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مرة أخرى ،لقد كان عاما ً صعبا ً ومليئا ً بالتحديات للغالبية العظمى من الـ 33مليونا ً
من مواطني العراق المحاصرين .ما زال تنظيم داعش/الدولة اإلسالمية في العراق
والشام السادي مترسخا ً في أجزاء واسعة من الشمال والغرب ،رغم ظهور مؤشرات
تدل أخيراً على أن الجيش العراقي ،جنبا ً إلى جنب مع البيشمركة ،مع دعم قوات
التحالف بدأت بتحقيق مكاسب في استعادة المناطق التي خسرتها لصالح داعش.
آمل أن يكون في جعبتي أخبار أفضل ،عند كتابتي للكلمة االفتتاحية للتقرير السنوي القادم.
في عام  ،2015لم تكتفي فرقنا بتطوير وبناء وتنفيذ وتحسين
مشاريع عمار التي غالبا ً ما اتسمت بكونها رائدة و فريدة
من نوعها في مجاالت الصحة والتعليم والتدريب ،بل لعبت
دوراً مهما ً أيضا ً في تقديم إغاثة الطوارئ لمساعدة النازحين
العراقيين الذين بلغ عددهم  3.3مليوناً .فقد أجبر أكثر من
عُشر السكان على العيش كالجئين داخل بلدهم .تخيل حدوث
أزمة مشابهة في الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة ،سيعني
ذلك نزوح ستة ماليين مواطن بريطاني أو  32.5مليون
مواطن أمريكي  .سيكون من المستحيل تقريبا ً أن تتمكن
حتى هذه الدول الغنية من التأقلم مع أزم ٍة من هذا العيار.
لم يمتلك الشعب العراقي خياراً سوى التأقلم ،و مرة
اخرى كان بأمكانهم االعتماد على عمار لتكون داعمةً
لهم في كل خطوة من هذا الطريق .لقد كان عمل
خبرائنا ومتطوعينا المحليين الرائعين هائالً.
وما كان نجاح عمار ممكنا دون مساندة داعمينا المتميزين.
وال يسعني أن أبدأ اي شكر لداعمينا دون أن أُقدم عرفاني لشركة
زين العراق ،شريكنا الرائد التي دعمت وال زالت تدعم عملنا
في العراق على مدى السنوات التسع الماضية .فلوال سخاؤهم
المستمر والهائل ،لما تمكنت عمار أن تكون حيث هي اليوم.
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في هذه االثناء ،كانت  LDS Charitiesرائعة بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،فبفضلهم تمكنت عمار من افتتاح
مركز رعاية صحية أولية آخر في إقليم كردستان ، ،في
مخيم مامليان في عقره .حيث تم تشييده خالل ثالثة أشهر
فقط وهو يستقبل اآلن مئات النازحين في كل يوم.
قدم إيلدر جيفري هوالند ،في غاال دينر عمار  2015في لندن،
شيكا ً بقيمة  $500,000لدعم عملنا في مجال الطوارئ .كانت

لفتة رائعة ونابعة من القلب .تعتبر LDS Charities
الخيرية ،بإدارة صديقي العزيز شارون إيوبانك ،قوة هائلة
في مجال الخير ويسعدنا جداً أن لديهم الكثير من االيمان بنا.
وبالطبع نحن ممتنون جداً لشراكاتنا المستمرة مع وزارة
الخارجية األمريكية واليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية
وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ووزارة الخارجية والكومنولث البريطانية واالتحاد األوربي.
ويستمر عملنا غير المسبوق مع شركة شيل باالزدهار ،حيث
نقوم معا ً بإنشاء مدرسة جديدة لـ  540فتاةً في جنوب العراق،
ومن المفترض أن ينتهي بناؤها في خريف عام .2016
كما نقوم بمشاريع مسؤولية اجتماعية رائعة ،ممولة
من قبل هيئة تشغيل الرميلة ومجموعة وير .ونعبر عن
شكرنا الكبير لمجموعة  DGS Marineلكرمهم الفائق
معنا مرة أخرى في دعم عملنا في مجال الطوارئ.
وفي النهاية ،لكل االشخاص الرائعين الذين يمولوننا حول
العالم و الذين قاموا بدعمنا ،أشكركم من أعماق قلبي.
وبالتطلع الى المستقبل ،فان برامجنا للطوارئ المخصصة
للنازحين ستستمر بالتطور في عام  .2016كما نبحث
إمكانية تجديد مركز صحي في سنجار حيث أن اليزيديين
قد بدأوا بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ،باإلضافة
إلى عدة مشاريع أخرى ضمن خططنا المستقبلية.
شكراً جزيالً لكم جميعا ً لدعمكم لعمار .نرجو أن تشجعوا
عائلتكم وأصدقائكم وزمالئكم في العمل ليحذوا حذوكم.
نستطيع أن نقدم أكثر ،وأكثر بكثير ،لمساعدة السكان في
الشرق األوسط ،ولكننا بحاجة لمساعدتكم لفعل ذلك.
البارونة نيكلسون  ،بارونة ونتربورن
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العراق في 2015

عمار هي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تعمل على بناء وتحسين حياة
وسبل العيش لبعض أش ِّد الناس فقراً وحرمانا ً في العالم .قدمنا منذ عام
 1991خدمات صحية وتعليمية متخصصة بشكل مستدام ومستمر.

أدى العنف ،الذي أصبح لألسف أمراً اعتياديا ً في العراق ،إلى إصابة وحصد حياة آالف المدنيين
في عام  .2015ومع نهاية العام ،أُجبر ما يزيد على  3.3مليون مواطنا ً على الهروب من
منازلهم يصبحوا الجئين في بلدهم  .اليوم ،هنالك  10ماليين عراقي بحاجة للدعم اإلنساني.
خلق الصراع الحالي ،مصحوبا ً باآلثار طويلة األمد للعقوبات
االقتصادية التي استمرت لعقود ،باإلضافة للحرب وعدم
االستقرار أزمة إنسانية معقدة في أرجاء البالد.
خالل  ،2015أصبحت البنية التحتية للنظام التعليمي في العراق
تعاني من حالة إرهاق متزايد ،وتعرضت الخدمات الصحية إلى
تقطعات متكررة ،كما عانت البالد من أزمة اقتصادية بسبب
انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الغذاء ،مما جعل ماليين
العراقيين غير قادرين على تأمين الغذاء بالشكل الالزم.

تعمل اليوم فرق عمارفي مختلف أرجاء العراق على تقديم
مئات آالف االستشارات الطبية والجلسات التعليمية وخدمات
الطوارئ األساسية ألولئك الذين هم بأمس الحاجة لها.
وفي هذه األثناء ،يركز فريقنا في لبنان على
المشاريع التعليمية الموجه للشباب المحليين.
من توفير مياه الشرب النقية إلى المدارس وتعزيز التسامح
الديني بين المجتمعات ،وصوالً إلى تقديم التدريب المهني
والرعاية الصحية في حاالت الطوارئ للنازحين ،تساعد
برامج عمار المتنوعة على ضمان تلبية جميع االحتياجات.
فإن تمتع السكان بثقافة وصحة أفضل ،يجعلهم أكثر قدرة
على التقدم اقتصاديا ً واجتماعيا ً على المدى الطويل ،مما
يقلل اعتمادهم على معونات التنمية والدعم الدولي.

في أيلول ،تفشّت الكوليرا بشكل كبير في أرجاء البالد .حيث
ظهرت الكوليرا بدايةً في مياه الفرات ،ثم سارعت باالنتقال إلى
 17محافظة من أصل المحافظات الثمانية عشر العراقية.
وفي تلك األثناء ،ومع نهاية العام ،كان ما يزيد على ستة ماليين
نسمة بأمس الحاجة للمياه النظيفة ولبيئة صحية مالئمة.
في العديد من المناطق ،ما فتئت حقوق اإلنسان في التدهور
خالل عام  ،2015وهنالك اآلن  8.2مليون نسمة بحاجة للحماية.
وارتكبت في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش جرائم حرب
وانتهاكات صارخة بشكل مستمر -بما في ذلك اإلعدام بإجراءات
موجزة والتعذيب واغتصاب آالف النساء والفتيات المختطفات.

النازحين في العراق
ألف

كانون الثاني 2014

مليون
آب 2014

مليون

نيسان 2015

مليون
آب 2015

مليون

كانون اول 2015
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المياه النظيفة للخورة
دهوك

أين نعمل

نينوى
أربيل

رغم تزايد المتطلبات المفروضة على موارد
عمار بسبب حالة الطوارئ الحالية ،تستمر
فرقنا في تقديم مشاريع فريدة ورائدة للمجتمعات
في العراق -تتراوح المشاريع بين مكافحة
العنف القائم على النوع االجتماعي والتعصب
الديني وصوالً إلى مكافحة انتشار األوبئة.

السليمانية
كركوك

صالح الدين

االستثمار في التنمية المهنية

الكلمات المفتاحية

ديالى
األنبار

بغداد
التعليم

الحصولعلى
مياهنقية

توفيركرسي
متحرك

متطوعاتالصحة

واسط
الدعمالنفسي

بابل

توثيق خروقات حقوق اإلنسان

القادسية
الرعايةالصحية
األولية

ميسان
ذي قار

نجف

البصرة
ندوات حقوق
اإلنسان

التسامحالديني

مركزالتدريب
علىاكتساب
المهارات

المثنى

التصديللعنف
القائمعلىالنوع
االجتماعي

الكثافة السكانية (شخصًا/كم)2
مستلزمات
الطوارئ

الثقافةالصحية
المجتمعية

العراق

كربالء

مركزتدريبللنساء

السالمةالمرورية

أعلم سكان قرية الخورة عمار أنهم يضطرون لشرب
المياه الملوثة بشكل مستمر ،مما يعرضهم لخطر اإلصابة
بأمراض مهلكة .وألن تكلفة شراء مياه الشرب تصل إلى
 50%من دخل السكان ،بدأ العديد منهم يفكر أن عليه
االنتقال إلى مكان آخر ال محالة إن استمر الوضع على
ما هو عليه .استجابت عمار في عام  2015من خالل
بناء نظام مياه جديد للمجتمع ،حيث قامت باإلشراف على
تصميم وبناء محطة سحب المياه الجديدة ومحطة ضخ
المياه و خطوط األنابيب ،مما وفّر المياه الصالحة للشرب
ص من السكان المحليين.
لما يزيد عن  7,000شخ ِ
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قامت عمار من خالل عملها مع منظمات المجتمع المدني
العراقية ،بتدريب  27موثّقا ً لحقوق اإلنسان مما ساعد
في بناء القدرات المحلية في مجالي التوثيق غير المنحاز
لخروقات حقوق اإلنسان و المناصرة .واستطاعت عمار
من خالل عملها في تسع مناطق مختلفة في العراق توثيق
ما يزيد على  600خرقا ً لحقوق اإلنسان في عام .2015
شهد العراق خالل الصراع الحالي انتهاكات جسيمة
وواسعة النطاق تمس جميع الجوانب ،ويقع توثيق هذه
االنتهاكات وأرشفتها وتحليلها على قدر من الضرورة
لتشيكل أساس للمالحقات القضائية في المستقبل.

بعد تدريب  42مدرساً ،افتتحت عمار مراك َز تعليميةً
جديدةً في شمال ووسط العراق ،مما أتاح الفرصة
س مجاني ٍة الكتساب
لـ  7,000تلميذاً لحضور درو ٍِ
المهارات المهنية .وأصبح بإمكان النازحين من
الرجال والنساء وأعضاء المجتمع المضيف حضور
دورات اللغة االنكليزية ومحو األمية والحساب
والحرف اليدوية والخياطة وتصفيف الشعر ،األمر
الذي ساعدهم على تعلم المهارات التي يحتاجونها
لكسب العيش وإعالة أنفسهم وعوائلهم.

مكافحة الكوليرا
عانى العراق بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام
 2015من تفشي الكوليرا بشكل كبير ،حيث أصيب
 4,945شخصا ً بالعدوى .فشنّت عمار حملة استجابة
للطوارئ على الفور -حيث قامت بتدريب  694من
متطوعات الصحة للمساعدة في مكافحة تفشي
المرض وإنقاذ حياة السكان .علّمت حمالت التوعية
التي قمنا بها البالغين واألطفال طرق حماية أنفسهم
من التقاط العدوى ،بينما ساعد توزيع اللقاحات
على إيقاف انتشار المرض .فقد استطعنا من خالل
عملنا أن نصل إلى  227,800شخصا ً باإلجمال.
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منح األطفال أفضل
بداية ممكنة للحياة

قا

عندما وصلت داعش إلى الموصل في عام  ،2014انقلبت حياتي
رأسا ً على عقب .تحتّم عل ّي الهروب مع عائلتي في جوف الليل
دون أن نحدد وجهتنا ،كنا نبتغي النجاة فقط .في نهاية المطاف،
وجدنا في دهوك مالذاً آمنا ً لنا ،حيث عملت هناك كمعلمة في
أحد دور الحضانة التابعة لعمار .أنا أحب عملي .فمن المهم
أن يتمكن األطفال من الحصول على التعليم  -هم يأتون للتعلم
واللعب ونحن نساعدهم لينسوا ما عاشوه من أمور مريعة.
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إغاثة الطوارئ

 -سيبال

تخوض العائالت النازحة في العراق معركة وجود .حيث اتخذت العديد من العائالت
ى لهم ،ولكن  90%منهم يقطنون في أي
من المخيمات المنتشرة في البالد مأو ً
مكان قد يجدونه في قرى ومدن العراق .وتتردّى ظروفهم المعيشية بسرعة مع
سرعة نفاد مدخراتهم وتحول فرصة إيجاد عمل إلى حلم بعيد المنال.
ال زالت الرغبة في االعتماد على الذات موجودة في وسط
األزمة ،وتسعى عمار دائما ً لمساعدة العائالت على إعالة أنفسهم
بدل االعتماد على المساعدات األجنبية .تعمل برامجنا التدريبية
التعليمية وبرامج التدريب على اكتساب المهارات على تمكين
العائالت النازحة ليستطيعوا تقرير مستقبلهم من جديد .في صيف
 ،2015ساعدت عمار  4,000تلميذاً في المدرسة االبتدائية
والثانوية في مخيم خانكه على إكمال امتحاناتهم المدرسية ،مما
أتاح لهم إتمام تعليمهم .في هذه األثناء ،قام مدرسو عمار ،في
مراكزنا التدريبية ،بإعطاء  968جلس ٍة تدريبي ٍة على المهارات
المهنية مما زود آالف األفراد بالمهارات الالزمة لكسب العيش.

تلتزم عمار بتأمين خدمات الرعاية الصحية األساسية
للهاربين من النزاع وللمجتمعات المضيفة أيضاً.
وفي عام  ،2015عملت فرقنا على مدار الساعة لتحقيق ذلك.
حيث قمنا بتقديم مستلزمات الطوارئ الضرورية للحياة ،مثل
الغذاء والحقائب الصحية ،والبطانيات لـ  5,381عائلة ،كما
عملنا على بناء وتجهيز وتشغيل مراكز الرعاية الصحية األولية
وتقديم الرعاية النفسية للحفاظ على صحة العائالت النازحة.
خالل هذا العام ،قدم أطبائنا ما يزيد على 125,000
استشارة طبية و  25,000فحص مخبري 12,000
لقاح ألولئك الذين خسرو منازلهم.

لمعرفة المزيد عن عمل عمار في حاالت الطوارئ www.amarfoundation.org/about

منذ الغزو الداعشي ،بادرت عمار ببناء مراكز صحية جديدة
ورائعة ،وهي اآلن تقدم الرعاية لعشرات آالف النازحين.
وبفضل نموذج عمار الفريد ،أصبح النازحون يعتنون
بغيرهم من النازحين .وال يقتصر نموذج عمار على
إحاطة األشخاص بأكثر سبل الرعاية الممكنة ،وإنما
يخلق فرص عمل جديدة ألولئك الذين خسروا كل
شيء .فهم حقا ً يساعدونهم على مساعدة أنفسهم.
 -مارغريت كاسيلس -هامبي ،عضو مجلس إدارة عمار في الواليات المتحدة

المركز الصحي
الجديد في النجف
في أوائل  ،2015كانت منشآت الرعاية الصحية في النجف قد
وصلت الى درجة شديدة من االنهاك بسبب تدفق النازحين العراقيين.
حيث لجأ عشرات آالف األشخاص إلى المدينة  -كانوا يعيشون
في األبنية المهجورة ،أو الخيام ،أو حتى في السيارات على جانب
الطريق -وكانت األمراض تنتشر بسرعة .سارعت عمار في تجديد
مركز طبي وتجهيزه بمرافق إضافية مثل قسم طب االسنان وقامت
بتدريب عدد إضافي من الكوادر لزيادة مستوى الدعم الموجود.
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£126,022
( )$186,811جمعت في
حملة “الهروب من الظالم”

الصحة النفسية
أدى العنف ،الذي أصبح لألسف أمراً اعتياديا ً في العراق ،إلى إصابة وحصد حياة آالف المدنيين
في عام  .2015ومع نهاية العام ،أُجبر ما يزيد على  3.3مليون مواطنا ً على الهروب من
منازلهم يصبحوا الجئين في بلدهم  .اليوم ،هنالك  10ماليين عراقي بحاجة للدعم اإلنساني.
يحاول نظام الرعاية الصحية في العراق جاهداً ليواكب
االحتياجات .عقود من عدم االستقرار،شهدت تداعي خدمات
الصحة النفسية .فاليوم ،في شمال العراق ،يوجد  17طبيبا ً نفسيا ً
عاما ً فقط  .تعمل عمار على إيجاد حلول لهذا الوضع .ففي
عام  ،2015قامت عمار بتوزيع  6,250كتابا ً صمم خصيصا ً
لألطفال النازحين العراقيين وطبع بثالث لغات على المخيمات في
الشمال .لم تكن هذه الكتب مصدراً ال يقدر بثمن للتعليم وحسب،
ولكنها تعتبر أيضا ً أداة دعم نفسي يستفيد منها المدرسون
لتشجيع الطالب على التحدث عن مشاعرهم وتجاربهم.
ولمساعدتهم ،قمنا بتدريب المعلمين على الرواية العالجية
للقصص وعلى تحديد أعراض الصدمة النفسية عند األطفال.

من جهة اخرى ،عملت عمار على مساعدة للنساء والفتيات
اللواتي تعرضن بشدة للعنف القائم على النوع االجتماعي،
وقامت بمساعدتهنّ على التعافي من خالل تسهيل حصولهم
على المساعدة الطبية والنفسية والقانونية .استجابة الستمرار
تدهور وضع الصحة النفسية خالل هذا العام ،أطلقت عمار
في تشرين االول حملة “الهروب من الظالم” للمساعدة في
تعزيز خدمات الصحة النفسية في العراق  .واستطعنا في أقل
من ثالثة أشهر من جمع  ،$186,811/£126,002مما مكننا
من تدريب  10أطباء عامين و 20عامالً مجتمعيا ً على عالج
الصدمة ،كما تمكنا من تأسيس  10مراكز دعم نفسي جديدة.

معرفة المزيد عن مناشدة “الهروب من الظالم appeal.amarfoundation.org

2

كتب أطفال مصورة تم
تصميمها ونشرها

6,250

كتب مصورة وزعت
في شمال العراق

10

مراكز دعم نفسي جديدة
تم تأسيسها

تجاوز الصدمة النفسية

أعجبت بما حققته حملة “الهروب من الظالم”.
ففي هذا الجزء من العالم ،يمكن بالكاد أن
تجد طبيبا ً نفسياً ،بينما يوجد اآلالف ممن
هم بحاج ٍة إليه .ومن دون مساعدة عمار،
لما كان لدى ضحايا داعش أي أمل .تنفق
ش يقدم إليها لمساعدة الناس،
عمار كل قر ٍ
للمساعدة على شفائهم وشفاء مجتمعاتهم.

“عمر ابنتي  3سنوات ،وهي تعاني من صدمة
نفسية شديدة بسبب ممارسات داعش .وهي
دائمة القلق حول منزلنا وتسأل متى سنتمكن من
العودة إليه .ولكن عندما بدأت بقراءة كتب عمار
المصممة خصيصا ً لألطفال لها ،فُتنت بها تماما ً
وبدأت تنسى ما مررنا به .أسعدني كثيراً أن أراها
تقفز في األرجاء كما تفعل الضفادع والعصافير في
القصص .وأخيراً ،عادت لتكون طفلة من جديد”.

 -أدوارد واتس ،مدير تقارير القناة الرابعة _ الهروب من داعش
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لمعرفة المزيد عن برامج الرعاية الصحية الخاصة بعمار www.amarfoundation.org/about

لعب برنامج متطوعات الصحة دوراً فعاالً في تقديمنا لخدمات الرعاية
الصحية .فتم تدريب عدد من النساء المحليات على إجراء زيارات
منتظمة للعائالت في مجتمعاتهم ،حيث يقدمون لهم نصائح بالغة األهمية
في مجال الثقافة الصحية ،باإلضافة إلى تقديم المشورة الطبية .في
 ،2015أجرت  964من متطوعات الصحة في العراق ما يزيد على
 273,000زيارة وتمكنَّ من الوصول إلى  43,000عائلة .ولعبت
متطوعات الصحة دوراً فعاالً في الحفاظ على صحة العائالت من خالل
عملهنَّ الذي تنوع ما بين توزيع لقاحات الكوليرا في مخيمات النازحين،
وحتى تقديم نصائح الصحة اإلنجابية للنساء في أهوار جنوب العراق.
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وفي هذه األثناء يزود برنامج الثقافة الصحية لعمار المجتمعات
بالمعلومات الالزمة للحفاظ على صحتهم .فمن خالل تقديم
نصائح الرعاية الصحية البسيطة بتكاليف قليلة ،يعمل مدرسونا
ومتطوعونا على زرع الممارسات الصحية السليمة في
ممارسات الحياة اليومية لتلك المجتمعات .تم إجراء 2,072
جلسة ثقافة صحية في المدارس والمراكز المجتمعية في عام
 ،2015حيث تم إعطاء الدروس األساسية مثل أهمية غسل
اليدين ،وكيفية التخلص من القمامة بطريقة صحية ،وكيفية
التصرف إن بدت عليهم أو على أحد أقاربهم أعراض المرض.

24, 16
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يواجه العراق أزمة رعاية صحية .حيث تعاني المشافي ومراكز الرعاية الصحية في العراق من
نقص في الكوادر والمعدات ،وتعاني العديد من المجتمعات من ضعف أو انعدام قدرتها على الحصول
على الخدمات الصحية ،بينما يوجد حوالي  6.9مليون نسمة بحاجة للدعم الطبي .تسعى عمار
جاهدة من خالل عملها إلى جعل خدمات الرعاية الصحية متاحةً أمام الجميع ،ابتداءاً من تقديمها
للكراسي المتحركة ألصحاب االحتياجات الخاصة ووصوالً إلى القيام بحمالت توعية صحية.
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273,0
ت الصحة

الرعاية الصحية

ال تتمكن العديد من المجتمعات النائية في العراق من الوصول
لخدمات الرعاية الصحية ،مما يجبر العائالت على السفر مسافات
طويلة وبتكاليف مرتفعة للحصول على الرعاية الصحية .تقوم
عيادات عمار المتنقلة بزيارات دورية لتلك المجتمعات لتقديم
الخدمات األساسية لهم وتحسين معيشتهم .ففي عام ،2015
قدمت عياداتنا األربع المتنقلة الخدمات الصحية لما يزيد
عراقي جنوب العراق .حيث تقدم هذه العيادات
عن 15,500
ٍ
معاينات طبية ،و لقاحات ،وفحوصات مخبرية ،ووصفات طبية،
باإلضافة إلى إحالة المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية.
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المتنقلة بزيارتنا ،أصبح مجتمعنا بأسره يتمتع بصحة أفضل
 -عبد هللا
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بالغًا حصل على
خدمات تعليمية

التعليم

11,355

4,000

يعتبر التعليم أمراً أساسيا ً لتطور المجتمعات ،ولكن عقوداً من العقوبات التي فرضت على
العراق ،والحرب ،وعدم االستقرار أعاقت نظام البالد التعليمي .تستهدف مشاريع عمار التعليمية
المتنوعة البالغين واألطفال في رياض االطفال والمدارس والجامعات وتعمل مراكزنا التدريبية
على المساعدة في تعزيز قوة المجتمع وضمان قدرة جميع األقراد على االزدهار والتطور.
تلتزم عمار بإشراك النساء والفتيات في المجتمع بشكل كامل
ومسا ٍو للرجل .ففي عام  ،2015ساعدت مراكزنا التدريبية
الخاصة بالمهارات حوالي  2,000امرأة ضعيفة على تعلم مهارات
مثل الحاسوب ،ومحو األمية ،والحياكة ،وتصفيف الشعر،
وزودتهنّ بالمهارات الالزمة لكسب العيش .وهذا ال يساعدهنّ
على زيادة فرصهنَّ في كسب العيش فحسب ،وإنما يقوم بتحسين
سمعتهنّ في المجتمع ويجعلهنّ قدوةً للفتيات ،مما يشجعهنّ
على إكمال تعليمهنّ المدرس ّي .ويتيح وجود الحضانات الملحقة
بأربع ٍة من المراكز المجتمعية لألمهات اللواتي يحضرن الدورات
فرصة تسجيل أطفالهنّ بالدروس المجانية في الوقت عينه.

في العديد من المجتمعات ،حرم نقص وجود منشآت تعليمية
ذات كفاءة األطفال من حضور الدروس .وأضر هذا األمر
بالفتيات بشكل خاص ألن العديد من العائالت تفضل إبقائهنّ
في المنزل لتحافظ على سالمتهنّ وأمنهنّ  .وبدأت عمار ،في
عام  ،2015العمل على إنشاء مدرسة إعدادية للفتيات في
النشوة ،قرب البصرة .ستؤمن هذه المدرسة عند االنتهاء
من إنشائها مساحات صفية تتسع لـ  540فتاة تتراوح
أعمارهنّ بين  16-11عاماً-أي واحدة من كل أربع فتيات
من المجتمع المحلي -مما سيساهم في الحد من ظهور
فجوة تعليمية قائمة على النوع االجتماعي في المنطقة.

طف ً
ال قاموا
بأداء االمتحانات
المدعومة من عمار

مدرسة تم تزويدها
بمياه صالحة للشرب

حضروا دورات
المشاركة السياسية

13,876

حضروا دورات ثقافة
السالمة المرورية

معًا نخيط الحياة من جديد

 -دموع

14,732

36

لمعرفة المزيد عن برنامج عمار التعليمي بإمكانك زيارة www.amarfoundation.org/about

“عندما كنت صغيرة ،لم يكن هناك اهتمام بإكمال الفتيات تعليمهنّ مما دفعني
إلى ترك المدرسة والزواج في سنٍّ مبك ٍر .و عندما فارق زوجي الحياة،
تركني وحيدةً مع أربعة أطفال .وفاجئتني قسوة الحياة ،إذ لم يكن لدي عمل
وال المؤهالت الالزمة إليجاد عمل إلعالة األطفال .ولم نكن لنتمكن من النجاة
لوال الدعم الذي تلقيناه من عائالت أخرى في المجتمع .عندما سمعت بمركز
عمار التدريبي القريب ،قررت أن أسجل في دورة الخياطة .وبفضل المهارات
الجديدة التي اكتسبتها ،تمكنت من افتتاح ورشة خياطة صغيرة داخل المنزل
حيث بدأت بإصالح المالبس وتلبية طلبات الخياطة لمالبس جديدة أيضاً،
وأنا أكسب اآلن دخالً يوميا ً بفضل هذه الورشة .لقد غيرت حياتي كلياً!”

طف ً
ال تلقوا خدمات
تعليمية

لم تسنح لي الفرصة لتعلم القراءة أو الكتابة عندما كنت صغيرة  .وكنت
دائمة االنزعاج لعدم قدرتي على تدريس أطفالي .ولكني اآلن ،بفضل عمار،
أستطيع ذلك ،وأقوم بمساعدة أطفالي في أداء واجباتهم المنزلية.
 -داماير
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56

قائدًا دينيًا محليا ًوعضوًا في
منظمات المجتمع المدني
المحلية تم تدريبهم

3,496

تعزيز التسامح الديني
كان العراق واحداً من أكثر دول الشرق األوسط في تنوعها الثقافي ،ولكنه أمسى اليوم بلداً
يمأله العنف الديني والطائفي .تعاني األقليات من التعرض لهجمات اضطهادية بشكل متكرر،
حيث قتل مئات اآلالف وهرب ما يزيد على ذلك .وبينما تستمر داعش في شن حمالت العنف
في شمال وغرب البالد ،تجد األقليات الدينية نفسها في موقع المناضل من أجل البقاء.
يعمل برنامج عمار الرائد للتسامح الديني على معالجة األسباب
الرئيسية التي تقف خلف العنف لكي تتمكن الجماعات الدينية
من العيش بوئام معا ً مرة أخرى .في عام  ،2015قمنا بتدريب
المدرسين والقادة الدينيين وقادة المجتمع والسياسيين
المحليين و أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني على حقوق
اإلنسان ،والتسامح الديني ،ومكافحة التمييز  ،وتمكين المرأة.
ومنذ ذلك الحين ،قاموا بعقد  388ورشة عمل في المدارس
والمجتمعات المحلية لتعزيز مبادئ التسامح الديني عند
البالغين واألطفال .وكجزء من هذا المشروع ،تم بتنظيم رحالت
مدرسية إلى المساجد والكنائس ليتعلم األطفال عن األديان

والطوائف المختلفة وأماكن العبادة الخاصة بكل منهم .كما تم
تنظيم مسرحيات ،وعروض موسيقية ،و أمسيات شعرية ،و
مسابقات كرة قدم توفيقية بين األديان ،باإلضافة إلى القيام
باحتفاالت دينية مشتركة في المناسبات الدينية المهمة.
ت للرجال والنساء
فكانت عمار عن طريق إيجاد منصا ٍ
واألطفال من المجتمعات المتنوعة لالنخراط مع بعضهم
البعض وفهم عقائدهم المختلفة ،قادرةً على المساعدة
مجتمع
في تعبئة الرأي العام ضد التعصب  -لخلق
ٍ
يحتضن جميع أفراده بغض النظر عن خلفياتهم.

معرفة المزيد عن مناشدة “الهروب من الظالم appeal.amarfoundation.org

طالبًا تلقى تدريبًا حول
التسامح الديني

1,044

ً
جلسة حول التسامح الديني
عقدت في المدارس والجامعات

9,272

فردًا من المجتمع المحلي
حضر ورشات عمل
رأب الفجوة

لقد مزق العنف الحالي
العراق .أحلم في كل يوم أن
يعود السالم الى بلدي ،ولهذا
فإن ما تقوم به عمار يعني
الكثير لي .إن مشروع عمار
للتسامح الديني يساهم في
توحيد العراقيين ويقارب بين
المجتمعات مرة أخرى.

“عندما التقيت بزوجتي ،علمت أنها الفتاة
التي أريد الزواج بها .ولكنها كانت تنتمي
لطائفة دينية مختلفة ،ومن غير الممكن في
مجتمعنا أن تتزوج من طائفة مختلفة .ولكن
بمساعدة أحد الشيوخ المحليين ،الذي أتى
لتقديم النصح لعائلتنا بعد أن تلقى تدريبا ً
من عمار ،تم قبول زواجنا .ساعد الشيخ
األناس من حولنا على تقبل عدم استخدام
الدين للتمييز ضد اآلخرين وعلى فهم أن
الجميع يجب أن يكونو موضع ترحيب”.

 -د .إناس دير ،لجنة جمع التبرعات في لندن

 -جسام
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ي يكن عمرك ،يمكنك دائما ً العمل معنا وتقديم الدعم .في
أ ً
عام  ،2015قام اثنان من أصغر داعمينا سناً ،سلمى ( )7و
علي ( )10ببيع الحلويات في المدرسة لدعم عملنا في مجال
الطوارئ ،حيث جمعوا ما يكفي لتقديم ما يزيد على  560لقاح!
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داعمون من جميع األعمار!

عم

الداعمون الحاليون
كان عام  2015عاما ً مشحونا ً بالنشاطات بفضل الجهود الجبارة لداعمي عمار في المملكة
المتحدة والواليات المتحدة والشرق األوسط .تمكنا من خالل الحفالت الموسيقية ،وسباقات
الجري الودية ،ومسابقات التحدي ،وبيع الحلويات ،والساعات المرحة ،وعروض الموضة ،وغاال
دينيرز السنوية ،والحمالت العامة المتعددة من جمع  $647,383 /£436,725لدعم نشاطاتنا.
قمنا بجمع ما يزيد على  $129,800 /£87,500من
خالل غاال دينرز في لندن ،والعاصمة واشنطن ،وسولت
اليك سيتي .وتكللت حمالتنا بنجاح مبه ٍر.

دعم تجاوز $186,811 /£126,022
تمكنا من جمع
ٍ
خالل ثالثة أشهر فقط .كما تمكنت حملتنا الرمضانية
السنوية من جمع ما يكفي لتوزيع سالل غذائية على أكثر
من  630عائلة نازحة في النجف وبغداد والبصرة.

لمعرفة المزيد عن كيفية العمل معنا www.amarfoundation.org/support-amar

صحي
تتميز عمار عن باقي المؤسسات الخيرية بعملها على المساعدة في خلق نظام
ٍّ
وتعليمي مستق ٍر لخدمة المجتمع وبقيادة أبناءه .إن جمع  $100لدعم هذا العمل قد ال يبدو
ٍّ
على قدر كبير من األهمية ،ولكنه ذو تأثير مضاعف ويمكنه إن يحدث تغييراً كبيراً.
 -مروان شكرجي ،المعروف بـ “ ماين أند يورز”

الفن في خدمة القضية
في عام  ،2015قام الفنان “ماين أند يورز” المقيم في دبي
بالتعاون مع عمار ،ببيع واحدة من مطبوعاته الحصرية المحدودة
الطبعة لدعم عملنا في العراق .تحدثت قطعته الفنية “ ننزف كرجل
واحد” عن الحاجة إلى النظر إلى البشرية بعين واحدة وعن
أهمية التعاطف  -حيث ساعدت في جمع ما يزيد على .$2,000

تحدي االدرينالين لعمران
“أردت حقا ً أن أقدم شيئا ً لمساعدة العراقيين ،ونظراً لخبرة عمار
وتاريخها الطويل في العمل في العراق ،كنت متأكداً من أنها الخيار
األفضل .لطالما كنت أخاف المرتفعات ،لذلك قررت أن أخوض
التحدي األكبر في حياتي :القفز المظلي والقفز بالحبال! كان
التحديان بعيدان أش َّد البعد عن كونهما أمراً مريحا ً بالنسبة لي،
ولكنني أشجع من يفكر أن يخوض تحديا ً أن يقوم بتجربتهما-
خاصة عندما يكون التحدي من أجل تقديم الدعم لقضية مهمة”.
-عمران
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الشؤون المالية
خالل عام  ،2015استمرت عمار بتقديم عملها المتميز بأفضل التكاليف الممكنة .فكان مجموع
نفقات عمار آي سي أف وعمار الواليات المتحدة على الشؤون اإلدارية وعلى جمع التبرعات ال
يتعدى الـ  ،10%مما يعني أننا كنا قادرين على استخدام  90%من التمويل بشكل مباشر على
ش من التبرعات
مشاريعنا الرائدة والفريدة .هذا يعكس العمل ال ُمج َّد الذي قمنا به لوضع كل قر ٍ
في أكثر األمكنة احتياجا ً له -في مشاريع تساعد بعض أكثر الناس حرمانا ً في هذا العالم.

41p 61¢
8p 12¢
49p 73¢

تكلفة االستشارة
الطبية الواحدة
تكلفة توفير
لقاح واحد
تكلفة تقديم
جلسة محو أمية
لشخص واحد

لالطالع على مراجعة حساباتنا المالية السنوية لعام  ،2015قم بزيارة “ value of moneyفي موقعنا
 www.amarfoundation.orgلعمار آي سي أف ،أو موقعنا
 www.amarfoundation.usلعمار الواليات المتحدة.

حركة أموال عمار آي سي أف في عام

£6,311,683

حركة أموال عمار الواليات المتحدة في عام

$1,229,500

2
جمع التبرعات
%

%
8
إدارية

90

%
مشاريع
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ماهو الجديد في عام 2016
باإلضافة إلى برامجنا واسعة النطاق في مجاالت الرعاية الصحية ،والتعليم ،وإغاثة
الطوارئ  ،تعمل عمار باستمرار على تطوير أفكار جديدة لمساعدة المحتاجين.

مراكز رعاية صحية ومراكز تدريبية
جديدة في مخيم مامليان
في كانون الثاني من عام  ،2016افتتحت عمار مركز رعاية صحية أولي ٍة جدي ٍد
أنشئ خصيصا ً لهذا الهدف في مخيم مامليان في إقليم كردستان في محافظة عقره.
يضم المخيم اآلن ما يزيد عن  13,000عراقيا ً عانوا جميعهم من االضطهاد المريع
أي منشآت طبية دائمة في هذا المخيم.
على يد إرهابيي داعش .ولم يوجد فيما سبق ُّ
تم تجهيز المركز الجديد بمرافق ومعدات تتميز بأحدث التقنيات ويقدم اآلن العالجات
األساسية لسكان المخيم  -بما في ذلك األمور التخصصية ،مثل الرعاية الصحية
لألمهات واألطفال حديثي الوالدة .وألحق بمركز الرعاية الصحية مركز تدريب على
المهارات الجديدة وروضة أطفال ،مما وفر للنازحين العراقيين فرصا ً تعليميةً.

مساعدة ضحايا األلغام
والذخائر غير المنفجرة
ترك الصراع االالف في العراق يعانون من االعاقة ،واليزال عشرات اآلالف منهم
يتعرضون إلصابات خطيرة في كل عام بسبب األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة.
وال يتاح للعديد منهم الحصول على المساعدة الالزم ،مما يحد فرصهم في التعلم أو العمل،
أو حتى في التفاعل مع مجتمعاتهم بأبسط الطرق .في هذا العام ،قامت عمار بتوفير
س متحركة لـ  279عراقيا ً مصابا ً بإعاقة جسدية ،مما مكنهم من استعادة استقاللهم
كرا ٍ
ص لم تكن متاحة من ذي قبل .باإلضافة إلى ذلك ،ستبدأ عمار قريبا ً
ومن الوصول إلى فر ٍ
بالعمل على تدريس ثقافة المخاطر للنازحين والعائدين ،حيث ستقدم لهم المعلومات
الضرورية لمساعدتهم على حماية أنفسهم من األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة.

ي من مشكلة إدمان المخدرات .وتعتبر إعادة تأهيل المدمنين أمراً
يعاني لبنان بشكل جد ّ
معقداً ومكلفا ً وعادة ما تبوء بالفشل .فمن األجدى أن يتم منع إساءة استخدام المخدرات
والكحول ،ولكن هنالك نقص كبير بالمعلومات المخصصة للشباب حول آثار وتبعات
تعاطي المخدرات .في هذا العام ،وكجزء من حملة التوعية المستمرة حول المخدرات
التي نقوم بها في لبنان ،ستفتح عمار بوابة إلكترونية للشباب وذويهم .ستقدم هذه
البوابة نصائح شاملة عن مخاطر المخدرات ،كما ستزود زائريها بتفاصيل خدمات الدعم
والعالج المحلية ،بهذا ستشكل هذه البوابة مصدر معلومات ضروري للشباب البنان ّي.

منع انتشار العدوى
يعد منع انتشار العدوى واحداً من أكبر التحديات التي تواجه منشآت الرعاية
الصحية العراقية ،والفشل في ضبط ذلك بالشكل الالزم  ،يعرض المرضى والعاملين
في قطاع الصحة والمجتمع لمخاطر صحية حقيقية .بدأت عمار في عام 2016
بالعمل في البصرة ،حيث قامت بتدريب الطاقم الطبي على منع العدوى ووسائل
التعامل مع النفايات الطبية -مما ساعد على االلتزام باإلجراءات الموحدة وضمان
تحسن على المدى البعيد في منشآت الرعاية الصحية المحلية.
حصول
ٍ

مدرسة جديدة أليتام البصرة
فقد العديد من األطفال ذويهم خالل عقود من العنف في العراق .ولسوء الحظ،
تفتقر دور األيتام في البصرة ومديرية التربية للمصادر األساسية لتقديم تعليم
ض .بدأت عمار في هذا العام،
الئق لأليتام مما يتركهم في مواجهة
ٍ
مستقبل غام ٍ
بالتشاور مع مديرية التربية في البصرة ،ببناء مدرسة تتمتع باالستدامة الذاتية
أليتام المنطقة .ستتسع الصفوف الثمانية عشرة للمدرسة لـ  500طفل  -حيث
رسوم للمدرسة لتغطية تكاليف تعليم األيتام.
سيتوجب على نسبة من التالميذ دفع
ٍ

أطباء تجميل بارزون يزورون العراق
في نيسان من عام  ،2016قام جراحان بارزان في المملكة المتحدة -أحدهم مختص
بالجراحة التجميلية واآلخر مختص بجراحة الوجه والفكين -بالسفر مع عمار إلى العراق
للنظر والتخطيط لعالج أكثر اإلصابات حدة من بين ضحايا النزاع األخير .بعد أن التقيا
بالمرضى وقاما بمعاينة ظروف الجراحة في مشفى الصدر التعليمي في البصرة ،تمت
دعوتهما لمشاركة خبراتهما الجراحية في محاضرة نظمتها عمار .وعبر مناقشة أحدث
الطرق والتكنولوجيا واإلجراءات المستخدمة في الجراحات التجميلية ،قدم الجراحان
للطاقم الطبي المحلي نصائح ال تقدر بثمن ،مما ساعد على تطوير القدرات المحلية.
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كل هذا بفضلكم
كان عملنا في الشرق األوسط ممكنا ً بفضل الدعم السخ ِّي الذي قدمه شركاؤنا والرعاة والداعمون
ألعمالنا .نرغب بأن نشكر من كل قلبنا الشركات التالية لدعمهم لنا في عام .2015

 LDS CHARITIESالخيرية ،المساعدات األوروبية  ،EUROPEAIDبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،اليونيسيف ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية،
وزارة الخارجية األمريكية مكتب الديمقراطية ،حقوق اإلنسان والعمل ومكتب شؤون الشرق األدنى،
اليونسكو ،مؤسسة سيرون ليغاسي ،الجمعية الطبية العربية األمريكية ،مؤسسة دايركت ريليف

داعموا المناسبات

األفراد

فندق سافوي ،بيس آند بروسبيرتي تروست ،فندق
بارك حياة ،عالم والت ديزني  ،نادي تشليسي لكرة
القدم ،تشاينا تانغ ،أوتيل دورتشيستر ،ماريلبون
للكركيت ،مهرجان الكورال في براندنبورغ ،شركة
هاميلتون بارتنرز،شركة سوفا آند تشير،
شركة تابروير ،مجموعة مورمون
تابرناكل كواير الموسيقية ،شركة وايتمان
وايتمان المحدودة لخدمات البناء.

جون غالدوين ،أوميد جاليلي ،عائلة بارلو ،غراي وكاثي
فري ،جيلي وستيفان دراكر ،بول وولفويتز ،إتش .إي .السيد
فرانك باكر أو بي إي ،جون نيبولد ،أيمي كارسون ،د .أبراهام
شولسكي ،بريان سفوبودا ،جوزيف خوري ،بام مانسيرغ،
نيل خيرة ،سريرام سبرامانيان ،مروان شكرجي ،توماس
فيتش ،عمران أحمد ،أماندا هاولي ،جمال أبراهام ،شارلي
توماس ،سافانا ستيفينسون ،جاسون سميث ،بيتر راتكليف،
جان إيفانز ،سمية ديرية ،توماس ديرفان ،توبي كاليد ،سليم
المدلل ،شيرين حلمي ،عائلة هويل ،الكستون كرييتيف.

حلقات الداعمين
حلقة الداعمين في واشنطن
جاستين كينغهام ،باتريسيا مورغان
حلقة الداعمين في يوتاه
جيم وسارة أولسون ،غراي وكاثي فري ،شارلين هاوكس،
لويس براون ،بيكي بريغز ،جون أولسون ،روب ساوتر.
حلقة الداعمين في كاليفورنيا الجنوبية
عمار داس

لجنة جمع تبرعات في لندن
إيناس داير ،مها دميرجي ،جيهان نذير
لجنة جمع تبرعات في بيروت
نادين عكاوي ،جوي أبي حبيب ،ريما بعاصيري،
جينيفر فرحات ،نيفين مكتبي ،لبنا مرابط ،ريما نوفل
لجنة جمع التبرعات في دبي
ندى الحسونة ،ندى حسن ،كوليت
مككان ،زهراء نصرهللا

تواصل مع عمار آي سي أف
رقم المؤسسة الخيرية 1047432

المكتب الرئيسي  -لندن
هاتف +44 (0) 207 799 2217
إيميل london@amarfoundation.org
الموقع www.amarfoundation.org
facebook.com/amar.ldn
@AMARLondon
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971 (0) 56 663 0260
إيميل jessica.scoot@amarfoundation.org
الموقع www.amarfoundation.org
لبنان
إيميل lebanon@amarfoundation.org
الموقع www.amarfoundation.org

تواصل مع عمار  -الواليات المتحدة
عمار  -الواليات المتحدة هي منظمة غير ربحية مسجلة برقم  )c)(3(501في مقاطعة كولومبياEIN 27-1871182 .

المكتب الرئيسي  -واشنطن
هاتف +1 (202) 638 0330
إيميل washingtondc@amarfoundation.org
الموقع www.amarfoundation.us
www.facebook.com/amarus
@AMAR_ICF_USA
يوتاه
هاتف +1 (385) 204 2006
إيميل emily.stevens@amarfoundation.org
الموقع www.amarfoundation.us
عمار آي سي أف وعمار الواليات المتحدة هيئتان قانونيتان منفصلتان.

