حياة   
600,000 طفل في أكثر من 22 بلدا. وقد حققنا ذلك من خالل تحسين 

المساواة بالتعليم الذي يمثل بداية تحقيق مستقبل إيجابي وأفضل سبيل 
للخالص من الفقر. 

وقد تم جمع ما يربو على 27 مليون دولر أمريكي على نحو تراكمي من   
مبيعات خاتم مصمم خصيصا يحمل رسالة شكر لدعم صادق من أكثر 

من 170 من المشاهير.

دخلت Save the Children بشراكة منذ عام 2010 مع شركة   
 أكسنتشر Accenture في مبادرتها بعنوان »مهارات للنجاح«، وهي 

مبادرة تمد الشباب في أنحاء العالم بالمهارات الالزمة للحصول 
على فرصة عمل أو لتأسيس أعمالهم. وبدعم من أكسنتشر، سوف نصل 

إلى 44,000 شاب بحلول عام 2015. ونحن نفتخر بالترحيب بشركة 
أكسنتشر كشريك عالمي لنا. 

ونظرا لهذه الشراكة الناجحة، أصبحت مبادرة »مهارات للنجاح« برنامجا    
مميزا من برامج منظمة Save the Children. وبالإضافة لتخصيص 

ما يربو على 5.7 مليون دولر أمريكي حتى الآن للمنظمة، توفر أكسنتشر 
الدعم من خالل الستثمار بوقت ومهارات العاملين لديها في مشاريع 

استشارية مجانية.

شراكات بالمشاريع  

هناك عدد من الشركاء العالميين الذين   
يساعدوننا في تحقيق نتائج لالأطفال من 
خالل مشاركة كفاءاتهم الأساسية بمقابل 

خوض تجربة قيمة تبعث على الشعور 
بالرضا عن النفس.

في 2013:  

مجموعة بوسطن الستشارية قدمت دعما   
هاما لمساعدتنا في تطبيق استراتيجيتنا 

فريشفيلدز بروكهوس ديرنجر ساعدتنا   
من خالل خدماتها القانونية بوضع هيكلنا 

دارة المشاريع واستراتيجتنا بشأن  لإ
البرامج الدولية

بيكر وماكنزي ساعدتنا من خالل   
خدماتها القانونية في تطبيق استراتيجيتنا 

حول البرامج الدولية وحماية اسمنا 
وقانون التوظيف

إغون زندر إنترناشونال ساعدت   
دارة  في مراجعة كفاءة أعضاء مجلس الإ

 وإدارتنا للمشاريع وتعيين كبار 
المسؤولين

مصرف ستاندارد تشارتارد دعم تطوير   
قيادتنا وأداء مواردنا البشرية 

فراغومن قدمت لنا خدمات قانونية   
تخصصية بمجال الهجرة

 » تهدف شراكتنا مع Save the Children إلى إحداث 
تغيير لتحسين الحياة. وقد ساهمت بالفعل في 

تحسين حياة ما يفوق مليون من الأمهات والأطفال، 
لكن مازال أمامنا الكثير لنفعله. وتمثل رعاية الأجيال 

القادمة جزءا أساسيا من رؤيتنا وطموحنا للتنمية بإنصاف 
وبشكل مستدام.«

بول بولمان    
الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر

أعتقد بكل صدق بأن تطابق الهتمامات المشتركة   «
في عالمينا وثقافتينا سوف يعزز سمعة بلغاري كشركة 

 ،Save the Children والمجهود الخيري لمنظمة 
بل سيجعلنا أيضا أكثر اهتماما والتزاما بما نفعله.«

جون-كريستوف بابن    
الرئيس التنفيذي لشركة بلغاري

» إن مسؤولية الشركة في المجتمع تعتبر أساسية بالنسبة 
لطبيعة أكسنتشر ولطريقة إدارتنا لعملنا ذو الأداء الرفيع. 

ونحن نفتخر بشراكتنا الممتدة منذ وقت طويل، والتي 
تزداد اتساعا، مع Save the Children. حيث أنهم يؤدون 

دورا حيويا في كل من توسيع الأثر الجتماعي لأقصى 
حد وكشريك في هدفنا »مهارات للنجاح« الرامي لمساعدة 

700,000 شخص بحلول عام 2015.«
بنت دالغار    

المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر، الخدمات المالية، نوردك

نتوجه بالشكر لكافة شركائنا من الشركات الذين   
يساعدوننا في تنمية برامجنا وتغيير حياة الأطفال 

إلى الأفضل



التمويل وإدارة المشاريع  

في عام 2013 جمعنا عائدات فاقت 1.9 مليار دولر أمريكي،    
وهذا يفوق ما جمعناه في العام الماضي بنسبة ٪21
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الجهة
 مليون دولر 

2013
 مليون دولر 

2012

6.31.3الأردن 

24.425.3اسبانيا 

91.989.3أستراليا 

21.912.0ألمانيا 

0.40.5آيسلندا 

83.969.5إيطاليا 

11.710.5البرازيل 

3.70.2جنوب أفريقيا

75.452.8الدنمارك 

0.91.5الدومينيكان 

5.95.0رومانيا

0.20.5سوازيالند 

158.5157.4السويد 

14.311.6سويسرا 

1.92.1غواتيمال 

30.627.2فنلندا 

0.41.3فيجي 

41.841.1كندا 

51.741.0كوريا 

1.01.0ليثوانيا 

7.59.9المكسيك 

549.8446.8المملكة المتحدة 

100.6103.8النرويج 

4.48.6نيوزيلندا

24.622.9الهند

2.02.5هندوراس 

31.728.3هولندا

12.87.9هونغ كونغ 

672.1597.2الوليات المتحدة 

34.034.8اليابان 

SCI§ 6.5§ 4.9

1,819.1 †2,072.8 †إجمالي العائد

1,578.0 †1,913.3 †العائد الصافي

المناصب التنفيذي في منظمة   
Save the Children International

جازمين وايتبريد   
الرئيس التنفيذي  

كارولين ستوكمان   
المدير المالي  

مادلين بروكس   
مدير شؤون العاملين   

جنتي سوريبتو   
نائب المدير التنفيذي  

باتريك وات   
مدير الحملت والمناصرة العالمية  

عمران ماتن   
مدير البرامج الدولية  

/ Save the Children *مجلس مؤسسة   
Save the Children International 

تشارلز بيرين   
الرئيس  

آديل آندرسون  

إنغر آشنغ  

فيفيان بريدجووتر  

ميمي جاكوبسن  

آيرين خان  

تشارلز ماكورماك  

نيلز أوفيراس  

برادلي سي بالمر  

آلن باركر  

جوناثان باول   
)من سبتمبر 2013(  

ماري-آندريه روميش ديوف   
)من فبراير 2013(  

هاربال سنغ  

برنيل سبيرز-لوبيز  
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ملحظات تفسيرية  

مؤسسة Save the Children هي مؤسسة سويسرية غير ربحية تملك بالكامل   *
Save the Children International منظمة

عوائد SCI تمثل القيمة المتعلقة بالخدمات المحترفة المجانية المقدمة مباشرة   §
)SCI(  Save the Children International لمنظمة

الأرقام التي تشير للدخل الإجمالي تشمل التحويلت ما بين المنظمات   †
التي تتبع Save the Children والتي بلغت 159 مليون دولر أمريكي 

)2012: 241 مليون دولر(

تم تحويل الأرقام، حيثما ينطبق، من العملت المحلية إلى الدولر الأمريكي بموجب   
سعر الصرف في 31 ديسمبر )كانون الأول( 2013

 .Save the Children هذه البيانات مأخوذة من تقارير المنظمات التي تتبع   
ونظرا لضيق الوقت، ل تستند كل الأرقام على حسابات مدققة

كل منظمة من المنظمات التي تتبع Save the Children تنشر حسابات مفصلة.   
وللحصول على مزيد من البيانات يرجى التصال بهذه المنظمات الفردية. تفاصيل 

التصال بها مبينة في الصفحة 16

نفاق حسب المشاريع الإ  
غاثة ٪25 مواد الإ  

الرعاية الصحية والتغذية ٪21  
التعليم ٪20  

حماية الأطفال ٪12  
معالجة فقر/معيشة الأطفال ٪7  

غير ذلك ٪7  
يدز ٪5 نقص المناعة والإ  
إدارة حقوق الأطفال ٪3  

موارد الدخل  
حكومات ٪53  

أفراد ٪27  
شركات ومؤسسات ٪14  

هدايا عينية ٪3  
غير ذلك ٪3  

نفاق حسب القطاع الإ  
برامج في الخارج ٪71  

برامج محلية ٪12  
جمع التبرعات والتسويق ٪11  
دارة ٪5 غير ذلك، بما فيه الإ  

إدارة المشاريع ٪1  

نفاق حسب المنطقة بالنسبة للبرامج في الخارج الإ  
شرق أفريقيا ٪24  

جنوب ووسط آسيا ٪21  
المنطقة الأوروبية الآسيوية والشرق الأوسط ٪18  

شرق وجنوب شرق آسيا ٪14  
غرب ووسط أفريقيا ٪12  

جنوب أفريقيا ٪7  
أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ٪4  



تفاصيل التصال  

 Save the Children من منظمة Save the Children تتألف منظمة  
International إلى جانب 30 منظمة عضو تعمل لإحداث تغيير لأجل 

الأطفال في أكثر من 120 بلدا

Save the Children International  

www.savethechildren.net  

مكاتب حشد الدعم  

أديس أبابا   
 www.savethechildren.net/advocacy/addis-ababa  

بروكسيل   
www.savethechildren.net/advocacy/brussels  

جنيف   
www.savethechildren.net/advocacy/geneva  

نيويورك   
www.savethechildren.net/advocacy/new-york  

المنظمات الأعضاء  

 Save the Children Australia   
www.savethechildren.org.au

 Fundação Abrinq – Save the Children Brazil   
www.fundabrinq.org.br

 Save the Children Canada   
www.savethechildren.ca

 Save the Children Denmark   
Red Barnet 

www.redbarnet.dk

 Save the Children Dominican Republic   
Fundación Para el Desarrollo Comunitario 

www.savethechildrendominicana.org

 Save the Children Fiji   
savethechildren.org.fj

 Save the Children Finland   
Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen 

www.savethechildren.fi/en

 Save the Children Germany   
Save the Children Deutschland 

www.savethechildren.de

 Save the Children Guatemala   
www.savethechildren.org.gt

 Save the Children Honduras   
www.savethechildrenhonduras.org

 

 Save the Children Hong Kong   
www.savethechildren.hk

 Save the Children Iceland   
Barnaheill 

www.barnaheill.is

 Save the Children India   
 Bal Raksha, Bharat 

www.savethechildren.in

 Save the Children Italy   
Save the Children Italia Onlus 

www.savethechildren.it

 Save the Children Japan   
www.savechildren.or.jp

 Save the Children Jordan   
www.facebook.com/savethechildrenjo

 Save the Children Korea   
www.sc.or.kr

 Save the Children Lithuania   
Gelbėkit Vaikus 
www.gelbvaik.lt

 Save the Children Mexico   
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil AC 

www.savethechildren.mx

 Save the Children Netherlands   
www.savethechildren.nl

 Save the Children New Zealand   
www.savethechildren.org.nz

 Save the Children Norway   
Redd Barna 

www.reddbarna.no

 Save the Children Romania   
Salvaţi Copiii 

www.salvaticopiii.ro

Save the Children South Africa   
www.savethechildren.org.za

 Save the Children Spain   
Save the Children España 
www.savethechildren.es

 Save the Children Swaziland   
www.savethechildren.org.sz

 Save the Children Sweden   
Rädda Barnen 

www.rb.se

 Save the Children Switzerland   
Save the Children Schweiz 

www.savethechildren.ch

 Save the Children United Kingdom   
www.savethechildren.org.uk

 Save the Children United States   
www.savethechildren.org
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نشرته منظمة Save the Children International، وهي شركة   
محدودة بضمان، شركة مسجلة تحت رقم 3732267 ومسجلة 

كهيئة خيرية في في إنجلترا وويلز تحت رقم 1076822. 
Save the Children International )هيئة خيرية( مملوكة بالكامل 
لمؤسسة Save the Children، وهي مؤسسة سويسرية غير ربحية 

تم تشكيلها دون تحديد مدة عملها بموجب المواد 60–79 من 
القانون المدني السويسري.

نشر في مايو )أيار( 2014. والمعلومات الواردة في هذا التقرير   
مكان كما هي في مايو 2014.  صحيحة قدر الإ

تستند الإحصائيات على أحدث الأرقام المتوفرة من برامج   
Save the Children أو من مصادر دولية معترف بها. 

المبالغ المالية تمت معادلتها بالدولر الأمريكي وفق سعر الصرف   
في 31 ديسمبر )كانون الأول( 2013.

نتبع طريقة متفق عليها للحصول على البيانات من خالل التقارير   
السنوية التي نعدها. واستخدمنا في هذا التقرير أرقاما مقربة، ما 

يعني أن الأرقام مقربة زيادة أو نقصانا إلى أقرب 10,100 أو 1,000. 
وإذا كان الرقم التالي 5 أو أكثر فإننا نقربه، أما إذا كان الرقم التالي 

4 أو أقل فال نقربه. 

تم تغيير أسماء بعض الأطفال لحماية هوياتهم.   

نتوجه بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا التقرير السنوي.  

مديرة المشروع: لورنا فراي   
 تصميم عرض التقرير: جون إف مكغيل

 الرسوم التوضيحية: مارك هدسون
 الترجمة: إيبال للترجمة

 المراجعة: إيبال للترجمة
worldaccent.com :تنضيد

http://www.worldaccent.com


 www.savethechildren.net  

» ل يمكنني أن ألعب كرة القدم مع أصدقائي. 
ول يمكننا حتى البقاء مع أمي أو الذهاب للمدرسة. 
إنني عالق هنا. آنتي بالكا ]جماعة مسلحة[ ترعبني. 
قالوا لـي أنهم سوف يقتلونني. لكن ها أنا سالم.«

برنارد، 14 عاما، يتحدث من أحد الأماكن الآمنة المخصصة للأطفال   
 في مخيم للفارين من القتال في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

وفي اليوم التالي نقلنا برنارد إلى مكان أكثر أمانا، وقد عاد الآن 
للدراسة بالمدرسة

Save the Children International  
 Save the Children International  

 St Vincent House  
 30 Orange Street  

 London  
 WC2H 7HH  

UK  

هاتف: 0300 3272 20)0( 44+  
 info@savethechildren.org  
www.savethechildren.net  

http://www.savethechildren.net
mailto:info@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net

