
إعادة تخيّل

التقرير الّسنوّي



ارتباكاً، واضطراباً  لها. مل يخترب عاملنا  »كانت هذه سنة ال مثيل 
الّسنة طيلة تاريخه الحديث.  وتغّياً مستمرّاً كام شهد يف هذه 
ستُسّجل هذه الّسنة فريدًة يف التاريخ!« ذلك كان الشعور العاّم 
ثّم أتت سنة   الّسنة األوىل من فيوس كورونا املستجّد... من  يف 
2021. حملت معها الّسنة املاضية املزيد من االرتباك واالضطراب 
وتّم  واآلخر،  والبلد  واآلخر  الشهر  بني  القيود  تنّوعت  والتغيي. 
مل  ما.  أمٌر  حدث  بحال  املالحظات  من  الكثي  مع  التخطيط 
اً إالّ نحو  نتمّكن، كفرق قادة، من معانقة بعضنا البعض شخصيّ

نهاية سنة الخدمة.

ة الشبيبة للمسيح بهذه الثّغرة عينها يف  تعّث طاقم عمل جمعيّ
ل ما ستبدو الخدمة عليه، ومن ثّم  شتّى أنحاء العامل. أعدنا تخيّ
انطلقنا. أخذنا ما تعلّمناه يف سنة 2020 وبنينا عليه إليجاد طرق 
الرّجاء، رسالة  الشبيبة. مل نيأس من رسالة  للتواصل مع  جديدة 
الخالص األبدّي، رسالة يسوع املسيح. كانت سنة 2021 سنة إعادة 

ة. تخيّل جمعية الشبيبة للمسيح العامليّ

أّي وقٍت مىض.  لنا بأشكاٍل أقوى وطرٍق متعّددة أكث لنصل إىل شبيبة أكث من  أتيح  قد 
الكثي من الجهود عرب اإلنرتنت الّتي بدأت انطالقاً من الّضورة يف سنة 2020 تّم التعديل 
عليها وتحسينها وتوسيعها يف 2021. وأصبح لدينا اآلن خدمات لوسائل التواصل اإلجتامعّي 
تي تحدث يف لبنان، حيث الشبيبة »يلتقون عرب اإلنرتنت، ليتتلمذوا وجهاً لوجه«.  كتلك الّ
ليك  ذلك  بعد  دعوتهم  لتتّم  معها،  ويتفاعلون  الشبيبة  يُشاهدها  مواّد  الفريق  يصنع 
ة، فيصلوا بذلك إىل املزيد من الشبيبة يف بلدهم، ماّم  يكونوا جزءاً من فيديوهات مستقبليّ
تيح لهم املزيد من الفرص ملشاركة األخبار الّسارة. لدينا خدمة يف بلٍد حّساّس من بلدان  يُ
ة من جمعية الشبيبة  آسيا الوسطى حيث تطلب املدارس، والرشكات، والحكومات املحليّ
للمسيح املساعدة ألنّهم يرون الرجاء وحياة الشبيبة املتغّية – ويُريدون األمر نفسه – لذا، 
الفريق الوطنّي عىل إضافة أعداد إىل طاقم العمل ويفتتحون برامج جديدة لسّد  يعمد 

ذلك الفراغ.

ل تعني أكث من مجرّد تشكيل أمور جديدة للمستقبل؛ إذ أنّها تُشبه التأقلم  إعادة التخيّ
مع ما هو موجوٌد أصالً. نحن نعلم أّن الشبيبة يتوقون إىل االتّساق والثبات، لذا، فإعادة 
ة للحفاظ عىل ذلك االتّساق للشبيبة يف أثناء انتشار الوباء  ة عمل خدمة حاليّ تخيّل كيفيّ
 Youth اتنا. لطاملا بدت عطلة الربيع كرحلة عمل قصية املدى لخدمة كان من أوىل أولويّ
Compass )بوصلة الشبيبة( يف أوروبا. لكّن عطلة الربيع  2021 يف سويرسا تزامنت مع قيود 

الشبيبة للمسيح العامليّة
من مديرنا



تحّد عدد األشخاص من عائالت مختلفة الّذين يستطيعون أن يكونوا يف املكان نفسه الخدمة
ة الشبيبة للمسيح تخيّل املوقف! عوضاً عن الرّحلة  يف الوقت عينه. فأعاد فريق جمعيّ
الكبية، قاموا مبشاريع أصغر، ليوٍم واحد، ُيكن إمتامها يف بحر األسبوع، يف مجموعات 
صغية. تتضّمن اجتامعات الشبيبة للمسيح طاقة عالية، وموسيقى مرتفعة، والكثي 
لذا،  زوم.  اتّصال  يف  ينبغي  كام  تُرَتَجم  ال  األمور  هذه  ومعظم  ة  الجنونيّ األلعاب  من 
منازل شبيبتهم  الهدايا يف  من  أكياساً  للمسيح  الشبيبة  ة  فريق جمعيّ ترك  أملانيا،  يف 

ة حتّى يف اللقاءات عرب الفيديو! ة الجنونيّ ليتمّكنوا من القيام باأللعاب الشبابيّ

مرتّسخون  لألزمنة،  »مستعّدون  هو  بعيٍد  زمٍن  منذ  للمسيح،  الشبيبة  ة  جمعيّ شعار 
ل الخدمة  ة، إن مل نتقّدم فنحن نرتاجع. لذا، إعادة تخيّ يف صخر الّدهور«؛ كحركة عامليّ
اً. يف الربازيل، أصبح للفريق اآلن خدمة ألعاب فيديو  تابع ما يحدث عامليّ تعني أيضاً أن نُ
عرب اإلنرتنت. هم يذهبون حيث الشبيبة مجتمعني – يف هذه الحالة ألعاب اإلنرتنت – 
ات الشبيبة للمسيح يف بلداٍن  اً للتواصل والتفاعل معهم. وقد رأت جمعيّ رُق ويُنشئون طُ
ة الشبيبة للمسيح  أخرى مثالهم هذا، وهم يتبعونه وفقاً ملا يُالمئهم. حتّى فريق جمعيّ
ة يعمد عىل تشكيل منّصة تدريب جديدة عرب اإلنرتنت. ليس هناك أفضل من  العامليّ
التعلّم  عىل  القدرة  من  أفضل  هناك  ليس  نفسه،  الوقت  يف  لكن  لوجه،  وجهاً  قاء  اللّ
اً. من أجل ذلك، وبوجود منّصة تدريب عرب اإلنرتنت، نحن نرى عاملني من شتّى  سويّ
أنحاء العامل )آسيا والحيط الهادئ، أفريقيا، أوروبا/الرشق األوسط/أفريقيا، األمريكتان( 
اً. هذا ال يستبدل لقاءاتنا وجهاً لوجه، لكّنها طريقة جديدة  ينضّمون إلينا ونتعلّم سويّ
اً، بطرٍق يُعاد  لنشمل املزيد من العاملني واملتطّوعني، أكث من أّي وقٍت مىض. لذا، سويّ
لها، وبفضل نعمة الله، وصلنا إىل آالف الشبيبة حول العامل برسالة يسوع املسيح  تخيُّ

املُغّية للحياة يف سنة 2021. 
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الرؤيا
كجزء من جسد املسيح، أن نحرص عىل أن يكون لكّل فرد من 

الشبيبة، يف كّل مجموعة برشيّة، يف كّل بلد، الفرصة ليقوم 
بقراٍر واٍع ألن يكون تابعاً ليسوع املسيح ويُصبح جزءاً من 

ة. يّ كنيسة محلّ

الرتكيز االسرتاتيجّي
ة الشبيبة للمسيح إىل الشبيبة يف كّل مكان،  تصل جمعيّ

ة والرشكاء الّذين يتمتّعون بفكٍر  يّ نعمل مع الكنيسة املحلّ
زون  مشابه ليك نُقيم أتباع ليسوع طيلة حياتهم، يتميّ

بالقداسة يف أسلوب حياتهم، وتكريسهم لكلمة الله والّصالة، 
والجرأة يف البشارة واإللتزام يف االنخراط اإلجتامعّي.

• القيادة الوطنّية
ال بّد أن نربع يف هذه الّنواحي بفكٍر متنّوع، وشامل 

ة، باإلضافة إىل التدريب  ومؤّهل. تُقّدم املساءلة والشفافيّ
والتطوير، أفضل الفرص لنمّو هذه الربامج يف كّل بلد. تُتابع 
برامج القادة الشباب والنساء يف مواقع القيادة يف حمل مثاٍر 

تنا. وفية لجمعيّ

الشبيبة للمسيح العامليّة

 الرؤيا، الرتكيز االسرتاتيجّي
والقيم الجوهريّة



الخدمة
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القيم الجوهرّية

• التمويل
نحن نتّكل عىل مزيٍج من جمع املرسلني لدعمهم الخاّص، ومتويل املشاريع 

واملساعدات للصندوق العاّم إلكامل عملنا يف الوصول إىل كّل فرٍد من أفراد الشبيبة. 
نحن شاكرون من أجل اتّكالنا عىل يهوه يرأه، “الله الّذي يؤّمن”، وُمباركون ببنيتنا 

ة الّتي تسمح بأن يتّم تحويل %86 من التمويل الّذي يصلنا مبارشًة إىل  التحتيّ
حقل الخدمة.

• االسرتاتيجّية العاملّية لوسائل التواصل اإلجتامعّي
ة الشبيبة للمسيح،  الوصول إىل الشبيبة حيث هم لطاملا كان عالمًة فارقًة يف جمعيّ

ومع تكنولوجيا اليوم نحن نحيا يف عامٍل رقمّي وينبغي علينا أن نربح انتباه 
الشبيبة. نسعى ألن نُجاري التكنولوجيا، ونطّور األدوات واملواّد ملشاركة رسالة 

يسوع عرب مختلف منّصات التواصل اإلجتامعّي.

• الوحدة
ة الشبيبة للمسيح. نحن  نحن نتابع ببناء امللكوت كيٍد واحدة يف عائلة جمعيّ

ة يف  نؤمن الّصالة كعنرص توحيٍد، كام التسبيح واإلحتفال، وستبقى أحجاراً أساسيّ
َعنْيُ أَْن  حركتنا. تُعرّب الرشاكات عن وحدتنا مع سائر الجسد وتتجّنب “الَ تَْقِدُر الْ

ِك«”. نحن نتخيّل حضارًة نهتّم فيها حّقاً لحال العاملني  يْ ِد: »الَ َحاَجَة ِل إِلَ يَ لْ تَُقوَل لِ
واملتطّوعني معنا عىل املستوى الجسدّي، والفكرّي، والّروحّي، والعاطفّي. 

التبشري والتلمذة 
الكتاب املقّدس 
الّصالة 
الكنيسة 
الّناس 
الّنزاهة 
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الشبيبة للمسيح العامليّة
إحصائّيات سنة 2021
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12.096
كنائس رشيكة حول العامل

100.915
شبيبة تجاوبوا مع اإلنجيل

977.420
شبيبة تأثّروا بالخدمة املبارشة

20
21

ة 
سن

ت 
ئّيا

صا
إح

 •
 2

02
1 
وّي

ّسن
 ال

ير
قر

الت
 

7

43.242
شبيبة يف املتابعة والتلمذة

الخدمة

5.322.810
شبيبة تأثّروا بخدمة وسائل التواصل

ة الشبيبة للمسيح متواجدة يف 112 بلد جمعيّ

ان العامل من الّشبيبة:1.1 مليار سكّ



الشبيبة للمسيح العامليّة
أفريقيا

ال شّك بأّن الله قد بارك قارّة أفريقيا. منحنا أفكاراً جديدة وطاقم 
عمل ليكون بإمكاننا أن نُكمل بإعادة تخيّل كيف نصل إىل شبيبة 
رنا مساعدته وإرشاده  نا. لن نتخىّل أبداً عن شبيبة أفريقياً، وتُذكّ قارّت

بإستمرار بأننا نتبع دعوته الُعليا.

عىل الرّغم من أّن الوبا املستجّد أكمل ُمعيثاً الخراب يف شتّى أنحاء 
الّتي  املبادرات  من  الكثي  يف  تابعنا  مستعّدين.  كّنا  نا  أنّ إالّ  القارّة، 
بدأنا يف 2020 وشاهدنا بعض البلدان وهي تُضيف مبادراٍت جديدة 
ة أخرى. كانت تلك  أو تلجأ لتطبيق تلك الّتي اتّباعتها بلدان أفريقيّ
اَ: مشاركة األفكار وتأمني  طريقة رائعة لرنى البلدان وهي تعمل سويّ
التدريبات لبعضها البعض ليكون زرع الخدمات ناجحاً يف عدٍد أكرب 

من البلدان.

تابع أيضاً فريق القيادة يف أفريقياً يف لقاءاته عرب اإلنرتنت، وقد بارك 
أّي  أكث من  ثابتة  لتكون  اإلنرتنت  اجتامعاتنا وأمسك خطوط  الله 
وقٍت مىض. أمضينا الكثي من الوقت يف الّصالة مع بعضنا البعض 
الجبال  يُحرّك  الله  بأّن  يقني  ونحن عىل  البعض،  بعضنا  أجل  ومن 

بالّصالة.

ف أو  مع تقّدم سنة 2021، بدأت قيود فيوس كورونا املستجّد تَُخفَّ
قاء من جديد وجهاً لوجه  ة الشبيبة للمسيح يف أفريقيا عىل استعداد للّ تُزال، وكانت جمعيّ
أن  اعتدنا  برامجنا. حيث  ل  تخيّ التغيي وإعادة  لقاءاتنا، لحظنا  مع شبيبتنا! لكن حتّى يف 
بينام عزمت  الخارج  باللقاء يف  البلدان  الّداخل، بدأت بعض  نلتقي يف مجموعاٍت كبية يف 
ة  بلدان أخرى عىل اللقاء يف مجموعاٍت أصغر. أحد األمثلة عن هذا هو برنامج تقوده الجمعيّ
أو  كاملة،  ملدرسة  بربنامج  يقومون  كانوا  الوبأ،  انتشار  قبل  ة.  يّ املحلّ املدارس  يف  بوتسوا،  يف 
الربنامج  ذلك  كان  واحدة.  غرفة  يف  طالب   500 يتجّمع  بحيث  املدرسة  من  صفوٍف  لبضع 
إثر فيوس  املفروضة  القيود  التغييات يف  من  الكثي  وبعد  اآلن،  لكن  وفّعاالً.  جّداً  محبوباً 
ل الربنامج بحيث يتنّقل الفريق ما بني 3 أو 4 صفوف ويُشارك مع الطالّب  كورونا، أعادوا تخيّ
لتواصل  تسمح  هذه،  الجديدة  الربنامج  تقديم  طريقة  بأّن  تعليقهم  كان  الطريقة.  بهذه 

أعظم مع الطالّب وتفاعٍل أكرب.

ل الخدمة يف أفريقيا،  ح الله من أجل الطّريقة الّتي يُساعدنا فيها عىل إعادة تخيّ نحن نُسبّ
وللحصاد الجديد واألعظم الّذي يحمله إلينا.

HILARY LEWIS-NICOL
ُمدير املنطقة

 SUSAN MASUKA
ممثّل املنطقة
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الخدمة

أوغندا
يزال  اخترب، وهو ال  قد  وربّته جّدته.  اً،  كان شابّ والديه عندما  نيكوالس كال  خرس 
يف ريعان شبابه، اإلحباط والوحدة والعوز، ماّم قاده لتجربة الحلول الّتي يُقّدمها 
هذا العامل من كحول ومخّدرات. إذ قبل املسيح، يف سّن املراهقة، تغّي حياته من 
الكحول واملخّدرات إىل السي مع املسيح. بعد بضع سنوات، انضّم إىل برنامج القائد 
الشاّب الّذي يُساعده عىل تعميق عالقته مع الله، والنمّو يف حياة الّصالة، واكتشاف 
يُعاد  القياديّة. هذه هي حياته،  الثّابتة من نحوه والتقّدم يف مهاراته  الله  ة  محبّ

لها لألفضل. تخيّ

MAURITIUS

الّشبيبة مختلفة  تبدو خدمة  أحياناً 
بعض اليشء! انضّم فريقنا كمتطّوعني 
يف تحضي عّوامات تحول دون وصول 
بعد  الشواطئ  إىل  النفط  انسكاب 
ا  انكسار حاملة نفط يف البحر. ما كّن
أن  لكن  مامثل،  بأمٍر  القيام  ل  لنتخيّ

ننخرط يف حامية بلدنا هي بالتأكيد طريقة ملساعدة شبيبتنا عىل أن يروا أّن الله 
أيضاً موجود ويُريد أن يحميهم.

 SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE ساو تومي وبرينسيب

تحيا دانيال البالغة من العمر 13 عاماً ويف حياتها جرٌح دائم، سببه التهاٌب منترٌش 
معها  تواصل  حياتهم.  طيلة  الناس  مرض  يف  يتسبّب  وبرينسيب،  تومي  ساو  يف 
ة الله  أفراٌد من برنامج “ساراندو فييدوس” )شفاء الجرحى(، حيث عرّبنا عن محبّ
وعنايته لها ولعائلتها. كانت دانيال قد تركت املدرسة بسبب جرحها، لكن بعد 
املدرسة.  إىل  العودة  من  لتتمّكن  الكفاية  فيه  مبا  تحّسنت  ومساعدتنا،  عنايتنا 
إذذاك، عرّفناها إىل برنامٍج آخر، برنامج الصديق املفّضل، الّذي يحدث يف منطقتها. 
يُساعدنا برنامج الصديق املفّضل عىل أن نُنّمي إيان الشبيبة مثل دانيال، ونرعاهم، 

كام يُساعدهم عىل التواصل مع آخرين مّمن قّرروا مؤّخراً اتّباع املسيح.
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بدأت سنة 2021 بتوقّعاٍت رائعة. فبعد سنٍة كاملة من التواصل 
فقط عرب اإلنرتنت، كان محور صلواتنا ورغباتنا أن نتمّكن من 
الشبيبة  خدمة  من  لنتمّكن  جديد،  من  البعض  بعضنا  رؤية 
وجهاً إىل وجه! لكّن اندفاعنا وروحنا الّتي ال تُقهر كانت مُتتََحن 
مبادئ  علينا  فُرَِضت  بينام  بلداننا  من  الكثي  يف  إذ  باستمرار، 
يف  بخاّصة  التنظيم  وإعادة  التخيّل  وإعادة  الهيكلة،  كإعادة 
التغييات املستمرّة يف  الفريق بسبب  البشارة ولقاءات  خدمة 
ز عىل الصالة  اتنا أن نُركّ قيود الوباء. ومن جديد، كانت أوىل أولويّ
العناية  وتقديم  والتأّمل،  املقّدس،  الكتاب  ودراسة  ة،  الجامعيّ
ة واملستفيدين من خدماتنا يف املنطقة.  الشاملة لفرقنا املحليّ
وتابعنا  الخالّقة،  والقدرة  واملرونة  الصرب،  عىل  لنتمّرن  ذلك،  يف  شّك  وال  الله،  ساعدنا 

بتنفيذ مهّمتنا ورؤيتنا بفرٍح وثقة سواء كان ذلك عرب اإلنرتنت أم وجهاً إىل وجه!

ة الشبيبة للمسيح إىل املراهقني والشبيبة يف كّل مكان، ومهام حدث! تصل جمعيّ

عندما  بوسعنا  ما  بهم ألقىص  ونهتّم  ونلبسهم،  الشبيبة،  نطعم  أن  برامجنا  لنا  تُتيح 
نا نستطيع أن نُعرّفهم إىل الرب يسوع من خالل أفعالنا ومثالنا.  تدعو الحاجة. واألهّم أنّ
نحن ممتّنون من أجل العمل الّذي يسمح لنا الله أن نقوم به. ونحن نعمل بجّد ليك 
اً،  نكون فّعالني باستمرار أكث فأكث يف إيصال حاجات األفراد الّذين نعمل معهم يوميّ
ونحاول إيجاد طريقة لدعوة املزيد من اإلخوة واألخوات لينضّموا إلينا يف خندقنا، بينام 
نُريهم قّوة إياننا الجامعّي عندما نترصّف متاماً كام فعل يسوع. حضور يسوع الحّساس 

فينا ومن خاللنا هو ما سيصنع كّل الفرق!

فريق األمركيتني يف منوٍّ مستمرّ!

يف  سواء  األمريكتني،  منطقة  قيادة  فريق  بتعبئة  ملتزمون  نحن  املنطقة،  كمكتب 
املناصب الجديدة أم تلك القدية، بقادة يليق بهم أن يكونوا أمثلة عليا، أفراٌد شغوفون، 
وسليمون، ويتلّقون العناية الالّزمة. يف أثناء سنة 2021 وبكثيٍ من الفرح، رّحبنا مبديرتني 
ة  ة ملنطقتنا الالتينيّ تني. تخدم اآلن ديبورا مني، وهي من الربازيل، كمديرة إقليميّ إقليميّ
ة ملنطقة  ة. بينام إليان كوهني، وهي أيضاً من الربازيل، تخدم كمديرة إقليميّ الجنوبيّ
قّوة  أن نحصد  تخيّل معنى  نُعيد  ة. هذه منطقة جديدة،  بالربتغاليّ املتكلّمة  البلدان 

توحيد عّدة بلدان إذ تتكلّم لغة واحدة حول العامل.

بلد  بأمانة 23  الّذي يخدم  املنطقة  لفريق  رائعة  تُشّكل كّل من ديبورا وإليان إضافة 

الشبيبة للمسيح العامليّة
األمريكتان

MAYRA ALEJANDRA CANO
مدير املنطقة
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ته،  ضمن 5 مناطق متنّوعة ومتعّددة الثقافات يف األميكتني. سُنكمل بخدمة الله ومحبّ
كّل شاّب يف  لينال  ة  يّ املحلّ الفرق  تهم إىل جانب  والشبيبة ومحبّ املراهقني  كام خدمة 

! بع املسيح ويُصبح جزءاً من مجتمع إياٍن محّلّ منطقتنا الفرصة ليتّ

اإلكوادور

من  نخدمه  إذ  ة  باملحبّ هيسوس  يشعر 
إذ  اإلكوادور.  يف  التايكواندو  برنامج  خالل 
القى تربيًة قاسيًة، ينظر هيسوي إىل فريق 
ة، ويثق  التايكواندو عىل أنّه عائلته الحقيقيّ
بهم بشكٍل يتجاوز عائلته الخاّصة. شاركنا 
األمر  هي  “التايكواندو  قائالً  هيسوس 

ر لدّي ألزدهر وأتقّدم يف الحياة”. عندما هرب من منزله، ذهب إىل  الوحيد املتوفّ
جمعية الشبيبة للمسيح. وإذ برزت الحاجة ألن نُقّدم عناية شاملة لهذا الشاب 
وعائلته، نقلتنا إىل مستوًى مختلف، ومبساعدة محرتفني يف نواٍح عّدة، سنساعده 

ل ما قد يرد يف مستقبله. عىل إعادة تخيّ

املكسيك

إىل  بالنسبة  سيتبع.”  الحصاد  الزرع!  وقت  هو  “اآلن 
كرة  بخاّصة  الرياضة،  تُشّكل  املكسيك،  يف  الشبيبة 
القدة، عامل جذٍب عظيٍم. لكن عندما تحدث اللعبة 
كثياً.  الطابات  تدوم  ال  والصخور،  الوحل  من  حقٍل  يف 
يف  للمسيح  الشبيبة  ة  جمعيّ أّسست  ذلك،  أجل  من 
قدم  كرات  لتصنيع  فيدا”  “أكادييا  رشكة  املكسيك 
تتحّمل صعوبة األرض! وإذذاك يجدون أرضاً خصبة يف 
قلوب أولئك الشبيبة أيضاً، وينالون فرصة الجلوس مع 
التدريبات واملباريات  تتقّدم إىل  الّتي  الالعبني والفرق 

ومشاركتهم باإلنجيل.
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الّتي  االنطالقات  من  بالكثي  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  مرّت 
ثابرنا  بلد،   25 من  أكث  نتواجد يف  إذ   .2021 سنة  وقفات يف  تلتها 
ة، وهي أن نخدم ماليني الشبيبة  عىل اإللتزام مببادرة واحدة أساسيّ
الّذين يف منطقتنا بشكٍل أفضل. لذا، عمدنا عىل تقسيم املنطقة إىل 
ا القادة امللتزمني الالزمني. من خالل هذا املثال،  مناطق أصغر وأمّن
ل الخدمة يف بلداننا الحّساسة  متّكنا من التحرّك برسعة وإعادة تخيّ
ة بفضل العمل  كام يف بلداننا األكث انفتاحاً. لنطلقت البشارة الرّقميّ
عندما  ة  الشخصيّ قاءات  اللّ وتابعنا   ،2020 سنة  يف  أنجزناه  الّذي 
ة متمحورة  سنحت لنا الفرصة. حرصنا عىل تطوير عالقات حقيقيّ
إذ  لكثيين،  يسوع  اإلغاثةلنكون  بجهود  وأكملنا  املسيح.  حول 
ة “مؤّسسة لألمم  ة ومآيس أخرى. خدمت جمعيّ ة، وكوارث طبيعيّ اختربت بلداننا حرباً أهليّ
Foundation for the Nations” يف دور مترّبٍع محتمل للكثي من الربنامج الجديدة للوصول 
إىل كّل الشبيبة. توّسعت خدمة كرة القدم، كام منت خدمت الرّجاء. مع كّل قيٍد جديٍد تّم 
فرضه، اتّكل الفريق أكث عىل دعم الشبيبة يف بلدانهم. أنا فخوٌر جّداً بالعمل الّذي يقومون 
به وباملرونة الّتي أظهروها. رجاًء، تابعوا الّصالة لفريقنا، أن يتحىّل بالقّوة والحكمة بينام 

نا يسوع بعد. يختار أفضل الطّرق لخدمة أولئك الّذين مل يختربوا عظمة ربّ

الشبيبة للمسيح العامليّة
آسيا واملحيط الهادئ

SASHA KIM
مدير املنطقة

أحد البلدان الحّساسة

االسرتاتيجّي  التخطيط  اجتامع  يف 
عن  بحامس  ناثان  شارك  لخدمتنا، 
الخطط الّتي يُحّضها لخدمة الشبيبة 
من خالل الرياضة. كان قد سمع عن 
خدمة كرة قدم يف بلٍد مجاورٍ، وأدرك 

اً وإرساله  ال، تّم تجنيده إجباريّ أّن ذلك سينجح يف بلدنا أيضاً. لكن يف اليوم التّ
لحامية الحدود. يحدث هذا باستمراٍر يف بلدنا، ونخرس الكثي من الشبيبة من 
جرّاء القتال. عندما سمعنا بأّن ناثان قد أُِخَذ بدأنا نُصّل من أجله، وحاولنا أن 
الله ل أن أذهب إىل الجيش ألمتّكن من  نُعّزيه، لكّنه قال: “هي غالباً مشيئة 

اً عند الحدود”. منح الرّجاء ألولئك الجنود الشباب الّذين يواجهون املوت يوميّ
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أسرتاليا

ميشيل عن  أعلنته  ما  اً” هذا  أعرفه شخصيّ مل  لكّنني  الرّّب،  أعرف عن  “كنُت 
ام  أيّ الكنيسة يف معظم  ارتياد  فنا عن  “توقّ تقليدّي.  بيٍت مسيحّي  تربيتها يف 
الحياة، وأكملنا ببساطة يف أن نحيا حياتنا ونحن نتجاهل الله.” لكّن الله كان 

يجذب ميشيل لتعود إليه.

ة تجاوز ما يحدث مع تفيّش وباء كورونا. يف  “كنُت أعاين الّسنة املاضية يف كيفيّ
يال، إذ جلسُت يف غرفتي مكتئبة، وتعيسة وغاضبة من نفيس، الحظُت  أحد اللّ
كتاباً مقّدساً قدياّ. فتأّملُت فيه وأنا أفّكر “أمن املمكن أن أقرأه؟” لكن يف أعامقي 
أدركُت أنّه ليس لدّي ما قد أخرسه، وانتهى األمر بفرتة الحجر الّصّحي كام لو 

أنّني محجورة يف غرفتي مع كلمة الله.”

الّتي تبعت، ويف ذلك  الله قلب ميشيل وفكرها يف فرتة األسابيع واألشهر  غّي 
معنا.  وتواصلت  اإلنرتنت  عىل  للمسيح  الشبيبة  ة  جمعيّ عىل  تعرّفت  الوقت، 
ودفعها  ميشيل،  مع  تلمذة  رحلة  للمسيح  الّشبيبة  ة  جمعيّ مبرّشي  أحد  بدأ 
للتّواصل مع مجموعة صالة عرب اإلنرتنت تتضّمن مسيحيني من أبناء أترابها، وإذ 

تخّففت قيود الحجر، ساعدوها لتقوم بخطوة املعموديّة.

“تأثي تسليم حيايت للمسيح فتح أبواباً مل أظّن أنّها ممكنة حتّى. مل أَر من قبل 
يسوع كالنقطة املحوريّة يف حيايت، لكن اآلن كّل ما أفعله هو من أجله ألنّه هو 
الطريق والحّق والحياة. عّمدُت مؤّخراً أختي الصغية، وأتوق ألن أرى املزيد من 

عمل الله يف عائلتي ويف بلدي.”
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أوروبا/الرشق األوسط/
شاميل أفريقيا

يف  للمسيح  الشبيبة  ة  لجمعيّ كبية  أموٍر  سنة  املاضية  الّسنة  كانت 
متّكنت  رومانيا،  ففي  أفريقيا.  األوسط/شامل  أوروبا/الرشق  منطقة 
ذلك  وسيُساعدهم  أويلور”،  “بوارتا  يُسّمى  عقار  رشاء  من  ة  الجمعيّ
يف  بلدهم.  يف  الشبيبة  مع  عملهم  ة  كيفيّ تخيّل  إعادة  عىل  املكان 
أرمينيا، تلّقى الفريق تربّعاً ضخامً ماّم سمح لهم القيام بأموٍر عظيمة 
يف  للمسيح  الشبيبة  ة  جمعيّ إطالق  خضّم  يف  نحن  الالجئني*.  مع 
ل ما قد تبدو عليه خدمة الشبيبة يف ذلك البلد. يف  النمسا، ونُعيد تخيّ
أحد البلدان الحّساسة من الرّشق األوسط، تّم افتتاح مركزين جديدين 
ينا لقدوم 90 مراهق إىل املراكز، لكّنهم يكادون أن يصلوا  للشبيبة. صلّ
حتّى  املركزين!  هذين  يزورون  وهم  الشبيبة  من  فرد   400 لرؤية 
برنامج  عظيمة:  بطرٍق  له  تخيّ يُعاد  للمنطقة  العمل  طاقم  تدريب 
اً  تدريب املدّربني قام بتدريباته عرب االنرتنت متاماً يف سنة 2021، وحرصيّ
ة. كام يتّم تجميع أفضل املامرسات يف البشارة واستخدام  باللغة العربيّ
العمل للتبشي ملشاركتها ليتمّكن أكرب عدد من البلدان والعاملني يف 

ل ما تبدو عليه الخدمة يف بلدهم. ة من إعادة تخيّ الجمعيّ

املنطقة  يزال شبيبة هذه  الّسارّة، ال  األخبار  كّل  الرّغم من  لكن عىل 
يُعانون من الوحدة والعزلة، بشكٍل أسايّس بسبب تغّي القيود املحيطة 
بفيوس كورونا املستجّد. يحتاج أولئك الشبيبة ألن يسمعوا الخرب الّساّر 
عن يسوع ونحن سعيدون لتمّكننا من استخدام سنة 2021 لنتعلّم من بعضنا البعض، ونُعيد 
ل برامج خدمتنا، ونتحّض لتبشي عدٍد أكرب من الشبيبة يف منطقة أوروبا/الرشق األوسط/ تخيّ

شامل أفريقيا يف األشهر والسنوات املقبلة.

*كان وضع الالجئني يف أرمينيا 
يف سنة 2021 مختلفاً عن وضع 

الالجئني يف سنة 2022 بسبب 
الحرب يف أوكرانيا. الكثي من 

ة الشبيبة للمسيح  بلدان جمعيّ
املحيطة بأوكرانيا أصبحت 
منخرطة اآلن يف مساعدة 

الالجئني األوكرانيني عىل إيجاد 
الطعام، واملأوى، وسالم الله.

الشبيبة للمسيح العامليّة

EDWARD DE KAM
مدير املنطقة

TIMEA REICHERT
ممثّل املنطقة
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ة  جمعيّ كانت  أبوابها،  فتح  املدارس  أعادت  عندما 
العمل  الشبيبة للمسيح متواجدة وجاهزة! كان طاقم 
متحّمساً للعود إىل الخدمة وجهاً إىل وجه مع الشبيبة، 
ومتحّمساً أكث للعودة إىل املدارس. طلبت ثالث مدارس 

ة من الفريق أن يعود ويُقّدم املشورة للطالّب. استجبنا لهذا النداء من خالل  يّ محلّ
هو  األمر  يف  املذهل  بعدها.  أو  املدرسة  خالل  يف  إّما  صغية  مجموعة  اختبارات 
من  أكث  بأحذيتهم  يهتّمون  عادًة، هم  اً.  سّن األصغر  الشبيبة  من  اإللتزام  مستوى 
املحادثة، لكن يف الّسنة املاضية بعد التنّقل ما بني حجٍر صّحيٍّ وآخر ملّدة سنة، كان 

الشبيبة من أكث املجموعات املنخرطة واملشاركة عىل اإلطالق.

شامل أفريقيا

ة، ال بّد من أن يكون للمرء  لنتمّكن من البقاء يف هذه البلدان ذات األكثيّة اإلسالميّ
ة. من أجل  ة، أي أن يكون لديه هويّة مهنيّ يّ سبب ليكون مقبوالً من الحكومة املحلّ
ة، ُيكن أن تتضّمن هذه الهويّات أّي  الّتي تستخدم العمل كإرساليّ  )BAM( فرق
تون  مهنة من أستاذ لغات إىل وكيل سفريّات وصوالً إىل إدارة متجٍر صغيٍ. بعد أن يتثبّ
كأعضاء محلّيني، يُحّررهم هذا لبناء عالقات مع زمالئهم، وجيانهم ومع الّشبيبة يف 
ة بأرسها.  م العمليّ املجتمع. يف الّسنة املاضية، أخذت هذه الفرق وقتاً لتتوقّف وتُقيّ
تأيت  اً،  حاليّ ة.  املستقبليّ الفرق  تُساعد  لتدريباٍت  التفاصيل  ورتّبوا  موارد  فحّضوا 
ة التدريب، وأحد أهدافنا  هذه من خارج شامل أفريقيا لذا، ففي إعادة تخيّل عمليّ
ة من شامل أفريقيا ليك تصل إىل شامل أفريقيا! العليا هي أن تأيت الفرق املستقبليّ

أحد البلدان الحّساسة

أخذ الفريق يف هذا البلد الحّساس 12 متطّوعاً إىل جزٍء جديٍد من البلد حيث نظّموا 
ة. أىت الشبيبة الحارضون من  برامج شبيبة ملا يُقارب 100 شخص يف كنيسة كاثوليكيّ
ة. يف بلٍد منقسٍم عىل أكث من مستوى،  ة وإنجيليّ ة، وأرثوذوكسيّ كنائس كاثوليكيّ
برنامٍج مشرتك، حتّى  ز أن نرى املسيحيني وهو يجتمعون من أجل  املميّ كان من 
أّن ثالثة كهنٍة شاركوا يف الربنامج وعنوانه “هل هناك من رجاء؟” بعد ذلك، طلب 
انفتح لبدء عمٍل  الكاهن أن يعود الفريق أكث إليهم. يبدو كام لو أّن باباً جديداً 

جديٍد معاً يف الكنائس يف جنويب البالد.
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املهاجرين،  فالعاّمل  يحملون جواز سفرها.  الّتي  البالد  يعيشون خارج  مليون شخص   310
برشيّة  مجموعة  ُيثّلون  واآلخرين  الرشكات  يف  العاملني  املغرتبني  الالّجئني،  واملهاجرين، 
متعّدد الثّقافات داخل البلدان. إذ نُضيف الوباء العاملّي، نلحظ أّن الكثي من الّناس بدأوا 
ل ما قد يبدو عليه أن ينتقلوا من بلدانهم الّتي يحملون جواز سفرها إىل بلٍد  يُعيدوا تخيّ
آخر، سواء باختيارهم )أي ألجل العمل( أو ليس باختيارهم )كالالّجئني(. 40 مليون من أولئك 
رائعًة  فرصًة  ينحنا هذا  عاماً.  العرشون  يتجاوز عمرهم  ال  الّذين  الّشبيبة  من  الّناس هم 
ة الشبيبة للمسيح برامج  لُنظهر اإلنجيل ونوصل رسالته بطريقٍة واضحة ومفيدة. لجمعيّ
الثّالثة”، ويف 2021، كام  وأمثلة عن خدمات هدفها املُحّدد هو التواصل مع هذه “الثّقافة 
يف كّل منطقة أخرى، قام فريقنا بأفضل ما بوسعه ليحرص عىل أالّ يقع أحٌد طّي الّنسيان.

تسعى خدمة املجتمع العاملّي لبناء مجتمع ما بني الشبيبة الّذين من “الثقافة الثالثة” أو 
متعّددي الثقافات)TCKs/CCKs(. يتّم تدريب طاقم العمل للخدمة بني ثقافات متعّددة، 
وإنشاء فرص ملشاركة اإلنجيل مع الشبيبة، معظمهم مّمن يعيشون يف بلداٍن أخرى غي تلك 

زنا عليها بشكٍل أسايّس: الّتي يحملون جواز سفرها. هذه الّسنة، كان لدينا 3 نواحي ركّ

قاء بأكرب  عىل الرّغم من أّن قيود الوباء حّدت من بعض الّنشاطات، تابع القادة والطّالب باللّ
قدر مستطاع، وعمدوا عىل إيجاد طرق خالّقة لخدمة مجتمعاتهم وتشجيع بعضهم البعض. 
ومسؤول  واملُعلّمني  لألهال،  الّندوات  وتحضي  اللّغات،  من  املزيد  إىل  املوارد  ترجمة  متّت 
الّشبيبة، وُعِقدت يف 3 قارّات. تّم استكشاف فرص جديدة لخدمة املجتمع يف سانتا كروز، 
تابع بالتّوّسع يف خدمتنا  وبوليفيا يف روما – إيطاليا، كام يف نايرويب يف كينيا. نحن نتوق ألن نُ

يف هذا الجزء من كلمة “كّل” يف رسالة شبيبة للمسيح.

مدير خدمة املجتمع العاملّي

الّتواصل مع املراهقني
ة يف املجتمع، برامج الخدمة املحليّة يّ أحداث محلّ

التعليم/التدريب
ة الشبيبة الّذين من “الثقافة الثالثة” أو  مساعدة مجتمعاتنا عىل فهم كيفيّ

)TCKs/CCKs( متعّددي الثقافات

تطوير املجتمع
تنمية فرص جديدة للخدمة العامليّة
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واملغرتبني املهاجرين  من  العاملّي  املجتمع 

310 مليون شخص يعيشون خارج البلدان الّـي يحملون جواز سفرها. فالعاّمل 
املهاجرين، واملهاجرين، الالّجئني، املغرتبني العاملني يف الرشكات واآلخرين ُيثّلون 

مجموعة برشيّة متعّدد الثّقافات داخل البلدان.

إن تّم جمع أولئك 
الثالمثئة وعرش 

ماليني، سيُشّكلون 
خامس أكرب بلد يف 

العامل!

مجتمع بناء 

ة برامج للتّواصل مع الشبيبة الّذين من “الثقافة  ة الشبيبة للمسيح العامليّ لجمعيّ
الثالثة”)TCKs( أو متعّددي الثقافات )CCKs( وإيصال رسالة اإلنجيل لهم سواء كانوا 

من الالجئني، أو العاملني املُهاجرين أو من أوالد املُغرتبني.

ة الشبيبة للمسيح: ابعة لجمعيّ بعض مواقع الخدمة عرب الثّقافات التّ

40 مليون ُمهاجر 
تحت عمر 20 سنة

5

ينحنا هذا فرصًة رائعًة لُنظهر اإلنجيل ونوصل رسالته بطريقٍة واضحة ومفيدة 
للشبيبة الّذين يعيشون خارج بلدان جواز سفرهم.
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ة الشبيبة للمسيح يف  ة لجمعيّ اً يخدمون يف الخدمات العامليّ أولئك هم حفنة من 71 مواطناً أميكيّ
اً. 48 موقعاً عامليّ

ة الّشبيبة للمسيح  ة لجمعيّ فريق اإلرتباط العاملّي، الّذي يقوده بيل هاوزل، يخدمة الحركة العامليّ
من خالل اإلدارة، والتوظيف، واإلعداد، وإرسال مواطنني أميكيني ليخدموا عرب الثقافات والبلدان.

الشبيبة للمسيح العامليّة
االرتباط العاملّي

 يخدمون حول العامل يف 48 موقعاً

ً

ط العاملّي 71 عامال
يدعم اإلرتبا
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الخدمة
28 بلداً احتفلوا بسنواٍت   •

ة  من صفر إىل عرشة لجمعيّ
الشبيبة للمسيح يف 2021 

)مبا يف ذلك بلد جديد!(

•  احتفل 20 بلداً 
بخمسني سنة أو أكث

متوّسط عمر لكّل   •
بلدان جمعية الشبيبة 

للمسيح هو 29 سنة

تجّمع استاد شيكاغو، 1944

أوروبا الهدف األكرب، من الشامل إىل اليمني، تشارلز 
تيمبلتون، بيل غراهام، سرتاتون شوفلت، توري 

جونسون، 1946

ة الشبيبة للمسيح، قربص 1971 قيادة جمعيّ

تجّمع خارجّي يف نايرويب 1990

معامل أحداث هاّمة
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ة الشبيبة للمسيح وتقديم  ة لجمعيّ ة هو خدمة الحركة العامليّ قلب وهدف الخدمة امليدانيّ
املوارد لها يف مهّمتها بالتواصل مع الشبيبة ليعرفوا يسوع. يقود الفريق كريس كوزاسك مع 
ات. معاً هم يقودون هذه الفرق املتخّصصة: القادة الشباب،  كيل هويتينغ كمديرة العمليّ

ة، الصالة، التدريب والتمرين، والعناية باألفراد. وسائل اإلعالم الرقميّ

يُعرف  ما  أو  التسجيل،  ل  تخيّ إلعادة   2021 سنة  خّصصنا  املناطق،  مع  التّعاون  من خالل 
الّتي  التسجيل واملعلومات  أسئلة  أعدنا دراسة  الّسنويّة.  ة  العامليّ التقارير  تقديم  ة  بعمليّ
نجمعها، باإلضافة إىل إنشاء نظاٍم جديد لجمع املعلومات وعرضها بطريقة مؤثّرة وواضحة. 
من  التجاوب  لسامع  متحّمسون  ونحن   2022 سنة  يف  الجديد  الربنامج  نرش  عىل  سنعمد 

ميدان الخدمة.

ة الشبيبة  ا بتحميس عدد أكرب من األشخاص للمشاركة يف الّصالة من أجل جمعيّ رغبًة مّن
ا بإشباع خدمتنا بالّصالة، عقدنا حدث صالة ملّدة 31 يوماً متواصالً صىّل  للمسيح، ورغبًة مّن
ة الشبيبة للمسيح من أجل الخدمة والشبيبة الّذين  ة يف جمعيّ فيه أعضاء عائلتنا العامليّ
يحتاجون لسامع رسالة اإلنجيل. أيضاً، تّم إطالق تطبيق إشباع الّصالة، وهو منّصة ومورد 
ة الشبيبة للمسيح، وهي تُساعدنا عىل  ة لجمعيّ ملشاركة طلبات الّصالة مع العائلة العامليّ

تغطية املزيد من الخدمات بالّصالة يف الّسنة.

وسائل اإلعالم الرقمّية
يخدم  أينزوورث،  مارتن  يقوده  الّذي  ة،  الرّقميّ اإلعالم  فريق وسائل 
البلدان عىل نرش قصصهم والتبشي بقّوة من  امليدان عرب مساعدة 
ة  ة. إذ يعمل فريق وسائل اإلعالم الرقميّ خالل وسائل اإلعالم الرّقميّ
ة  الوطنيّ الفرق  ويقودون  يُدّربون  منفردًة،  والبلدان  املناطق  مع 
ة عىل تحضي فيديوهات، وتسجيالت وصور ُمتنقة وصقل  واإلقليميّ
مهارات ومامرسات وسائل التواصل اإلجتامعّي للوصول إىل الشبيبة 
بقّصة  ليُخربوا  األخرى،  ة  الذكيّ وأجهزتهم  ّقالة  الّن هواتفهم  عىل 

خدمتهم ونرش البشارة ما بني الشبيبة، وطاقم العمل واملتربّعني.

التدريب العاملّي
فريق التدريب العاملّي، الّذي يقوده مايك مانا، يخدم امليدان عرب التنسيق مع فريق من 
مدراء تدريب املناطق الّذين يتعاونون مع بعضهم البعض لتأمني تدريباٍت حيويّة يف شتّى 
أنحاء العامل. يُقّدم هذا الفريق النُّصح كام يُطّور أفضل مامرسات وموارد التدريبات للمدراء 
الشبيبة  رؤيا  التدريبات  هذه  تدعم  واملتطّوعني.  والعاّمل  اإلقليميني،  واملدراء  الوطنيني، 

الشبيبة للمسيح العامليّة
الخدمة امليدانّية
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الخدمة
امليدان  يف  التدريب  خدمة  تعمل  ة.  األساسيّ وقيمها  االسرتاتيجّي،  وتركيزها  للمسيح، 
ة الشبيبة للمسيح وقياداته للمساعدة يف اكتشاف أجندة  عرب دعم طاقم عمل جمعيّ
الله لحياتهم وخدمتهم... ومن ثّم التعاون مع الروح القدس لرؤية األحالم، واألهداف 

واألفعال تُصبح واقعاً.

الصالة العاملّية
امليدان  يخدم  واكر،  ليندال  يقوده  الّذي  العاملّي،  الصالة  فريق 
ة الشبيبة  بأن يكون مثاالً، ويُدّرب، ويؤّمن املوارد لبلدان جمعيّ
للمسيح الّتي تسعى لتطوير ثقافة الصالة لديها عرب التّشّفع، 
اً للرتكيز  والعناية باألفراد والتبشي. بدءاً من قيادة البلدان عامليّ
عىل الصوم والصالة من أجل شبيبة العامل ليعرفوا يسوع، وصوالً 
ثقافة  دعم  ة  كيفيّ حيال  وأفكار  ة  األسبوعيّ الصالة  طلبات  إىل 
ة، وحتّى فيديوهات وموارد عرب اإلنرتنت، يقودنا هذا  صالة وطنيّ

الفريق ألن نركع عىل ركبنا أمام عرش الله القدير!

القادة الشباب
فريق القادة الّشباب، الّذي يقوده براندون جونسون، يرغب بأن يرى الجيل التال من 
القادة وهم يتلّقون التدريب ليؤثّروا يف بلدانهم. من خالل التعاون مع املناطق، يعمد 
اً والتوجيه نحو الفرص واملوارد  برنامج القادة الشباب عىل تشكيل تدريٍب ُمالئم ثقافيّ

املُفيدة.

العناية بطاقم العمل
يسي فريق العناية إىل جانب األفراد ويؤّمن لهم الّدعم الّروحّي والعاطفّي ملساعدتهم 
الخدمة  يف  العاملني  من  الكثي  يرتك  الخدمة.  حياة  وتحّديات  ضغوطات  تحّمل  عىل 
الّشعور  أو  ة،  العائليّ الضغوطات  أو  الزمالء،  مع  الرصاعات  أو  اإلرهاق،  بسبب  امليدان 
العاّم بالتعب والوحدة. يسعى مقّدمو الرّعاية ليدنا بأن يتواصلوا ويؤّمنوا عناية شاملة 
ألولئك الّذين يخدمونهم. يقود جون سيلف الفريق يف تقديم العناية للمدراء الوطنيني، 
ة الشبيبة للمسيح  ويقود كريس كوزاسيك الفريق يف تقديم العناية للعاملني يف جمعيّ

ة وُمرَسل اإلرتباط العاملّي. العامليّ
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الشبيبة للمسيح العامليّة
 البيانات املالّية 2021

ة حول العامل  ة الشبيبة للمسيح الوطنيّ املدخول املُحّدد لجميع برامج جمعيّ
$158,329,864

ة حول العامل  ة الشبيبة للمسيح الوطنيّ املصاريف املُحّددة لجميع برامج جمعيّ
$136,607,333

ة املُدقّقة متوفّرة عند الطّلب التفاصيل املاليّ

العاملّية للمسيح  الشبيبة  لجمعّية  تربّع 
رّبع بشيك وإرساله عرب  تّ ة الشبيبة للمسيح عىل القيام بأموٍر أعظم من أجل ملكوت الّسامء. ُيكنك ال تُساعد تربّعاتك جمعيّ

ة؛ صندوق الربيد 4555، إنغلوود، كولورادو80155  ة الشبيبة للمسيح العامليّ الربيد إىل جمعيّ

.)CO 80155 PO Box 4555, Englewood(

إن كنت تفّضل القيام بتربّعك عرب بطاقة اإلئتامن أو شيك إلكرتويّن، ُيكنك الولوج عرب اإلنرتنت عىل الرابط التال: 

 www.yfci.org/donate 

ُيكننا أيضاً أن نقبل تربّعات من تقدير أسهم، أو استثامرات أخرى، أو مساعدتك يف التخطيط إلرثك. للمزيد من املعلومات 
bryan.blomker@yfci.org أو املساعدة، يُرجى التواصل مع مدير التنمية، براين بلومكر، عىل

31 كانون األّول/ديسمرب 2021 انتهت يف  الّتي  للّسنة 

  2020  2021  
ل   خو مد

$   13,319,613  $  12,975,591 مساهامت 
$         67,546          43,920 مداخيل أخرى 

 
$   13,387,159  $  13,019,511 مجموع 

يف   ر مصا
$     9,241,113  $    9,607,883 خدمات الربنامج العاملي 
       878,602      1,005,241 ة ودعمها  ة العامليّ الخدمة امليدانيّ
       540,476         574,438 جمع التربّعات 

 $   10,660,191  $   11,187,562 مجموع 

$    2,726,968  $    1,831,949 التغيي يف صايف األصول 
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طاقم العمل والقادةالخدمة
دايف بريرتون املدير العاملّي، كندا

جوزيف غابور، النمسا

ألفونس هيلدبراندت رئيس لجنة الحوكمة، 
املانيا

نثينيا ماشاريا نائب رئيس مجلس اإلدارة، كنيا

أبراهام مانتي رئيس لجنة التدقيق، غانا

دانيال بيل بويرتو ريكو

بيرت من بلد حّساس

برام ريربغن هولندا

هاورد ستيفنسون رئيس املجلس، الواليات 
ة املتّحدة األميكيّ

كويكويس فان أمني رّس، جنويب أفريقيا

األمناء مجلس 

العاملّية القيادة  فريق 

باملكتب العمل  طاقم 

جون باستيان، املدير املاّل، الواليات املتّحدة 
األميكيّة

ة براين بلومكر، التنمية، الواليات املتّحدة األميكيّ

دايف بريرتون املدير العاملّي، كندا

مايرا أليخاندرا، املساعدة التنفيذيّة ملُدير 
املنطقة، كولومبيا

إدوارد دو كام، مدير منطقة أوروبا/الرشق 
األوسط/أفريقيا، هولندا

ساشا كيم، مديرة منطقة آسيا واملحيط الهادئ، 
كيغيزستان

ة، الواليات  كريس كوزاسك، الخدمة امليدانيّ
ة املتّحدة األميكيّ

هيالري لويس نيكون، مديرة منطقة أفريقيا، 
غانا

سوزان ماسوك، ُممثّلة منطقة أفريقيا، زيبابواي

مايكل ماكآريث، مجال االتّصاالت، الواليات 
ة املتّحدة األميكيّ

تيميا رايخرت، ممثّلة منطقة أوروبا/الرشق 
األوسط/أفريقيا، املانيا

ة،  توماس سبيكهاردت، مجتمعات الشبيبة العامليّ
ة الواليات املتّحدة األميكيّ

ة جون باستيان، املاليّ

رويال بنجامني، التنمية

برايان بلومكر، التنمية

دايف بريرتون، املدير العاملّي

جون كورتني، التنمية

سومي فالناغان، األحداث واملشاريع الخاّصة

إميل غوموسيك، املحاسبة

ة كيل هويتينغ، الخدمات امليدانيّ

بيل هاوزل، اإلتّصال العاملّي

ة والعناية  كريس كوزاسك، الخدمات امليدانيّ
باألفراد

ات كيلر كريغل، منّسق العمليّ

مايكل ماكآريث، التسويق والتواصل

آندريا ميديا، املوارد البرشيّة

هاوي ميلر، العالقات مع املتربّعني

إيرينا مورينو، املحاسبة

سكوت روزين، املوقع اإللكرتيّن ووسائل التواصل 
اإلجتامعّي

ستيفن شولتيس، االتصاالت والتكنولوجيا

روز ستوبانسيك، املوارد البرشيّة

راي ويلز، العالقات مع املتربّعني والتكنولوجيا

بيغي زيان مكتب املدير العاملّي

دة
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ل 
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املكتب العاملّي: دنفر، كولورادو، الواليات املتّحدة األميكيّة

WWW.YFCI.ORG

مكتب أفريقيا: أكرا، غانا

مكتب األمركتني: بوغوتا، كولومبيا

مكتب آسيا واملحيط الهادئ: بيشكيك، كيغيزستان

مكتب أوروبا/الرشق األوسط/شاميل أفريقيا: دريربغن، هولندا


