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وجرح  قتل  األزمة  هذه  خالل 
من  الماليين  ر  وُهجِّ اآلالف 
يوجد  وحده،  العراق  في  البشر. 
نازح، وال  ثالثة ماليين  أكثر من 
يوم.  كل  ازدياد  في  الرقم  يزال 
أتى  لداعش  السريع  التقدم  إن 
لعمار  بد  ال  كان  الظروف  هذه  ظل  ففي  بأسره،  للعالم  مفاجئاً 
والتعليمية  الطبية  مشاريعها  ودعم  بإدارة  فقط  تكتفي  ال  أن 
تبدأ  وأن  بل  العراق،  حول  جوائز  عدة  على  الحائزة  الهامة 
بتقديم إغاثة الطوارئ بشكل مباشر لمئات اآلالف من الهاربين.

رائعة.  كانت  والداعمين  والراعين  طاقمنا  استجابة  إن 
تمكنّا  فايتول  منظمة  قدمتها  التي  القيمة  المنحة  وبفضل 
لالجئين  خانكة  مخيم  في  جداً  متطور  طبي  مركز  إنشاء  من 
يوم.  كل  في  المئات  اآلن  المركز  هذا  ويرتاد  دهوك،  قرب 

وقامت عمار بترميم منشأة صحية حكومية سابقة  قرب النجف 
يقطنون  ممن  نازح   8000 على  يزيد  ما  لتستهدف  كامل  بشكل 
أيضاً  المركز  هذا  إن  المقدسة.  بالمدن  المحيطة  المنطقة  في 
المنطقة.  في  حيوياً  مركزاً  جعله  مما  بالمرضى  يفيض  أصبح 

وما زالت عمار مستمرة في برنامج بناء العيادات، حيث أنَّه يُتوقع 
افتتاح مركز طبي جديد في مخيم آخر للنازحين في شمال العراق 
مع بدايات عام 2016. كما ساهمت المنظمة في إلقاء الضوء على 
آالف  قتل  تم  المضنية، حيث  الحرب  هذه  اليزيديين خالل  محنة 
الرجال بوحشية واختطاف النساء والفتيات واستخدامهّن كعبيدات 
جنس. في صيف سنة 2015، طُلب منا أن نأخذ ثالث ضحايا من 
النساء إلى لندن ليدلين بشهاداتهّن للعالم. هؤالء الفتيات الرائعات 
كّن مصرات  ولكنهّن  داعش  قبل  من  مريع  بشكل  استغالهّن  تم 
Phعلى التحدث عن محنتهّن. وانتشرت قصتهّن على نطاق واسع 
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حيث عرض برنامج نيوزنايت المؤثر والشهير على قناة بي بي 
سي تقريراً مدته تسع دقائق عن قصتهّن، كما  قامت عدة جرائد، 
مثل الغارديان والديلي ميل والسن، بعرض القصة بشكل مطول.

تستمر  وداعمينا،  راعينا  دعم  وبفضل  النزاع،  عن  وبعيداً 
الجديدة  المبادرات  المزيد من  النمو والتطور وإطالق  عمار في 
زين  تقدمه  الذي  للدعم  جداً  ممتنون  ونحن  والرائدة.  الخالقة 
المستمرة  ولشراكتنا  األول-   االعتباري  داعمنا  العراق- 
األمم  وصندوق  العالمية   الصحة  ومنظمة  اليونيسكو  مع 
والخارجية  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  للسكان  المتحدة 
للديمقراطية  األوروبية  والهيئة  البريطانية  والكومنولث 
شيل  شركة  مع  المسبوق  غير  عملنا  وإن  اإلنسان.   وحقوق 
اجتماعية  مسؤولية  بمشاريع  شركتنا  تقوم  كما  ازدهاراً،  يزداد 
وغاردا  وير  ومجموعة  الرميلة  تشغيل  هيئة  قبل  من  ممولة 
j LDS Charitiesالخيرية  لمنظمة  خاصاً  ونقدم شكراً  ورلد. 
لدعمهم  جداً  ممتنون  ونحن  مزدهرة  عالقة  بهم  تجمعنا  الذين 
 DGS Marine لمجموعة  الكبير  شكرنا  عن  ونعبر  الرائع. 
أخرى.  مرة  معنا  الفائق  لكرمهم  العقارية  إعمار  وشركة 

أواخر  في  دبي  في  الجديد  مكتبنا  بافتتاح  سنقوم  وأخيراً 
عمار.  شركة  ونمو  تطوير  في  سيساهم  والذي   2015 عام 

للعديد  عمار  شركة  امتنان  عميق  عن  أعبر  أن  أود  ونهايةً، 
لنتمكن  نكن  لم  والذين  العالم،  حول  لنا  الداعمين  األفراد  من 
لقضيتنا.  والمستمر  الثابت  دعمهم  دون  بعملنا  االستمرار  من 

السيدة نيكلسون ، بارونة ونتربورن

تحية من رئيسة مؤسسة عمار
لسنة  الخيرية  عمار  لمؤسسة  السنوي  التقرير  يديكم  بين  أضع  أن  يسعدني 
2015-2014، والتي كانت مفعمة بالتحديات التي واجهها فريق عمار الذي يضم 
مسبوقة. غير  إنسانية  أزمة  داعش  َسبب غزو  حيث  والمتطوعين.  الخبراء  نخبة 
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الرعاية الصحية األولية

مركز تدريب للنساء

مدرسة الفتيات

كسب الرزق

مركز التدريب على المهارات

متطوعات الصحة

مشاريع الصحة المجتمعية

الوصول إلى مياه نقية

التماسك المجتمعي

أمن الطرقات

WHV

لمحة عامة
المفتاح

العراق

عمار هي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تعمل على بناء وتحسين حياة ومعيشة بعٍض 
العالم. منذ عام 1991 قدمنا خدمات طبية وتعليمية  في هذا  الناس وأقلهم حظاً  أفقر  من 
الطبية  الجلسات  آالف  بعقد  المؤسسة  تقوم  واليوم  ودائم،  مستمر  بشكل  متخصصة 
االستشارية والجلسات التعليمية و تقديم إغاثة الطوارئ ألولئك الذين هم بأمس الحاجة لها.  

وتزداد  باالنحدار  العراق  في  اإلنسانية  األوضاع  تستمر 
االحتياجات. فبين كانون الثاني من عام 2014 وآب من العام ذاته 
نتيجة  منازلهم  من  الهروب  على  عراقي  مليون   1.8 أُجبر  فقط، 
في  العنف مجدداً  إن ظهور  داعش.  تمارسه  الذي  المدمر  العنف 
جعل  عقود،  لعدة  استمر  الذي  النزاع  آثار  مع  األخيرة  اآلونة 
العراق  في  يوجد  معقدة.   إنسانية  كارثة  مواجهة  في  العراق 
أصبح   2015 تموز  وفي  العالم،  في  نازحين  عدد  أكبر  اليوم 
إنسانية.  مساعدات  على  للحصول  بحاجة  عراقي  مليون   8.2

طريق  عن  فقط  ليس  األزمة-  لهذه  تستجيب  عمار  شركة  إن 
األمد  طويلة  رعاية  تقدم  بل  فورية-  إنسانية  إغاثة  تقديم 
فريق  يعمل   ،2014 حزيران  منذ  أيضاً.  المحتاجة  للمجتمعات 
داعش  أجبرتهم  الذين  السكان  مساعدة  على  العراق  في  عمار 
الحزم  من  الضعيفة  العائالت  آالف  استفادت  النزوح.  على 
وخدمات  األدوية  ومن  عمار  مؤسسة  توزعها  التي  اإلغاثية 
فريقنا  يعمل  كما  المؤسسة،  بها  تزودهم  التي  النفسية  الرعاية 
طويلة  وتعليمية  صحية  برامج  تطوير  على  حالياً  العراق  في 
سواء.  حد  على  المضيفة  والمجتمعات  المخيمات  في  األمد 

التعليمية  البرامج  من  اآلالف  عشرات  استفاد   2014 عام  في 
المتنوعة التي تقدمها مؤسسة عمار. تلقى أكثر من 1500 عراقي، 
منهم األطفال والطالب واألرامل وربات المنازل تعليماً وتدريباً على 
االنكليزية  واللغة  الشعر  وتصفيف  الخياطة  مثل  مختلفة  مجاالت 
والحساب والمشاركة السياسية والتسامح الديني واألمان الطرقي 
لتمكين األفراد وإنما  لم تكن فقط مصممة  الدورات  واللِّحام. هذه 
لتنمو  والمجتمعات  األفراد  قدرات  في  دائمة  تحسينات  لخلق 
وتزدهر. وحاز عمل عمار في السجون العراقية في تعليم حقوق 
  2014 عام  في  والسجانين  للمساجين  القانون  وسيادة  اإلنسان 
على تقدير، حيث فازت عمار في فئة المعونات الدولية والتنمية 
الخيرية.  لألعمال  المتحدة  المملكة  جوائز  مسابقة  في    2014

ألي  األمد  طويلة  للتنمية  حيوي  أمر  هي  العامة  الصحة  إن 
تقديم  في  عمار  استمرت   ،2014 عام  ففي  محلي.  مجتمع 
دائرة  مع  وبالشراكة  المحرومين.  للسكان  الصحية  الخدمات 
وتوسيع  بتحسين  عمار  قامت  الحكومية،  الصحية  الخدمات 
لمعايير  لترقى  مقدمة  كانت  التي  الصحية  الخدمات  نوعية 
قدمت  األخيرة،  العشر  السنوات  في  العالمية.  الصحية  منظمة 
لقاحات  تتضمن  طبية  استشارة   4,094,324 عمار  فرق 
سينيّة.  وأشعة  سنيّة  ورعاية  األمومة  رعاية  وخدمات 

نموذج عمار 

السكان  توظيف  على  يعتمد  عمل  نموذج  بتطوير  عمار  قامت 
إشراف  تحت  محلية  مصادر  من  البضائع   وجلب  المحليين 
المنهجية  هذه  إن  لندن.  في  مكتبنا  في  يعملون  فقط  موظفاً   15
بل  كفاءة،  أكثر  بطريقة  المال  صرف  إلى  فقط  تؤدي  ال 
المحلي.  االقتصاد  ودعم  المحلية  القدرات  ببناء  أيضاً  تساهم 

إن طاقم عمار المحلي قادر على العمل مع قادة المجتمعات المحلية 
لتطوير النشاطات التي تتسم بحساسية ثقافية والمرتبطة بالحاجات 
كبير.  اجتماعي  بقبول  عمار  نشاطات  تتمتع  ولذلك  المجتمعية، 

خاصة  بصورة  تركز  ولكنها  المحتاجين،  جميع  عمار  تستهدف 
على النساء واألطفال ضمن المجتمع المستهدف ألن هذه الفئات 
غالباً ما تكون أكثر حاجةً من غيرها. تحرص عمار على أن يكون 
للنساء دوٌر في تقديم الخدمات  في مجتمعهّن فضالً عن كونهّن 
مستفيدات، مما يساهم في تمكين المرأة على المستوى المحلي. 

التطور  على  قدرة  أكثر  والمثقف  الصحي  المجتمع  إن 
على  قادراً  فيصبح  البعيد،  المدى  على  واجتماعياً  اقتصادياً 
الدولية.  والمعونات  المساعدات  على  اعتماده  من  التخفيف 

سليمانية

إربيل

كركوك

نينوى

دهوك

دهوك

صالح الدين

دياال

بغداد

واسط
كربالءبابل

النجف

المثنى

القادسية

ذي قار

ميسان

البصرة

WHV

WHV

WHV

WHV

WHV

WHV

WHV
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نازحوا العراق 

مليون مليونألف
مليون 

آب 2015 نيسان 2015 آب 2014 كانون الثاني 2014
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إغاثة الطوارئ 

قصة زينب 

شهر  في  الشمالية  تلعفر  مدينة  داعش  هاجمت  عندما 
 15 العمر  من  تبلغ  التي  زينب  عالم  انقلب   ،2014 آب 
عائلتها  منزل  داعش  هاجمت  عقب.  على  رأساً  سنة 
آخرين  وجرحت  أقاربها  من  وعدد  أمها  بقتل  وقامت 
في  رصاصات  عدة  الكبيرة  أختها  تلقت  مريع.  بشكل 
رجلها  ُكسرت  فقد  الصغيرة  أختها  أما  ورجلها،  بطنها 
بجروح  أيضاً  زينب  أصيبت  حين  في  نارية.  طلقة  بسبب 
الركبة.  فوق  من  ساقيها  بتر  على  األطباء  أجبر  مما  بالغة 

أن  منذ  وأختيها  بزينب  بغداد  في  عمار  فريق  اعتنى 
العاصمة  في  أقاربهم  منزل  في  األمان  بّر  وصلوا 
تقريباً،  كامل  بشكل  زينب  أخوات  تعافت  اليوم،  العراقية. 
لمساعدتها  تخصصياً  عالجاً  تتلقى  فهي  زينب  أما 
الصناعية. األطراف  باستخدام  المشي  تعلم  على 

إيجابيةً  مازالت  زينب  فإن  المريعة،  محنتها  من  بالرغم 
ومصممةً على العودة إلى المدرسة. “أتمنى أن أتمكن من إكمال 
التعليم وأن أدرس الحساب لكي يكون لي مستقبل زاهر”، هذا 
ما قالته زينب للدكتور علي متهنى، مدير عمار اإلقليمي في 
العراق، خالل زيارته األخيرة لها. وألن زينب خسرت سنة 
دراسية بسبب إصابتها فإن عمار ستعمل على مساعدة زينب 
حتى تتمكن من االندماج في نظام التعليم الرسمي مرة أخرى. 

يواجه العراق أزمة إنسانية غير مسبوقة وتزداد األمور سوءاً بسرعة. فمنذ أن سيطرت داعش على أجزاء 
كبيرة من شمال وغرب البالد، أجبر العنف الوحشي الذي تمارسه داعش 3.1 مليون عراقي على ترك 
مصادر رزقهم وبيوتهم والهرب إلى أماكن أكثر أمناً داخل البالد. وال يزال عدد النازحين يزداد في كل يوم. 

استجابة الطوارئ 

فأطلقت  فوري،  بشكل  لألزمة  عمار  استجابت   2014 عام  في 
حملة طوارئ وبدأت بتقديم مساعدات إغاثية لتغطي االحتياجات 
اليومية األساسية للمحتاجين. بدأت فرق عمار في العراق بتوزيع 
في  تعيش  التي  للعائالت  نظافة  وحزم  واأللبسة  الغذائية  المواد 
فرق  توزعت  بينما  البالد.  أنحاء  في  الموزعة  المؤقتة  المالجئ 
المساعدة  تأمين  على   للعمل  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 
نفسية.  لصدمة  والمتعرضين  للمصابين  والنفسية  الطبية 

استفحال  إلى  الحرارة  درجات  هبوط  أدى   ،2014 عام  شتاء  في 
التبرعات  إن  النازحة.  العائالت  تواجهها  كانت  التي  المشاكل 
عيد  في  أدفأ  شتاء  حملة  خالل  من  بجمعها   عمار  قامت  التي 
 LDS Charities قدمته  الذي  الدعم  إلى  باإلضافة  الميالد، 
مخيمي  في  ضعفاً  األكثر  للعائالت  بطانية   3000 توزيع  مّولت 
حاجتهم  الناس  أعطى  مما  وأربيل،  دهوك  قرب  وبحركة  خانكة 
األكثر إلحاحاً للحفاظ على حياتهم في خالل فصل الشتاء القاسي. 

الرعاية طويلة األمد

إن استجابة الطوارئ الفورية كانت فقط البداية لعمل عمار. ففي 
مخيمات  في  األمد  بتطوير رعاية طويلة  بدأت عمار   2014 عام 
مركزي  تأهيل  وإعادة  بناء  جاء  المضيفة.  والمجتمعات  اللجوء 
والنجف  خانكة  في  التقنيات  بأحدث  يتمتعان  أولية  رعاية صحية 

قامت  الصحية.  الرعاية  على  للحصول  الملحة  للحاجة  استجابة 
هاتان العيادتان منذ افتتاحهما في عام 2015 بتقديم عشرات آالف 
 - دهوك  قرب  خانكة  مخيم  في  للمحتاجين.  الطبية  االستشارات 
18000 نازح اضطروا للهرب من بيوتهم  والذي يضم أكثر من 
بسبب داعش - تستقبل عيادتنا ما ال يقلُّ عن 450 مريضاً في اليوم. 

اكتساب  في  النازحين  لنساعد  تدريبية  مراكز  بتأسيس  قمنا  كما 
المهارات التي ستساعدهم في إيجاد عمل لتوفير العيش لعوائلهم. 
حياكة  مركز  عمار  افتتحت   ،2014 األول  كانون  شهر  في 
الجبايش  مخيم  يقطنون  الذين  للنازحين  جديدين  أطفال  وروضة 
في  الطوارئ.  استجابة  صندوق  باستخدام  العراق  جنوبي  في 
حيث  خانكة،  مخيم  في  موجهاً  مركزاً  افتتحنا   2015 عام  مطلع 
يقدم هذا المركز اليوم مجموعة من الدورات المتنوعة بما فيها 
تكنولوجيا المعلومات وتصفيف الشعر والموسيقى ومحو األمية. 

خسر %70 من األطفال العراقيين النازحين عاماً دراسياً كامالً. 
 LDS Charities من  المقدم  التمويل  باستخدام  عمار  فقامت 
طالب   4000 مّكن  الذي  األمر  خانكة،  مخيم  في  الطالب  لدعم 
لهذه   .2015 لعام  النهائية  المدرسية  االمتحانات  إتمام  من 
االمتحانات أهمية كبيرة لمستقبل هذا الجيل من األطفال النازحين 
المأهل.  غير  الشباب  من  ضائع”  “جيل  ظهور  من  وستحد 
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قصة مريم

تبلغ  التي   - مريم  كانت  الماضية،  التسع  السنوات  طوال 
و  السكري  مرض  من  تعاني  والتي  سنة   46 العمر  من 
من  بعيدة  مسافة  السفر  عناء  تتكبد  الدم-  ضغط  ارتفاع 
فحص  من  لتتمكن  البصرة  في  الفيحاء  مشفى  إلى  منزلها 
وصفتها  على  ولتحصل  السكر  ومستوى  الدم  ضغط 
الرحلة.  هذه  بسبب  ومنهكة  ضعيفةً  فأصبحت  الطبية. 

منزلها  من  بالقرب  الطبية  النقطة  عمار  افتتحت  أن  ومنذ 
أنها  حيث  تغيرت.  حياتها  أن  مريم  تقول   ،2013 عام  في 
ثالثاء وخميس بسرعة  كل  في  الذهاب  تتمكن من  أصبحت 
حيث  االستشارة،  على  للحصول  طبيبها  إلى  وسهولة 
الدواء  ووصف  الالزمة  الفحوصات  بإجراء  الطبيب  يقوم 
طبية  نصائح  بتقديم  أيضاً  الطبي  الطاقم  ويقوم  المناسب. 
مرضها  على  السيطرة  لتستطيع  معيشتها  نمط  حول  لمريم 
اآلن.  مستقراً  الصحي  مريم  وضع  وأصبح  أفضل.  بشكل 

الرعاية الصحية 
الصحية  الرعاية  لخدمات  بحاجة  عراقي  مليون   6.7 كان   2015 تموز  شهر  حلول  مع 
الرقم يزداد كل يوم  النساء واألطفال. وإن هذا  %70 منهم من  الفورية، وكان ما يقارب 
الطبية  المنشآت  إن  التزايد.  هذا  مع  للتأقلم  الطبية  المراكز  فيه  تكافح  الذي  الوقت  في 
الموجودة أصبحت متخمةً وشديدة االزدحام، كما أنها تعاني من نقص في موارد األدوية. 

الصحية  الرعاية  نظام  عن  العبء  تخفيف  على  عمار  تعمل 
الحكومي عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان المحرومين، 
وعبر دعم القدرات الموجودة بإضافة تحسينات دائمة  ومستدامة 
من  أكثر  عمار  قدمت   ،2014 عام  في  الصحي.  القطاع  إلى 
لقاح و9182  مخبرية،  خدمة  و8575  طبية،  استشارة   17000

الوصول للمجتمعات النائية 

الصحية  الرعاية  خدمات  الطبية  ونقاطنا  النقالة  عياداتنا  تقدم 
األولية للمجتمعات النائية التي ال تستطيع الوصول إلى الخدمات 
الصحية عادةً، مما يمّكن السكان من الوصول بشكل دوري لطاقمنا 
الطبي وللخدمات الصحية. وفي هذه العيادات النقالة والنقاط الطبية 
السريرية  والفحوص  الصحية  االستشارات  السكان  على  يحصل 
تستخدم  كما  الثابتة.  الصحية  المراكز  إلى  واإلحالة  واللقاحات 
العيادات النقالة لنقل المرضى إلى منشآت طبية أخرى عند الحاجة. 
في عام 2014، كانت دائرة نشاط العيادات النقالة تغطي 19390 
شخصاً، وقدمت ما يزيد على 9800 استشارة، بينما كانت دائرة 
شخص.   10000 على  يزيد  ما  تخدمان  الطبيتين  نقطتينا  نشاط 

متطوعات الصحة 

قطاع  في  عمار  عمل  في  فعاالً  دوراً  الصحة  متطوعات  تلعب 
على  مدربات  المحلي  المجتمع  نساء  أن  حيث  الصحية،  الرعاية 
القيام بزيارات منزلية دورية، وتقديم النصائح الطبية الضرورية 
بهذا  للقيام  مثاليات  النساء  وإن  مجتمعاتهّن.  في  الثقافة  ونشر 
عائالتهّن  صحة  عن  الرئيسيات  المسؤوالت  أنهّن  حيث  الدور، 

متطوعة   393 عملت   ،2014 عام  في  المنزل.  نظافة  وعن 
 182000 بـ  قمن  حيث  العراق،  أماكن  مختلف  في  للصحة 
زيارة صحية لـ 17908 عائلة و 74750 فرداً من المستفيدين. 

الثقافة الصحية  

تقدم عمار برامج الثقافة الصحية لترسيخ الممارسات الصحية في 
المجتمعات وتعزيز التحسينات طويلة األمد في  الصحة. تلقى األطفال 
واألهالي وقادة المجتمع المحلي والمسؤولون المنتخبون وبالغون 
الصحة  وزراء  مع  وثيقة  بشراكة  تصميمها  تم  دروساً  آخرون 
بالصحة.  بالمرتبطة  باألمور  معرفتهم ووعيهم  لتحسين  والتعليم 

على  تدريباً  مدرسة   36 في  طفل   4200 تلقى   ،2014 عام  في 
الثقافة الصحية وتم عقد ما يزيد على 190 جلسة صحة مجتمعية. 

مؤتمر “الصحة في العراق” 

عن  المستوى  رفيع  مؤتمراً  عمار  عقدت   2014 آذار  شهر  في 
هاريس  كلية  أوكسفورد،  جامعة  في  العراق”  في  “الصحة 
العالميين،  والعلماء  األطباء  أبرز  من  عدد  بحضور  مانشستر، 
العالم.  حول  األساسيين  الميدانيين  عمار  موظفي  من  وعدد 
الرميلة  تشغيل  وهيئة  وزين  العراق  شيل  شركة  من  وبدعم 
األولية  الصحية  الرعاية  مواضيع  المؤتمر  هذا  تناول  ووير، 
والرابط بين الصحة والتعليم وتطور رعاية الطوارئ في العراق. 
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قصة زهراء

كانت خاطئة.  العالقة  أحست زهراء فور زواجها، أن هذه 
كان زوجها يعاملها كأحد أمالكه- مثل أي شيٍء آخر يوجد 
وفشلت  األحيان،  أغلب  في  يضربها  كان  المنزل.  داخل 
جميع المحاوالت لتسوية هذه العالقة. لم تعد زهراء قادرةً 
رغم  الطالق  بطلب  فقامت  ذلك،  من  أكثر  التحمل  على 
اجتماعياً.  منبوذةً  تصبح  أن  يعني  طالقها  أن  تعلم  أنها 
ولديها  إعالة  عن  مسؤولة  أصبحت  أنها  زهراء  أدركت 
التدريبي  عمار  مركز  في  للتسجيل  دفعها  مما  الصغيرين 
القريب من بيتها وهنالك تعلمت الحياكة والتصميم. وبهذه 
المالبس  حياكة  على  قادرة  أصبحت  الجديدة  المهارات 
المالبس  تبيع هذه  لعائلتها وأقربائها وجيرانها، وأصبحت 
أخرى.  مرة  بكرامة  العيش  من  مكنها  الذي  المال  وتكسب 

التعليم
من  المنطقة، ولكن عقوداً  التعليمية في  األنظمة  أفضل  من  العراق واحداً  التعليمي في  النظام  كان 
البالد لتحسين هذا  النظام. يعمل فريق عمار في شتى أرجاء  الحرب والعقوبات أدت إلى شلل هذا 
الكليات  وفي  والثانوية  االبتدائية  والمدارس  الروضات  في  بالتدريس  طاقمنا  يقوم  حيث  الوضع، 
والجامعات وفي مراكزنا التدريبية، مقدمين تعليماً متنوعاً مما يساعد المجتمعات على النمو واالزدهار. 

بإعادة  اليونسكو  مع  بالتعاون  عمار  قامت   ،2014 عام  في 
والبصرة  بغداد  مدينتي  في  المدارس  من  المتسربين  الطالب 
مبادرة   “ خالل  من  وتمكنا  أخرى.  مرة  التعليم  صفوف  إلى 
في  المدرسة  من  متسرباً  طالباً   12700 نسجل  أن  طفالً”  علّم 
حيث   ، الحكومة  موافقة  نال  األساسي  للتعليم  مكثف  برنامج 
هذا  وترافق  والحساب.  والكتابة  القراءة  أساسيات  الطالب  تلقى 
البرنامج مع قيامنا بحمالت توعية مجتمعية للتقليل من مستويات 
أن يوفرها.  للتعليم  يمكن  التي  الفرص  التأكيد على  التسرب عبر 

المدرسة  مرافق  تحسين  على  عمار  عملت  أخرى  أماكن  وفي 
لخلق بيئة تساهم في تحقيق تعليم ناجٍح. إن المرافق التي تعاني 
بالتحديد  الطالبات  يمنع  سبباً  تشكل  الصحي  وضعها  تردي  من 
تحسين   عمار  أنهت   2014 عام  ففي  المدرسة،  إلى  الذهاب  من 
هذا  من  استفاد  حيث  مدراس،  سبع  لمرافق  الصحي  الوضع 
والثانوية.  االبتدائية  المرحلتين  تالميذ  من  تلميذاً   5980 التجديد 

برامج  التعليم  الفريدة 

في  للمجتمعات  الرائدة  التعليم  برامج  من  عدداً  عمار  تقدم 
مهني  تدريب  جلسات  بتقديم  قمنا   ،2014 عام  في  العراق. 
األرامل  ذلك  في  بما  العراق،  في  المجتمع  فئات  أضعف  لبعض 
يزيد  ما  الخمسة  التدريبة  مراكزنا  قدمت  كما  األسر.  وربات 
حيث  المهارات،  لبناء  مهنية  تدريب  جلسة   2100 على 
منها  مجاالت  عدة  في  تدريبية  جلسات  المشاركون  حضر 
الشعر. وتصفيف  والتصميم  والحياكة  المعلومات  تكنولوجيا 

إن برامجنا فريدة، ففي عام 2014 وبدعم من السفارة البريطانية 
إلقاء  على  مجتمعياً  وقائداً  أستاذاً   60 بتدريب  قمنا  العراق  في 
محافظة  في  تلميذاً  لـ 3600  السياسية  المشاركة  جلسات حول  
البصرة، مما ساعد في تعزيز الديمقراطية على مستوى القاعدة 
مبادئ  مثل  مواضيع  عدة  حول  دروساً  الطالب  وتلقى  الشعبية. 
االنخراط  ووسائل  السياسية  العراق  وأراضي  اإلنسان  حقوق 
للديمقراطية  األوروبية  األداة  من  وبدعم  فعال.  بشكل  بالسياسية 
التسامح  عدم  مسألة  يتناول  مشروعاً  ابتدأنا  اإلنسان،  وحقوق 
الديني في بداية عام 2015، حيث تلقى ثالثة وستون قائداً مجتمعياً 
تدريباً على التسامح الديني وحقوق اإلنسان وعدم التمييز، بينما 
مدرسة.   30 في  المجتمعات  بين  القبول  لتعزيز  ورشات  عقدت 

مشاريع االكتفاء الذاتي 

خصوصاً  لألهالي-  لتتيح  األطفال  لرعاية  مراكز  عمار  تدير 
األمهات- الفرصة لحضور الجلسات التدريبية. كما أن الفائدة تطال 
أيضاً األطفال في هذه المراكز، حيث أنهم يتلقون مستوًى متقدماً 
اللعب. أصبحت  بنشاطات من خالل  المبكر ويقومون  التعليم  من 
للمجتمع،  خدماتها  وتقدم  ذاتياً  مكتفية  اليوم  بغداد  في  روضتنا 
من  أطفالهم  ليتمكن  رمزية  أجرة  المحليون  الشركاء  يدفع  حيث 
مركز  في  مباشرة  األجور  هذه  استثمار  ويعاد  للروضة  الذهاب 
المهارات التابع لها، بينما يتمكن أطفال كل َمن يحضر الجلسات 
جداً  فخورةٌ  عمار  إن  مجاناً.  الروضة  إلى  يذهبوا  أن  التدريبية 
بنموذجها وتأمل أن تتمكن من تكراره في أماكن أخرى في البالد. 

2014-15  ANNUAL REPORT   13   12   ANNUAL REPORT  2014-15



2014
2015
بالصور

2014-15  ANNUAL REPORT   15   14   ANNUAL REPORT  2014-15



المؤسسات الشريكة
شركة زين العراق

B.V شركة شيل العراق لتطوير البترول

والتدريبية في  والتعليمية  الصحية  المشاريع  تقديم  تدعم عمار في  لعمار. فهي  أكبر شركة شريكة  زين هي 
العراق منذ عام 2015. كما أن زين لم تكتفي بدعم استمرارية المشاريع التي تنفذ داخل البالد، بل قدمت لعمار 
اإلمكانيات الالزمة لتأسيس وتطوير مشاريع جديدة أيضاً. وفي أعقاب تكّشف األزمة اإلنسانية األخيرة، كان دعم 
زين قيّماً جداً في تفعيل دور عمار في االستجابة السريعة عبر تقديم اإلغاثة اليومية والرعاية الطبية الطارئة.

قدمت زين دعماً أساسياُ  لبرامج عمار الصحية، مما ساهم  في تقديم  اآلالف من االستشارات الطبية شهرياً  في 
مراكز الرعاية الصحية األولية والنقاط الطبية والعيادات الصحية المتنقلة التابعة لعمار الخيرية. كما تلقت آالف 
العوائل زيارات منزلية منتظمة من متطوعات الصحة المدربات وذلك بفضل الدعم الكريم الذي تقدمه شركة زين.

الهادفة  واألطفال  البالغين  من  كالً  تفيد  التي  التعليمية  المشاريع  من  عدد  في  زين  دعم  ساهم  كما 
من  المتسربين  الطالب  إعادة  وتم  عمل.  على  الحصول  في  فرصهم  ورفع  بأنفسهم  ثقتهم  لزيادة 
مواضيع  في  إضافياً  تعليماً  الطالب  وتلقى  رسمية،  مؤهالت  لتحصيل  الدراسية  الصفوف  إلى  المدارس 
عدة  في  مهنياً  تدريبا  والرجال  النساء  من  اآلالف  وتلقى  القانون،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  تتضمن 
الطعام. وتحضير  الشعر  وتصفيف  والتصميم  والخياطة  اإلنكليزية  واللغة  كالتكنولوجيا  مجاالت 

في عام 2014، نمت شراكة عمار مع شركة شيل بشكل كبير، وتتوجت في شهر كانون الثاني عبر توقيع مذكرة 
بالعمل معاً صفةً رسمياً.  التزامهما  بينهما وإلعطاء  العمل  لتوطيد عالقة  الشركتين  تفاهم ألربع سنوات بين 

حقل  في  وشركاؤها  شيل  َمّولت  األرض،  على  الشراكة.  هذه  نواة  هو  الصحي  القطاع  في  العمل  إن 
تأمين  تم  بذلك  و   ،2014 عام  في  صحية   متطوعة  و24  متنقلة  صحية  عيادات  ثالثة  مجنون  نفط 
قُدمت  طبية  استشارة   5600 من  وأكثر  الصحة   متطوعات  بها  قامت  صحية  زيارة   14200 من  أكثر 
الصحية  التحسينات  بدعم  ملتزمة  شيل  وألن  مجنون.  نفط  حقل  حول  والمعزولة  النائية  للمجتمعات 
األساسية  المواضيع  الطلبة  تعليم  تم  حيث  مدرسة،   32 في  الصحية  الثقافة  نشر  من  تمكنّا  األمد  طويلة 
اليومية. الحياة  ممارسات  في  الصحية  العادات  غرس  في  لنساهم  الفرد،  ونظافة  بصحة  المتعلقة 

وإنتاج  تصميم  تم   .2014 عام  في  النمو  في  الطرقات  سالمة  يستهدف  الذي  وعمار  شيل  عمل  استمر 
كما  االبتدائية.  المدارس  إلى طالب  الطرقات  ثقافة سالمة  إليصال  مدرساً  وتدريب 136  التعليمية،  الوسائل 
فرداً  و18  السالمة  مجال  في  متطوعة    64 تدريب  تم  حيث  الطرقات،  لسالمة  عائلي  مشروع  إطالق  تم 
أطفال. على  تحتوي  التي  للعائالت  الطرقية  السالمة  عادات  لتدريس  األولية   الصحية  الرعاية  طاقم  من 

كما عملت شيل مع عمار على توسيع رقعة التعليم عبر تحسين البيئة التعليمية. حيث سيبدأ بناء مدرسة ثانوية لإلناث 
في عام 2015، باإلضافة إلى تنصيب وحدات لتنقية المياه بالتناضح العكسي لتأمين المياه النقية لـ 28 مدرسة.

يونيسكو

عمار  حافظت   ،2013 عام  في  التفاهم  مذكرة  توقيع  منذ 
في  وتعاونهما  بالعمل  الوطيدة  عالقتهما  على  واليونيسكو 
2014، عملت  العراق. في عام  داخل  بالتعليم  المرتبطة  البرامج 
بغداد  محافظتي  في  المتسربين  الطالب  إعادة  على  المنظمتان 
والبصرة إلى المدارس، مما يزيد من فرصهم في العمل وقدرتهم 
12000 طفل  قام ما يزيد على  قيادة حياتهم بشكل مرٍض.  على 
وفي  السريع  التعليم  لبرنامج  األول  المستوى  في  بالتسجيل 
نشاطات مجتمعية كانت تعقد لخفض نسب التسرب من المدارس.  

منظمة الصحة العالمية 

تتمتع عمار بعالقة وطيدة ودائمة مع منظمة الصحة العالمية منذ 
تفاهم تشمل قيم  المنظمتين أول مذكرة  التسعينيات عندما وقعت 
ومبادئ الممارسة المهنية في سياق التنمية. ومنذ ذلك الحين، فإن 
عمار تثّمن خبرة ودعم منظمة الصحة العالمية. وبناًء على المذكرة 
التي ُوقعت في عام 2008، حافظت منظمة الصحة العالمية على 
دورها في تقديم النصح والدعم التقني، وحتى اليوم ما زالت عمار 
تضع نصب عينيها مبادئ منظمة الصحة العالمية عند تنفيذ برامجها 
المقدمة.  لخدماتها  االحترافي  المستوى  على  لتحافظ  الصحية 

الهيئة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان- االتحاد األوروبي 

العراق  في  اإلنسان  حقوق  تعزيز  على  بالعمل  ملتزمة  عمار  إن 
شراكتها  ببدأ  سعيدة  الخيرية  المؤسسة  كانت   2014 عام  وفي 
األوروبية  الهيئة  عبر  األوروبي  االتحاد  مع  والهامة  الجديدة 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان )والهيئة هي جزء من المساعدات 
االتحاد  مع  عمار  وعملت   .)EuropeAid األوروبية 
واالقتصادية  االجتماعية  االنقسامات  من  الحد  على  األوروبي 
المقدم  التمويل  وبفضل  الديني.  التمييز  عن  الناتجة  والسياسية 
عمار  بدأت  اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية  األوروبية  الهيئة 
عام  بدايات  في  المجتمعيين  للقادة  شهرية  تدريب  جلسات  بعقد 
كما  أكبر.  بفعاليةً  مجتمعاتهم  تمثيل  على  لتساعدهم   ،2015
والمدرسين  المدني  المجتمع  منظمات  بتدريب  عمار  بدأت 
اإلنسان  حقوق  عن  بورشات  القيام   على  الجامعات  وأساتذة 
االجتماعي.  النوع  تمكين  و  التمييز  عدم  و  الديني  والتسامح 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

تستمر عمار بشراكتها القوية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في عام 2014. تجاوباً مع ازدياد عدد العراقيين المتأثرين باألزمة، 
لمئات  المهنية  المهارات  تدريب على  لتقديم  المنظمتان  تشاركت 
النازحين وأفراد من المجتمعات المضيفة في منطقة كردستان مما 
مكنهم من تأمين الكسب لعوائلهم. في بدايات  عام 2015 تم تشكيل 3 
مراكز لتدريب الرجال والنساء باللغة الكردية على اللغة االنكليزية 
والحياكة وتكنولوجيا المعلومات، كما كان يتم إعطاء دروس في 
الموسيقى والفنون لخلق بيئة عالجية ألولئك المتعرضين للصدمة. 
في جنوب العراق، في هذه األثناء، ال يزال العمل على مكافحة السل 
والمالريا  والسل  اإليدز  لمكافحة  العالمي  الصندوق  من  الممول 
مستمراً بنجاح. حيث تم تدريب مائة وثمانون متطوع صحة مجتمعي 
على رفع الوعي حول مكافحة السل وعلى تقديم الدعم لمرضى السل 
مما يساهم في مكافحة أحد المخاطر الصحيّة األساسية في المنطقة. 

صندوق األمم المتحدة للسكان 

عام  منذ  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  مع  عمار  تعمل 
العراق  أهوار  في  للمرأة  اإلنجابية  الصحة  لتحسين   2006
استمروا   ،2014 عام  في  النائية.  المجتمعات  في  وخاصة 
الصحية  الرعاية  ومزودي  الصحة  متطوعات  بتدريب 
والصحة  األسرة  بتنظيم  المتعلقة  النصائح  تقديم  على  األولية 
النسائية  الصحة  عن  كتيب  توزيع  تجريب  وتم  اإلنجابية. 
النسائية.  الصحة  أوضاع  في  التغيرات  تاريخ  توثيق  لتحسين 

الخارجية والكومنولث البريطانية 

عام  في  العراق  في  البريطانية  السفارة  مع  العمل  عمار  بدأت 
المشاركة  وتحسين  تعزيز  على  العمل  ابتدأت  حيث   ،2014
والكومنولث  الخارجية  مساعدة  وبفضل  العراق.  في  السياسية 
مجتمعياً  وقائداً  أستاذاً   60 تدريب  من  عمار  تمكنت  البريطانية 
ليقوموا  محافظات   6 في  والمجتمعات  المدارس  في  ليعملوا 
االنخراط  ووسائل  السياسية  المشاركة  أهمية  الطالب  بتعليم 
عام  حتى  العمل  هذا  استمرار  ومع  الديمقراطية.  العملية  في 
مما  عائالتهم  وإلى  طالباً   3600 إلى  الوصول  تم   ،2015
الشعبية القاعدة  مستوى  على  الديمقراطية  تعزيز  في  ساهم 
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هيئة تشغيل الرميلية

األهمية  متزايد  داعماً  الرميلة  حقل  تشغيل  هيئة  غدت 
توسعت   2014 عام  وفي  البصرة.  محافظة  في  عمار  ألعمال 
مبادرات  ليشمل  كبيراً  توسعاً  الشركتين  بين  الشراكة 
الطوارئ  كمساعدات  األساسية  بالخدمات  بدءاً  متنوعة 
المجتمع  أفراد  تمكين  إلى  وصوالً  الصحية  الرعاية  وتقديم 
المهني. التدريب  وتقديم  المصلحة  أصحاب  إشراك  خالل  من 

األولية  الصحية  للرعاية  مركزاً  الرميلة  تشغيل  هيئة  تدعم 
مما  البصرة  محافظة  في  الخورة  في  متطوعة صحية  وعشرين 
 1600 من  وأكثر  الطبية  االستشارات  آالف  تقديم  على  ساعد 
زيارة منزلية من المتطوعات كل شهر. وبفضل الدعم المقدم من 
هيئة تشغيل الرميلة أيضاً حصل مئات األطفال والنساء الحوامل 
على لقاحات أساسية منذ أيلول)سبتمبر( 2014 مما ساعد على 
حياتهم. تهدد  أو  لتضعفهم  كانت  التي  األمراض  ضد  تحصينهم 

تزويد  لدعم  التبرعات  بجمع  الهيئة  من  موظفون  قام  وكذلك 
المؤن  ومنها  الغذائية  بالمواد  البصرة  إقليم  في  عائلة   200
والشاي.  والسكر  والحليب  والزيت  والعدس  كالرز  الضرورية 
وفي عام 2015 ستتوسع شراكة عمار مع هيئة تشغيل الرميلة 
بناء  ومنها  الخورة  في  اجتماعية  تنمية  مشاريع  خالل  من 
مستوصف جديد وتسهيل الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وير
لم تزل مجموعة وير بي إل سي WEIR Group PLC تدعم 
أعمال مؤسسة عمار في محافظة البصرة منذ عام 2013. وفي عام 
2014، أنشأت عمار ووير مركزي تدريب على المهارات المهنية 
اكتساب  على  األسر  وربات  الضعيفات  األرامل  لمساعدة  للنساء 
المزيد من الثقة بالنفس وتحسين فرصهن في كسب الرزق. يقدم 
والخياطة  المعلومات  تكنولوجيا  في  تدريبية  دورات  المركزان 
والتصميم والحرف اليدوية وتصفيف الشعر والجمال وفيهما أيضاً 
من  صغار  أطفال  لديهن  اللواتي  النساء  لتمكين  أطفال  روضات 
الحضور. وفي عام 2015 ستكون المرحلة القادمة من دعم شركة 
 20 سيؤمن  حيث  للمجتمع  صحية  ثقافة  برنامج  تقديم  “وير” 
متطوعة صحية وتثقيفاً صحياً عبر 45 مدرسة ابتدائية وثانوية.

غاردا ورلد
 .2012 عام  منذ  عمار  أعمال  تدعم  ورلد  غاردا  تزل  لم 
الصحة  متطوعات  برنامج  بتمويل  شرعوا   2014 عام  وفي 
وضرورياً   – أولياً  صحياً  ودعماً  تدريباً  قدم  حيث  بغداد  في 
جانب  وإلى  شخص.  ألف   34 من  ألكثر   – نفسه  الوقت  في 
البصرة. إقليم  في  صحياً  مركزاً  ورلد  غاردا  دعمت  ذلك 

مجموعة أس كي آي
حيث   ،2011 عام  منذ  عمار  تدعم  آي  كي  أس  مجموعة  إن 
من  بها  المتبرع  الطبية  المجالت  آالف  نقل  بتمويل  تقوم 
كما  الطبي.  للطاقم  المهني  التطور  لتعزيز  العراق  إلى  لندن 
حفل  ذلك  في  بما  عمار،  مناسبات  برعاية  آي  كي  أس  قامت 
 .2014 عام  في  دينر  غاال  في  عمار  به  قامت  الذي  الشمبانيا 

شركة فيتول
فيتول بدعم أعمال شركة عمار في  بدأت شركة   2014 في عام 
إنشاء  بسخاء  فمولت  للنازحين،  الصحية  الخدمات  تقديم  مجال 
افتتحت  وقد  العراق.  شمال  األولية  الصحية  للرعاية  عيادتين 
التي  الطبية  الرعاية  تقدمان  اليوم  وهما   ،2015 عام  العيادتان 
تنقذ حياة آالف البشر وتشمل الرعاية المتخصصة باألم والطفل.

منظمة LDS Charities الخيرية
شمال  في  السكان  ولنزوح  و  المتصاعد  للعنف  استجابة 
عمار  لعمل  هاماً  تمويالً   LDS Charities قدمت  العراق، 
تمكنت  دعمهم  وبفضل   .2014 عام  في  الطوارئ  إغاثة  في 
الضعيفة  للعائالت  شتوية  بطانية   2500 تقديم  من  عمار 
كردستان  منطقة  في  للنازحين  بحركة  مخيم  في  تعيش  التي 
الشتاء.  فصل  في  للمحتاجين  األساسية  الحياة  حاجات  وتقديم 
بشكل   LDS Charities دعم  ازداد  الحين،  ذلك  ومنذ 
وتصميم  للنازحين  صحية  رعاية  مركز  تأسيس  ليشمل  كبير 
النازحين  على   لألطفال  مصورة  كتب  من  مجموعة  وتوزيع 
حلوالً   LDS Charities تدعم  كما  كردستان.  منطقة  في 
ولينسق  أنفسهم،  على  معتمدين  النازحين  لجعل  األمد  طويلة 
متطوعوهم الميدانيون بصورة دورية مع فريق مشروع عمار. 

أوليف جروب
تقديم  طريق  عن  سنوات،  لعدة  عمار  جروب  أوليف  دعمت 
عمار  لموظفي  وسكن  أمن  وتوفير  قيمة  لوجستية  خدمات 
لتعاون  القادمة  الخطوة  إن  العراق.  إلى  رحالتهم  خالل 
ثالث  لمدة  التعليم  لدعم  مشروع  هي  جروب  وأوليف  عمار 
البصرة. محافظة  في  المحرومة  المجتمعات  في  سنوات 

HWH وشركاؤهم
عملت عمار وHWH سوياً لتقييم جدوى مشاريع البنية التحتية 
مدرسة  لبناء  التحضيرية  باألعمال  كالقيام  العراق،  جنوب  في 
غاال   HWH دعمت  كما  المياه.  معالجة  مرافق  وترميم  للبنات 
فخمة. طاوالت  عدة  شراء  عبر   2014 عام  في  عمار  دينر 

شركة إعمار العقارية
عمار  ألعمال  هاماً  دعماً  العقارية  إعمار  شركة  قدمت 
مساعدات  تقديم  من  مّكن  مما  العراق،  في  الطارئة 
الصحية. واألدوات  والطعام  الصحية  الرعاية  مثل  الطوارئ، 

شركة اتحاد المقاولين العالمية
بكميات  سخياً  تبرعاً  العالمية  المقاولين  اتحاد  شركة  تبرعت 
رمضان،  وشهر  الفحص  عيد  خالل  الطعام  صناديق  من  كبيرة 
.2014 عام  في  لعمار  التابعة  أدفأ  شتاء  حملة  في  ساهمت  كما 

 DGS MARINE مجموعة
 DGS من  المقدم  الكبير  الدعم  بمساعدة    ،2014 عام  في 
الطارئ  بعملها  االبتداء  من  عمار  تمكنت   MARINE
العراق.  شمالي  في  المنتشرة  اإلنسانية  لألزمة  استجابة 

شركة كونترول ريسكس
داخلياً  التبرعات  بجمع  ريسكس  كونترول  شركة  قامت  
ولحملة  الفصح،  وعيد  رمضان  في  الطعام  صناديق  لحمالت 
المشردة. للعائالت  البطانيات  لتأمين  أدفأ   لشتاء  البطانيات 

فندق سنترال بارك
تأمين  طريق  عن  قيماً  دعماً  لندن  في  بارك  سنترال  فندق  قدم 
حجوزات مجانية لجميع موظفي عمار القادمين من خارج البالد.

الداعمون
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جمع التبرعات
شهد عام 2014 جمعاً رائعاً للتبرعات حول العالم لصالح مؤسسة عمار من قبل فرق جمع التبرعات 
لجمع  الخاصة  فعالياتهم  نظموا  الذين  المؤسسة  وداعمي  ودبي  وبيروت  لندن  في  بنا  الخاصة 
الجهود  هذه  كل  وبتضافر  التحدي.  مسابقات  في  الذين شاركوا  الرائعين  األفراد  وبعض  التبرعات 
قبل عمار، ما مكن  النازحين من  لتلبية متطلبات  ألف يورو مخصصة   450 يربو عن  ما  تم جمع 
فريقنا في العراق من فرش وافتتاح مراكز صحية وتدريبية عدة ومن الرائع أن تم توزيع 3000 
.2014 عام  في  دعمكم  لكل  فشكراً  صحية.  سلة  وخمسين  ومائتين  غذائية  سلة  ومائتي  بطانية 

14 آذار)مارس(: حفلة شاي، بيروت:
أقيمت حفلة شاي في فندق لو جراي Le Gray في بيروت بهدف نشر 
التوعية وزيادة الدعم لحملة عمار للتوعية ضد المخدرات في لبنان.

24 نيسان)أبريل(: عشاء افتتاحي لجمع 
التبرعات في كردستان، أربيل:

ديفان  فندق  في  كردستان  في  التبرعات  لجمع  حدث  أول  أقمنا 
الخضيري  مجموعة  برعاية  العشاء  كان  نيسان.  شهر  بأربيل 
الخطاب  فيه  وبرز   Numerus Group نوميرس  ومجموعة 
العراق  وزراء  رئيس  نائب  شاويس  روز  للدكتور  التوجيهي 
والذي أوضح فيه الحاجة الملحة للمساعدات اإلنسانية في اإلقليم.

5 أيار)مايو(: حفلة براندنبورع الموسيقية، لندن:
قدم كورس فوس تشامبر وكورس لندن يوث وأوركسترا سمفونية 
براندنبورغ مختارات من أعمال ألبينوني وفيفالدي. وقد خصصت 
نسبة من ثمن التذاكر والتبرعات تلك الليلة ألعمال عمار في العراق.

18 أيلول)سبتمبر(: الشغف باللؤلؤ، لندن
للؤلؤ  دوغالس  كولمان  شركة  مؤسس  دوغالس  كريسي  قدم 
الناتجة  المبالغ  وقد خصصت  اللؤلؤ.  تاريخ  رائعة عن  محاضرة 
العراق. في  بالمرأة  الخاصة  عمار  ألعمال  المناسبة  عن 

29 تشرين األول)أكتوبر(: حفلة موسيقية خيرية، لندن
أقيمت حفلتنا الموسيقية الخيرية األولى في كونكريرت، شورديتش. 
عمران  مثل  صاعدة  بمواهب  تميزت  بسهرة  الحضور  استمتع 
خران وعلي الطالب وفرقة ذا دروب ودون كيبر وكولن ساموراي.

6 حزيران: مأدبة عشاء، لندن
حضر ما يزيد عن 230 ضيفاً إلى فندق سافوري لالحتفال بمأدبة 
عشاء “العشرينيات الصاخبة” لعمار وكان من المذهل أن جمعنا 
70 ألف جنيه استرليني. وكان قد تكرم برعاية الحفل مجموعة 
البرهان وSKA  و SIM وتم الترفيه عن الحضور باالستماع إلى 
 Brandyn Shaw and his Rhythm Makers غناء فرقة
 Bee’s Knees ومشاهدة رقص كالسيكي من الفرقة المسرحية
بونهامز. مزاد  من  توماس  تشارلي  بإشراف  علني  ومزاد 

جمع التبرعات عن طريق الشركات
مراقبة  وشركة  الرميلة  تشغيل  هيئة  من  موظفون  قام 
األموال  بجمع  العراق  وشيل   Control Risks المخاطر 
ومبادرات  فعاليات  بإقامة  وذلك  عمار  مؤسسة  أعمال  لصالح 
الكعكات  مبيعات  أسهمت  دبي  وفي  التبرعات.  لجمع  خاصة 
جمع  في  وييلر  فوستر  شركة  في  أحد  كل  تقام  التي  الخيرية 
للطوارئ. عمار  لحملة  استجابة  اإلسترلينية  الجنيهات  مئات 

مسابقات التحدي
من ركوب الدراجات وسباقات الماراثون إلى القفر عبر اللهب، 
مضى  عام  أي  من  نشاطاً  أكثر   2014 سنة  عمار  داعمو  كان 
في  بلغت  التحديات  من  مجموعة  في  بحماسة  شاركوا  حيث 
معظمها حد الجنون جامعين ما يزيد عن 7500 جنيهاً إسترلينياً!

وحملة  للطوارئ،  العامة  عمار  حملة  يتضمن  هذا   *
تبرعات  تتضمن  كما  أدفأ،  شتاء  وحملة  رمضان 
العراق. في  النزوح  ألزمة  استجابة  محددة  لمشاريع 
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47%

41%

10%
2% الشؤون المالية

إن مؤسسة عمار مصممة على التأكد من أن أكبر قدر ممكن مما يأتيها من تمويل يوضع حيث الحاجة 
إليه أشد بين المجتمعات التي تقطن أرجاء العراق والتي تعتمد علينا في الحصول على العناية الطبية 
والمشاريع التعليمية والمساعدات العاجلة. ولذا فليس لدينا سوى فريق صغير في مكتبنا الرئيس في 
لندن، وإن الغالبية العظمى من طاقمنا اإلشرافي ومتطوعينا هم خبراء محليون ال يقدمون فهماً عميقاً 
للواقع المحلي وحاجات المجتمع فحسب وإنما يحرصون على جعل مشاريع عمار ذات تكلفة فعالة.

من   10% مستوى  عند  اإلدارية  التكاليف  إلبقاء  عمار  تسعى 
اإلنفاق الكلي وهذا ليس معياراً على المدى القصير بل هو هدف 
قدر  بحكمة  أموالها  تنفق  عمار  بأن  يضمن  الطويل  المدى  على 
والذي  المشاريع  على  اإلنفاق  مقدار  في  التغيرات  رغم  اإلمكان 
تمر بها كل المؤسسات التنموية الخيرية العالمية على مدار العام. 
السابقة  الثالث  السنوات  يؤخذ خالل  فإن هدفنا هو متوسط  ولذا 
.2014 عام  بدقة  تحقق  قد  الهدف  هذا  أن  نعلن  أن  وبسعدنا 

إسترلينياً  جنيهاً   2,547,754 عمار  أنفقت   2014 عام  خالل 
على  التركيز  مع  العراق  من  مختلفة  مناطق  في  مشاريع  على 
اندلع  وعندما  المحلي.  المستوى  على  والتعليم  الصحية  العناية 
مخزوناتها  عمار  نذرت   2014 عام  مفاجئ  نحو  على  العنف 
المساعدة  توفير  خالل  من  بالقتال  تأثروا  الذين  أولئك  لمساعدة 
والتعليم. ولتمويل  الطارئة  الصحية  الفورية والخدمات  اإلنسانية 

للحصول  وسعت  حزيران  في  طوارئ  حملة  عمار  أطلقت  ذلك 
العمل على  التمويل من مصادر عدة ما ساعد على ضمان  على 
اإلنسانية  المساعدات  موارد  عادة  به  تسمح  مما  أطول  مدى 
التقليدية وسمح لهذا العمل الحيوي باالستمرار خالل عام 2015.

استفادت عمار من الدعم المستمر المهني والمادي من عدة منظمات 
المتحدة  األمم  لبرنامج  ممتنة  وستبقى  العام  خالل  مؤسساتية 
اإلنمائي واليونسكو وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي 
ومنظمة الصحة العالمية خصوصاً من بين وكاالت األمم المتحدة 
وتوجيهات  بشراكتها  أسهمت  التي  العديدة  الدولية  ومؤسساتها 
خبرائها ودعمها. هذا وقد حافظت عمار على شراكة عضوية مع 
كبير. نحو  على  العراق  مع شركة شيل  وتوسعت شراكتها  زين 

10 بنس من كل جنيه استرليني تم انفاقه

- معدل الكلف التشغيلية خالل السنوات الثالث الماضية

£2,547,754
مجموع نفقات مشاريع عام 2014

الصحة
التعليم

إغاثة الطوارئ
مساعدات أخرى
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قصص من العراق
عملية قلب علي

اضطر  عندما  من عمره  سنوات  الخمس  تجاوز  قد  علي  يكن  لم 
األكثر  بغداد  إلى ضواحي  نينوى  بلدهم  من  النزوح  إلى  وعائلته 
أمنا نسبياً. ولما زار فريق طبي برئاسة مدير عمار االقليمي د. 
علي مثنى الحي الذي يقطنه هذا الطفل الصغير إلجراء فحوصات 
للمستشفى  أخذه  ولدى  القلب.  في  ثقباً  لديه  أن  اكتشفوا  صحية 
لعملية.  يحتاج  قد  بأنه  والداه  أبلغ  الالزمة  الفحوصات  إلجراء 
طاقته  يفوق  ما  المرضى  من  أصالً  لديه  كان  المشفى  ولكن 
رأت عمار  ولما  الطفل.  لعالج  مجال  ثمة  يكن  لم  لذا  االستيعابية 
أن حالته بدأت تسوء تدخلت فوراً وأخذت الطفل إلى اختصاصي 
فقد  هلل  حمدا  فوراً.  العملية  بإجراء  قام  حيث  القلب  أمراض  في 
بمتابعة  المتخصص  فريقنا  يقوم  واليوم  عافيته،  علي  استعاد 
التامة. العافية  إلى  بعناية مراحل عودته  حالته عن كثب ويرقب 

مساعدة أّم حديثة الوالدة
زهرة متطوعة صحية في إقليم ذي قار. في يوم من األيام بينما كانت 
تزور عائلة محلية وجدت كنتهم قد وضعت طفالً بعملية قيصرية، 
والحظت زهرة أن المرأة في حالة حمى وتعاني من األلم وفقدان 
الشهية، فنصحت العائلة باستشارة مركز الرعاية الصحية األولية 
بأقرب وقت ممكن ألن األعراض التي تعاني منها المرأة كانت تدل 
على إصابة قد تؤدي إلى عواقب جديّة في فترة ما بعد الوالدة. وبعد 
بضعة أيام زارت األم الجديدة التي كانت قد تحسنت كثيراً وكانت 
العملية  كانت زهرة محقة؛ فجرح  لزهرة ونصيحتها.  ممتنة جداً 
اإلصابة. من  التخلص  تم  المناسبة  العناية  مع  ولكن  ملتهباً  كان 

الزواج المختلط
البصرة  بمحافظة  يوسف  الشيخ  يقطنه  الذي  الحي  في  يوجد 
سكان من الطائفتين السنية والشيعية . وقد حدث الشيخ مؤسسة 
“عمار” بأن الطائفتين كانتا تعيشان منذ عشرات السنين بانسجام 
وسالم ولكن بدأت بوادر قلة التسامح تظهر شيئاً فشيئاً في اآلونة 

في  “عمار”  من  تدريباً  يوسف  الشيخ  تلقى  أن  وبعد  األخيرة. 
المجتمع  ضمن  محاضرات  بإلقاء  بدأ  التحيز  حاالت  مع  التعامل 
المحلي يحث فيها الناس على مزيد من التسامح فيما بينهم، حتى 
إنه قد سهل زواج شخصين من عائلتين إحداهما سنية واألخرى 
الزوجين. لهذين  األوسع  المجتمع  دعم  من  التأكد  مع  شيعية 

دعم أسرة
بعد أن تهجرت زينب البالغة من العمر 45 عاماً من منزلها خوفاً من 
بطش داعش استقرت في حي فقير في الزبير بالبصرة. ولما كانت 
زينب تعيش تحت خط الفقر بكثير وعلى عاتقها العناية بأطفالها 
الستة وإعالة زوجها الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة فقد كان 
كل يوم يمثل صراعاً مع الحياة بالنسبة لها. قدمت عمار الحاجيات 
األساسية لهذه األسرة وقد سرت زينب كثيراً باستالمها كما قبلت 
والذي  األرامل  لتمكين  القريبة  التدريبية  المراكز  أحد  في  زينب 
يعنى بتدريب ربات األسر. وهذا يعني أنها ستمتلك قريباً المهارات 
الخاص.  تأسيس عملها  أو حتى  للحصول على وظيفة  المناسبة 
ودعمها. أسرتها  إعالة  على  القدرة  اكتسبت  قد  تكون  وبذلك 

استعادة الطفولة
تفتح روضة األطفال الخاصة بمؤسسة عمار في الجبايش أبوابها 
جانب  إلى  والكتابة  القراءة  يتعلمون  حيث  النازحين  لألطفال 
االستمتاع بدروس الرسم واألنشطة الرياضية وتعلم الموسيقى. 
الخوف  أجواء  من  التخلص  على  الدروس  هذه  ساعدت  وقد 
من  المدرسون  اندهش  وقد  األطفال  يعيشها  كان  التي  والقلق 
الطالب ينسجمون  الذي حققوه وتراهم يتحدثون كيف أن  التقدم 
طاقم  قال  وقد  مختلفة  لطوائف  انتمائهم  رغم  بعضاً  بعضهم  مع 
العمل لمؤسسة عمار “لقد بدأوا ينسون الجرائم التي شهدوها، 
األطفال” وجوه  على  ترتسم  والطفولة  البراءة  بسمات  وعادت 
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ما الجديد في عام 2015
مركز رعاية صحية جديد في مخيم ماميليان

البارونة  عمار  مؤسسة  رئيسة  أطلقت   2015 عام  صيف  في 
األولية  الصحية  للرعاية  مركز  تأسيس  عملية  رسمياً  نيكلسون 
المخيم  هذا  ويعتبر  نينوى.  محافظة  في  ماميليان  مخيم  في 
اليزيديين،  من  معظمهم  نازح   13000 من  ألكثر  موطناً  بخيامه 
الصحية.  الرعاية  خدمات  على  الحصول  حالياً  عليهم  ويصعب 
يقدم  سوف  فإنه   2015 عام  خريف  في  المركز  افتتاح  ولدى 
التخصصية  المجاالت  تشمل  أساسية  صحية  رعاية  خدمات 
النفسي. كصحة األم والطفل وخدمات الصحة اإلنجابية والتأهيل 

عمار تتأهل لنيل جائزتين من جوائز الجمعيات الخيرية

العالمية”  واإلغاثة  “التنمية  فئة  جائزة  عمار  ربحت  أن  بعد 
بالجمعيات  الخاص  المتحدة  المملكة  في حفل جوائز   2014 لعام 
سرورها  دواعي  من  كان   UK Charity Awards الخيرية 
ترشحها لنيل جائزتين أخريين عام 2015. فقد وضعت “تشارتي 
المجتمع  إشراك  لجائزة  المرشحين  قائمة  على  عمار  تايمز” 
“ثيرد  ورشحت  العراق،  شيل  شركة  مع  عملها  عن  المحلي 
جائزة  لنيل  نيكلسون  البارونة  عمار  رئيسة  أوردز”   سيكتر 
السنة. هذه  الحقاً  النتائج  وستعلن  العام.  لهذا  الخيري  المقعد 

نمو الشراكات

في  داعمين  لتوسيع عملها مع عدة  الحماس  إن عمار في غاية 
“هيئة  مثل  الشركة  مانحي  مع  العمل  توسع  فقد   .2015 عام 
كبيراً  توسعاً  “فيتول”  ومؤسسة  و”وير”  الرميلة”  تشغيل 
مما  أقوى  إلى  قوية  من  شيل  شركة  مع  عمار  شراكة  وتطورت 
العراق.  في  وأكثر  أكثر  عائالت  حياة  بناء  إعادة  من  مكن عمار 

وفي هذه األثناء وضمن فعاليات مأدبة عشاء 2015 ذهلت شركة 
ألف   500 بقيمة  يصدق  ال  شيك  على  لحصولها  وسعدت  عمار 
LDS Charities دوالر مقدمة من ايلدر هوالند عن جمعيات

التعامل مع النزوع إلى التطرف

يزيديات  فتيات  ثالث  تجلب  أن  عمار  شركة  من  طُلب  تموز  في 
من   2014 عام  أسيرات  أخذن  قد  كنَّ  المتحدة  المملكة  إلى 
إلى  ألشهر  جنسية  عبودية  عليهن  وفرضت  داعش  قبل 
من  تمكّن  ولكنهن  والفتيات  النساء  من  األخريات  آالف  جانب 
على  وساعدتهن  الفتيات  مع  عمار  عملت  ما.  بطريقة  الهرب 
إقناع  أمل  على  المتحدة  المملكة  في  للطالب  قصصهن  رواية 
داعش. إلرهابيي  االنضمام  عن  بالعدول  البريطانيين  الشباب 

كتب مصورة لألطفال

عمار  بدأت  الخيرية   LDS Charities مؤسسة  من  بدعم 
سيتم  والتي  المصورة  األطفال  كتب  من  مجموعة  تأليف 
هذه  كانت  ولما  كردستان  إقليم  في  النازحين  على  توزيعها 
بين  والتوتر  التشرد  مثل  موضوعات  إلى  تتطرق  الكتب 
قد  الذين  لألطفال  نفسياً  دعماً  ستؤمن  فإنها  المجتمع  مكونات 
العنف  بسبب  التصور  تفوق  بدرجات  نفسية  لصدمات  تعرضوا 
االنكليزية  باللغتين  الكتب  هذه  ستنشر  داعش.  تمارسه  الذي 
تعليمياً  مصدراً  وستكون  السورانية  الكردية  وباللهجة  والعربية 
المدرسية. للمواد  الوصول  عليهم  يصعب  الذين  ألولئك  ثميناً 
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تواصل مع عمار آي سي أف
رقم المؤسسة الخيرية 1047432

المكتب الرئيسي - لندن
هاتف 

London@amarfoundation.org إيميل
www.amarfoundation.org الموقع

facebook.com/amar.ldn  
A@AMARLondon تابعونا على تويتر  

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف    

jessica.scoot@amarfoundation.org إيميل
www.amarfoundation.org الموقع

لبنان
Lebanon@amarfoundation.org إيميل

www.amarfoundation.org الموقع

تواصل مع عمار - الواليات المتحدة
عمار - الواليات المتحدة هي منظمة مسجلة برقم c()3(501( في مقاطعة كولومبيا.

المكتب الرئيسي - واشنطن
هاتف

washingtondc@amarfoundation.org إيميل
www.amarfoundation.org/en-us الموقع

www.facebook.com/amarus  
A@AMAR_ICF_USA تابعونا على تويتر  

يوتاه
هاتف 

emily.stevens@amarfoundation.org إيميل
winner

+1 )202( 638 0330 

+1 )385( 204 2006

+44 )0( 207 799 2217

+971 )0( 56 663 0260


