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تحّية إلى مجتمعي المحّب للسالم

شكرًا لكم

 أستهّل رسالتي السنوية بالتعبير عن امتناني لكم فردًا فردًا. فما إنجازات مؤسسة انتصار من كافة نواحي التقييم
 في عام 2021 إّلا انعكاس لثقتكم ودعمكم وبالطبع االلتزام الذي قطعه فريقنا المجتهد على نفسه. وهي أّوًال

 وأخيرًا وليدة الرغبة التي ال تنطفئ في عيش حياة أفضل ال توّفر لها جهدًا وسيطاتنا ناشرات السالم

مة المحطِّ الصدمات  شباك  من  وسيطاتنا  ننتشل  كي  أحيانًا  صعوبات  من  تحمله  ما  وثقل  التحديات  وجه   وفي 
 العميقة، نواصل كتابة قّصة نجاح تلو ا¯خر، وبالرغم من أّن معادلة إنجازاتنا في التصّدي لكل التحّديات ال تزال قيد
 الصياغة، إّلا أّن ما نشهده من وعي وفهم متزايَدين يؤّكد أّننا ماضون في االتجاه الصحيح. وا³فضل من ذلك أّننا

نشّق لآلخرين طريقًا ليتبعوه

 أعتبر 2021 عامًا رائعًا ³ّن الجميع حول العالم صاروا أخيرًا يتحّدثون عن الصّحة النفسية، والجميع حول العالم صاروا
 أخيرًا يبحثون عن طرق تحسين الصّحة النفسية ومعالجة مشاكلها

رسالة من صاحبة
مؤسستنا الشيخة انتصار الصباح 

،

.

.

.

.
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 وأضف إلى ذلك أّن منظمة الصّحة العالمية قد اعترفت بالفنون
 كأداة عالج وبدأت تدعو إلى المزيد من البحث حول تأثير الفنون
 في المجال الصّحي. فهذا خبر مهّم للغاية وجديد على عالمنا

في رّوادًا  نكون  أن  انتصار  مؤسسة  في  لنا  كبير  لفخر   وإّنه 
الصّحة لحل مشاكل  بالدراما،  العالج  ال سّيما  الفنون،   استخدام 
الحرب بصدمات  المصابات  العربيات  النساء  لدى   النفسية 
الذي الداخلي   والعنف ومساعدتهّن على بلوغ مستوى السالم 
 يجعل منهّن سفيرات السالم في الوطن العربي. لهذا نسّميهّن

 وسيطات نشر السالم

ونحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل العظيم ونتشّرف به

الشيخة انتصار الصباح
 صاحبة المؤسسة ورئيسة مجلس ا�دارة

مؤسسة انتصار

.

.

.
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 بطالتنا لعام 2021

 تأّسست "تاجة سبور" في 8 مارس 2021. وهي منّصة رقمية مّجانية
عزيزة الجنسين  بين  المساواة  عن  والمدافعة  الصحفية   أنشأتها 
الرياضة مجّلة  فإّن  والفرنسية،  العربية  وبالنسختين  بها.  سي   نايت 
 والمرأة "تاجة" والموقع ا�لكتروني                                              وجهان
التواصل مواقع  على  أيضًا  متوّفرة  جديدة  إعالمية   لوسيلة 
في الرياضة  مجال  في  للنساء  حصريًا  ومخّصصة   االجتماعي 
 منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا. وهي مبادرة غير مسبوقة
الرياضة ممارسة  على  العربي  العالم  في  والنساء  الفتيات   تشّجع 

وتسّلط الضوء على االستحقاقات الرياضية النسائية في المنطقة

با�نجازات ا�عالم  وسائل  اهتمام  أّن  بها  سي  نايت  عزيزة   وترى 
 الرياضية النسائية ضئيل مقارنًة بالتغطية المتوّفرة لرياضات الرجال،

وقالت

1997، وهي  بدأت عزيزة نايت سي بها حياتها المهنية كصحفية في عام 
 ا¼ن مقّدمة برامج تلفزيونية ومحّررة تنفيذية في قناة "فرانس 24" ا�خبارية
"تقنيات مادة  عزيزة  السيدة  تدّرس  كما  لها.  مقّرًا  باريس  من  تّتخذ   التي 

الخطابة" في معهد الدراسات السياسية في باريس

انضمامها قبل  وفرنسا  وكينيا  وكندا  المغرب  في  كصحفية  عملت   وقد 
المقابالت 2006. وأجرت مئات  القناة في عام  24" عند إطالق  "فرانس   إلى 
وتحظى المهنية،  مسيرتها  مر  على  بارزة  دولية  شخصيات  مع   المهّمة 

بإعجاب مجموعة واسعة من الجماهير عبر مختلف المنّصات

دولية فعاليات  في  رئيسية  كمتحّدثة  للمشاركة  دعوات  تتلّقى  ما   وغالبًا 
االجتماعي. وا�دماج  الجنسين  بين  المساواة  ومناقشة  المستوى   رفيعة 
25 البالغة   ومن خالل "تاجة سبور"، قّررت هذه البطلة أن تستخدم خبرتها 
الجنسين من خالل بين  المساواة   عامًا في مجال الصحافة لتدعم قضية 

الرياضة هذه المّرة

.

:

 هذا ال يساعد على تغيير العقليات التي ال تزال تمنع ماليين
النساء من تمكين أنفسهّن من خالل الرياضة

"
".

عزيزة نايت سي بها
"24 "فرانس  قناة  في  برامج  ومقّدمة  تنفيذية   حّررة 

 وصاحبة منّصة "تاجة سبور" في

.

.

.

"Lead Up“وفي عام 2019، أّسست السيدة عزيزة شركة االستشارات والتدريب
تقنيات خالل  من  قيادتهم  تطوير  على  التنفيذيين  المدراء   لمساعدة 

.الخطابة

www.tajasport.com

. 
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 التزامنا بجهود بناء السالم
من القاعدة إلى القّمة

6



 تتمّثل رؤية مؤسسة انتصار في المساهمة في تحقيق السالم في العالم العربي من
تحقيق على  والعنف  الحرب  وحشية  من  المتضّررات  العربيات  النساء  مساعدة   خالل 

التمكين الذاتي والسالم �نفسهّن وأسرهّن

ا�جيال عبر  يمتّد  قد  والحرب  العنف  تأثير  أّن  ا�بحاث  من  كبيرة  مجموعة   وُتظهر 
 ويتجّلى في كافة مجاالت الحياة، بما فيها االقتصادية والعاطفية واالجتماعية. وغالبًا
المتتالية العنف  الحروب وأحداث  التي طالتها  والمناطق   ما تطول معاناة ا�شخاص 

وتستمر تداعياتها لعقوٍد بعد القنبلة ا�خيرة

 وكما أثبت العديد من الباحثين، فإّن الدعم النفسي للمتضّررين من الحروب قد يوّلد
 برأينا نمّوًا وتنميًة وسالمًا مستدامين ومبنيين على دافع ذاتي. وتحقيقًا لذلك، نؤمن
النساء ندعم  وعندما  مجتمع،  كل  في  للمنزل  ا�ساس  الركن  تشّكل  المرأة   بأّن 
في والمدينة  والحي  أسرهّن  ندعم  فإّننا  الذاتي،  التمكين  تحقيق  على   ونساعدهّن 
 الوقت نفسه. ويمكن للسالم إذًا أن ينمو من الداخل ويضرب جذوره نحو الخارج، ما

يؤّثر إيجابيًا على ا�بناء وا�خوة وا�هل والمجتمعات بأكملها

أكثر نقترب  عام،  كل  والتعليمية  والبحثية  الميدانية  جهودنا  تطوير  نواصل   وبينما 
فأكثر من بناء عالم عربي أكثر سالمًا ال يوجد فيه مكان للخوف والصدمات وا�لم

آراؤنا

.

.

.

. 
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في البحث  لتوسيع  الممكنة  الجهود  كل  انتصار  مؤسسة   تبذل 
الصّحة دعم  وبرامج  بالدراما  والعالج  النفس  علم   مجاالت 

النفسية للنساء العربيات المتضّررات من الحرب والعنف

 وفي عام 2021، واصلنا العمل على مشاريعنا البحثية في مراحل
 مختلفة من التنفيذ وجمع البيانات. وكّثفنا جهودنا دعمًا �همية

إنشاء برامج موّثقة قائمة على البحوث وا�دّلة

وقد صدرت عن المشروع البحثي "الالجئون في المدن" في
 جامعة "تافتس" مقالة تحت عنوان "السالم للنساء الالجئات في
بقلم سارة ساخي ولين حريري. بالدراما"  العالج   شاتيال من خالل 
 وهي مقالة تأّملية تتطّرق إلى تأثير الصدمة النفسية على قدرة
 الالجئات على االندماج في محيطهّن، وتتعّمق في أهّمية دعم
تأثيرات إلى  مشيرًة  بالدراما،  العالج  عبر  سّيما  ال  النفسية،   الصّحة 
ا�خّصائيات وكذلك  المستفيدات  على  العالجي  النهج   هذا 
في "الالجئون  موقع  على  المقالة  هذه  ُنشرت  وقد   والباحثات. 

المدن" في مارس 2021
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التزامنا بأهداف ا£مم
المتحدة للتنمية المستدامة 

للتنمية المتحدة  ا�مم  أهداف  مع  انتصار  مؤسسة  عمل   يتماشى 
        :(SDGs)  المستدامة                      الـ 17 وتساهم بشكل خاص في ا�هداف التالية

 الصّحة الجيدة والرفاه
البدنية والصّحة  النفسية  الصّحة   ترتبط 
انتصار مؤسسة  وتدعم  جوهريًا.   ارتباطًا 
تضمن كي  للنساء  النفسية   الصّحة 

سالمتهّنً

مجاالت في  شركاء  مع  عملنا  شأن   من 
ا�كاديمية وا�وساط  ا�نسانية   المبادرات 
التعليم وقطاَعي  النفس   وعلم 
مستدامة خريطة  يرسم  أن   وا�عالم 
 لتحقيق هدفنا المتمّثل في الوصول إلى

#مليون_امرأة_عربية

مداواة إلى  بالدراما  العالج  برامج   تهدف 
الحرب ضحية  وقعن  الالتي  العربيات   النساء 
على يتغّلبن  كي  وتمكينهّن   والعنف 
في السالم  وسيطات  ويصبحن   العقبات 

مجتمعاتهّن

النساء مع  مباشر  بشكل   نعمل 
الحد على  والعنف  الحرب  من   المتضّررات 
وبالتالي المجموعات  داخل  التوّترات   من 
من تصاعديًا  السالم  بناء  عملية   تعزيز 
القاعدة إلى القّمة على مستوى المجتمع

الرئيسيون لون  المموِّ شركاؤنا   يدعم 
 –"انتصارس" و"عبارة" للمجوهرات – مهّمتنا
 الرامية إلى بناء عالم عربي أكثر سالمًا من
ا�خالقية العمل  بمعايير  االلتزام   خالل 

والمستدامة والصارمة

.

- SDG 3- SDG 4

- SDG 5

- SDG 8

- SDG 12

- SDG 16

- SDG 17

السالم والعدل
والمؤسسات القوية 

.

 عقد الشراكات
لتحقيق ا£هداف

.

التعليم الجيد

سنويًا دراسية  منحة   15 تقديم  خالل   من 
بالشراكة مع جامعة الروح القدس

بالدراما العالج  �خّصائيات  لبنان   في 
الجيد التعليم  في  نساهم  فإّننا   المؤّهالت، 
العالم في  العربية  باللغة  الناطقات   للنساء 

العربي

(USEK)

.

المساواة بين الجنسين

.

العمل الالئق ونمو االقتصاد
االستهالك وا�نتاج

المسؤوالن 

.
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عملنا
 نهدف  إلى أن نكون مركزًا للمعرفة العملية في سبيل تحفيز جهود تمكين

:النساء العربيات لتحقيق السالم في العالم العربي، وذلك من خالل

للنساء بالدراما  العالج  عبر  النفسي  الدعم  برامج   توفير 
العربيات المصابات بصدمات الحرب والعنف

الطالبات من  القادم  الجيل  تعليم  مبادرات   ودعم 
العالج في  بالعربية  الناطقون  المتخّصصات   العربيات 

بالدراما

على للمساعدة  المؤسسة  داخل  دقيق  بحث   وإجراء 
العالج مجال  في  ا�بحاث  في  الكبير  النقص   تعويض 

بالدراما والصّحة النفسية في العالم العربي

هة نحو  ولكلٍّ من هذه ا�هداف االستراتيجية الثالثة بوصلة موجَّ
#مليون_امرأة_عربية التي أطلقتها الشيخة، وهي  تحقيق مبادرة 
 خطة تمتّد لثالثين عامًا لمعالجة مليون امرأة عربية من الصدمات
باستخدام وذلك  والعنف  الحرب  وحشية  عن  الناجمة   النفسية 

العالج النفسي بالدراما

،

،

.

.
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تقديم 6 برامج للعالج
بالدراما 

نتائجنا في 2021

تنفيذ 80 جلسة عالج
بالدراما 

استكمال 1,200 ساعة من
العمل الميداني لفريقنا 

 الوصول إلى أكثر من 135
مستفيدة

 الوصول إلى أكثر من 810
مستفيدات بطريقة غير مباشرة

توفير 5-4 منح
دراسية للطالبات 
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مجموع نتائجنا من
حتى2021              2019 

تقديم 18 برنامجًا للعالج
بالدراما 

تنفيذ 273 جلسة عالج
بالدراما 

استكمال 3,420 ساعة من
العمل الميداني لموظفينا 

 الوصول إلى حوالي
مستفيدة 400

 الوصول إلى أكثر من 2,400
مستفيدات بطريقة غير مباشرة

نشر مقالة
صحفية واحدة 

 نشر
ين تقريَرين بحثيَّ
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إشادة إقليمية ودولية
في عام 2021 

 جوائز ستيفي الشرق ا³وسط وشمال أفريقيا
برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

 فازت مؤسسة انتصار باثَنين من جوائز "ستيفي"
المرموقة

: 

 جائزة "ستيفي" الذهبية
 في فئة تحقيق النمو

المبتكر

 جائزة "ستيفي" الذهبية
 في فئة اÎدارة المبتكرة

لمنظمة غير ربحية

 ترعى غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة المسابقة الدولية لجوائز ا�عمال
لكافة المتاحة  إفريقيا"  وشمال  ا�وسط  الشرق  ستيفي   "جوائز 
خبيرًا  70 من  أكثر  صّوت  وقد  المنطقة.  في  دولة   17 في   المؤسسات 
 الختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفّضية والبرونزية، وتم اختيار

.المؤسسة للجائزتين من بين أكثر من 400 مرشح

NGO Advisor

NGO Advisor

 تضع منظمة                                        قائمة شاملة بأفضل المنظمات غير الحكومية.
وخبراتها أعمالها  على  الضوء  �لقاء  العالم  في  الحكومية   والمنظمات 
 ومجاالت اهتمامها. وقد احتّلت مؤسسة انتصار المرتبة 157 من بين أفضل
وفق  2021 لعام  العالم  مستوى  على  خيرية  اجتماعية  منظمة   200 
 التصنيف العالمي لمنظمة                           . وبينما هنالك أكثر من عشرة
 ماليين منظمة غير حكومية نشطة في كافة أنحاء العالم، إّلا أّن ثمانية

 .منها فقط دخلت هذا التصنيف العالمي، ويشّرفنا أن نكون إحداها

13

 ُتصّنف مؤسسة انتصار في المرتبة 157 من
 بين أفضل 200 منظمة غير حكومية في
  العالم وفق القائمة الصادرة عن المنظمة

NGO Advisor اÎعالمية المستقّلة



 توفير برامج الدعم النفسي عبر العالج بالدراما
للنساء العربيات المصابات بصدمات الحرب والعنف

14



 في عام 2021، تشّرفت مؤسسة انتصار بلقاء العديد من النساء العربيات
 الرائعات الالتي شاركن في برامج الدعم النفسي بالعالج بالدراما، والحقًا
للعالج ا�يجابي  التأثير  تحت  والتمكين  التعافي  نحو  رحلتهّن  عن   تحّدثن 
على القصص  هذه  القّراء  لمشاركة  با�لهام  شعرنا  وقد  حياتهّن.   على 
 موقعنا ا�لكتروني وضمن نشرتنا ا�خبارية الشهرية استنادًا إلى مقابالت

خبيراتنا مع هؤالء البطالت

 مارال فّنانة أرمنية لبنانية تعيش في بيروت وكانت من بين المتضّررين من
 انفجار مرفأ بيروت في عام 2020. وقد انضّمت في عام 2021 إلى برنامج
 العالج بالدراما للتمكين االقتصادي الذي أطلقته مؤسسة انتصار بالشراكة

مع جمعية دعم النساء
لتستعيد النفسية  صّحتها  وتحسين  صدمتها  على  التغّلب  على   البرنامج 
أصبحت بالبرنامج،  التحاقها  من  أشهر  ستة  غضون  ففي  بالفن.   شغفها 
بها وإظهار كيف الخاص  الذاتي �طالق معرضها  بالتمكين  تتحّلى   مارال 

يمكن التخّلص من الصدمات بالتوّجه نحو الفنون

https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation

https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation
https://w ww.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation

https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation

https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation

https://www.youtube.com/watch?v=zMldiwLsNTM&t=3s&ab_channel=IntisarFoundation

إحدى قصص
التمكين الذاتي 

. 

قّصة مارال

.Stand For Womenوعملت مارال طوال فترة

.

 ُيرجى النقر هنا لمشاهدة
رحلة مارال بالكامل 
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في التفكير  درجة  إلى  التشاؤم  اعتدت  أن  بعد  السلبية  ا�فكار        تالشت 

في ا�يجابية.  ا�فكار  من  المزيد  لدّي  ا¼ن،  أّما  أمر.  أي  في  أفلح  لن   أّنني 

 إحدى الجلسات، ُسألنا عّما نتمّناه، وكانت أمنيتي السفر. على الرغم من

أؤمن بدأت  فقد  ما.  يومًا  تحّققها  على  معقود  أملي  أّن  إّلا   بساطتها، 

با�حالم طويلة المدى

شهادات من وسيطاتنا
 ناشرات السالم 

“.

“.

“.

“.

“.

“.

“

“

“

“

“

“

- - راما

 ساعدني برنامج العالج بالدراما على استجماع قواي. كنت بحاجة إلى أن

 أكون أكثر ثقة وأن تكون شخصّيتي أقوى. عّلمني البرنامج أيضًا كيفية

أعطي أن  على  وساعدني  عام.  بشكل  وا¼خرين  أطفالي  مع   التعامل 

 ا�ولوية لصّحتي النفسية. أن أفّكر في ا�مور التي تجعلني أشعر بالرضا.

 أصبحت قليًال ما أغضب واستطعت أن أعتني بنفسي وأدرك ما يؤلمني

وأحاول أن أكون أكثر انتباهًا الحتياجاتي

إّنه يتناول الصّحة النفسية. البرنامج �ّول مّرة، قالوا   عندما أخبروني عن 

ا�شياء. هذه  بمثل  نؤمن  وال  النفسية  بصّحتنا  نهتّم  ال  مجتمعنا،   وفي 

 ولكّن صّحتنا النفسية أكثر أهّمية من الحالة الجسدية أحيانًا. فا�مراض

جسديًا، تمرض  عندما  الجسدية.  ا�مراض  من  أحيانًا  أصعب   العقلية 

 تتناول بعض ا�دوية كي تشعر بتحّسن. أّما في حالة المرض النفسيي،

جسديًا. ستتعافى  نفسيًا،  تعافيك  وفور  مباشر.  بشكل  تتحّسن   فلن 

وهذه المسألة في غاية ا�همية، لكّننا لم نكن ندركها

سهام --

تبارك --

المعاملة هذه  منكّن  أتوّقع  أكن  فلم  للتسلية.  مكانًا  أتوّقعه   كنت 

 الرائعة وهذا القدر من المساعدة. اعتقدت بأّنكّن مثل أي منظمة أخرى

 اقتصر غرضها على أن نمضي وقتًا مرحًا. ولكّن مؤسسة انتصار منحتنا

 التفاؤل والثقة وساعدتنا على تحسين حالتنا النفسية. كنتّن بمثابة عائلة

وليس مجّرد مدّرسات

أهم بأّنني  وأشعر  أكثر  نفسي  أحب  بدأت  أّنني  درجة  إلى   استفدت 

 شخص في حياتي، أهم من أي شخص آخر. كنت دائمًا أضع ا¼خرين في

 المقام ا�ول وأهتم بمشاعرهم قبل مشاعري حتى ال أزعجهم. كنت

ا¼ن، أّما  ومشاعري.  احتياجاتي  قبل  ومشاعرهم  احتياجاتهم   أضع 

فمشاعري هي ا�هم

 شعرت بأّن الحياة لها معنى من جديد. فإّن علّي أن أتحّلى بالصبر وأعتني

ا�مور من  العديد  لدّي  توّضحت  عائلتي.  أجل  من  قوية  وأكون   بنفسي 

 خالل البرنامج، وأصبحت أرى الحياة من منظور جديد، وكأّنني في مكان

البرنامج، وبفضل  شديَدين.  ويأس  باكتئاب  أشعر  كنت  فقد   مختلف. 

 أدركت أّنه ال يجب علّي الشعور باالكتئاب أو التعاسة، بل علّي أن أشّجع

 نفسي وأبدأ في بناء بعض الثقة بالنفس. علّي أن أعمل على تطوير ذاتي

وأبنائي قدر ا�مكان

-  - ساندرا

أمال -  -

سوسن -  -

16



ذات المحّلية  المنظمة  هذه  تكّرس  بيروت.  جنوب  في  بشامون  مقّرها  حكومية  غير  منظمة  وهي  "أنامل"،  مع  جديدة  شراكة   أقمنا 
 القاعدة الشعبية جهودها لتحقيق التطوير المهني والتعليمي لالجئات السوريات في بشامون. ومنذ إنشائها في عام 2017، تواصل
 "أنامل" توفير التدريب المهني وفرص العمل لالجئات السوريات، بما في ذلك خدمات التموين والتطريز والخياطة، با�ضافة إلى تقديم
الباب أمام مجموعة جديدة من "أنامل"  الذاتي للنساء من مختلف ا�عمار. وقد فتحت شراكتنا مع  التنمية والتمكين  برامج   مختلف 

 الالجئات وبيئة جديدة لعملنا

 أتاحت شراكتنا طويلة ا�مد مع "المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتدريب المهني"                     منظمة محّلية غير حكومية
في لالجئين  شاتيال  مخّيم  داخل  بالدراما  العالج  برامج  تطبيق  مواصلة   – لبنان  أنحاء  مختلف  في  لالجئين  مخّيمًا   12 داخل   تنشط 
 بيروت. وما تزال المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتدريب المهني شريكًا قوّيًا لمؤسسة انتصار منذ أكثر من عامين، وتواصل
وصفوف ا�طفال  ورياض  الثقافية  والندوات  للكبار  المهني  التدريب  ذلك  في  بما  الالجئات،  للنساء  الدعم  أشكال  مختلف   تقديم 

للصغار  عالجية 

 تأتي شراكتنا الجديدة مع جمعية دعم النساء                                              استجابًة النفجار ميناء بيروت الذي هّز العاصمة في 4 أغسطس
التمكين حول  برنامج  توفير  بهدف  بيروت،  مقّرها  التي  الربحية،  غير  المنظمة  هذه  مع  شراكة  انتصار  مؤسسة  أبرمت  فقد   .2020 
بأّن والجمعية  انتصار  مؤسسة  من  كلٌّ  وتؤمن  باالنفجار.  المتأّثرات  للعامالت  بالدراما  العالج  على  بناًء  النفسي  والدعم   االقتصادي 
 التمكين االقتصادي للنساء يبدأ بتخليصهّن من الصدمات وتمكينهّن ذاتّيًا للتغّلب على التحّديات وعيش حياة منتجة في مجتمعاتهّن.
 وقد تم تنفيذ البرنامج في بيروت، ورّكزت الجلسات على توفير الدعم النفسي الذي يساعد المشاركات بالنتيجة على إيجاد المرونة

الالزمة لمواصلة أنشطتهّن االقتصادية. وكانت من بينهّن فّنانات وسّيدات أعمال ومدّرسات

 توسيع نطاق برامج العالج بالدراما
شركاؤنا

نطاق ووّسعت  جديدة  شراكات  انتصار  مؤسسة  أبرمت   ،2021 عام   في 
.جهودها لتشمل مناطق جغرافية وشرائح ديموغرافية مختلفة

.

- (NISCVT) 

Stand For Women

.

. 
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بصدمة المصابات  النساء  لدعم  برنامجها  انتصار  مؤسسة   واصلت 
2020 وأودى بحياة البلد بأكمله في عام  الذي دّمر  بيروت   انفجار مرفأ 
الصدمة فإّن  آالف.   5 من  أكثر  إصابة  عن  وأسفر  شخص   200 من   أكثر 
إجراء اتخاذ  إلى  دفعانا  المؤسف  الحدث  لهذا  المرافَقين   وا�لم 

     ومواصلة جهودنا من خالل تقديم البرنامج العالجي النفسي
 أي إزالة التحّسس وإعادة المعالجة عبر حركة العين – الذي تم تنفيذه
 بالشراكة مع منّظمة                          اللبنانية غير الحكومية المتخّصصة
 في الصّحة النفسية. وبالفعل ساعد هذا البرنامج النساء الالتي عايشن
صدمتهّن على  فّعال  بشكل  التغّلب  استطعن  أن  إلى  الكارثة   تلك 

والعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية في روتينهّن

-EMDR

استجابتنا النفجار ميناء
بيروت تمتّد إلى عام 2021 

Embrace

.
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دراسية منح  لتقديم   2020 عام  في  القدس  الروح  جامعة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع   منذ 
نشهد بالدراما،  العالج  في  الماجستير  دراسة  إلى  يسعين  الالتي  المتفّوقات  العربيات   للطالبات 
 قدرًا كبيرًا من تفانيهّن وجهدّن سواء في الدراسة أو في الميدان. ونواصل مراقبة تقّدم طالباتنا
 المسّجالت البالغ عددهّن 5 والالتي يتابعن ا¼ن سنتهّن الثانية من البرنامج، كما نواصل تزويدهّن
 بكل الدعم الالزم حتى مرحلة التخّرج، ما يساعدنا على تحقيق هدفنا المتمّثل في تعزيز السالم

في العالم العربي

منحة على  الحاصالت  أولى  إحدى  غالية،   وقالت 
مؤسسة تدعمنا  "لم  بالدراما:  العالج  في   الماجستير 
 انتصار كأفراد فحسب، بل دعمت أيضًا الجامعة لتطوير
الجامعات أفضل  معايير  مع  يتماشى  بما   مناهجها 

العالمية في مجال العالج بالدراما

منحة على  الحاصالت  أولى  إحدى  جينيفر،  قالت   كما 
 الماجستير في العالج بالدراما: "في نهاية البرنامج، عّبرت
أصبحت أّنها  حيال  مشاعرها  عن  المشاركات   إحدى 
 واثقة من نفسها أكثر ومتسّلحة بالثقافة وأدركت أّنها

شخص يحب مساعدة من حوله

تنمية المواهب العربية
في مجال العالج بالدراما 

.
". 

". 
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 جنيفر نصراهللا
ماجستير ا¯داب في الفنون المسرحية

  غالية صعب
ماجستير ا¯داب في الفنون المسرحية

,

,



 أعمالنا الفّنية التوعوية
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ثمانية من  أكثر  في  للعرض  الشيخ،  زين  إخراج  من  بخير"،  "سأكون  الوثائقي  فيلمنا   اختير 
مهرجان ذلك  في  بما   ،2021 عام  في  مرموقة  دولية  سينمائية      مهرجانات 

الدولي السينمائي  طاغور  ومهرجان  المستقلة  للسينما  الدولي  لبنان  ومهرجان   السينمائي 
الحكومية غير  للمنظمات  الدولي  السينمائي  ومهرجان  السينمائي  باريس            ومهرجان 

2021 المرأة  لسينما  الدولي  بيروت  ومهرجان 

المهرجانات السينمائية الدولية
ArtsxSDG

ARFF

.
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امرأة  18 14 دقيقة يسرد قصص حياة   وهو فيلم وثائقي مّدته 
قّدمته الذي  بالدراما  العالج  برنامج  في  شاركن  مّمن   عربية 

لبنان. بيروت،  في  لالجئين  شاتيال  مخّيم  في  انتصار   مؤسسة 
النفسي الدعم  تقديم  لجهود  ا�يجابي  ا�ثر  الفيلم   ويوّثق 

والعنف الحرب  من  تضّررن  الالتي  العربيات  للنساء 

باريس مهرجان  من  كلٍّ  في  النهائيات  إلى  بخير"  "سأكون  فيلم  تأّهل  ذلك،  إلى  ARFFبا�ضافة 

مهرجان  جائزة  حصد  وقد  الحكومية،  غير  للمنظمات  الدولي  السينمائي  ومهرجان   السينمائي 
القصيرة ا�فالم  فئة  ضمن  والعشرين  الحادي  بموسمه  السينمائي  .طاغور 

22

فزنا

عملية استعراض  على  بخير"  "سأكون  فيلم  إعداد   ويقوم 
خالل من  إمكاناتهّن  وتوسيع  للمستفيدات  الذاتي   التمكين 

المستقبلي للتأثير  متعّمقة  كدراسة  بالدراما  العالج   استخدام 
لثالثين الممتدة  الخطة  وهي  #مليون_امرأة_عربية؛   لمبادرة 

النفسية الصدمات  من  عربية  امرأة  مليون  لمعالجة   عامًا 
والعنف الحرب  عن  .الناجمة 

.



المؤتمرات
وندوات الويب 
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2021فبراير1

إكستر جامعة  مع  ا�نترنت  عبر  تعاونية  ندوة  انتصار  مؤسسة   نّظمت 
 وشبكة ا�بداع والتعليم بالمناهج الناشئة                      الستكشاف العالج
العالم في  السالم  بناء  على  تساعد  مبتكرة  عالجية  كأداة   بالدراما 

العربي

CEEN 

.

الذي المهم  الدور  الصباح  انتصار  الشيخة  ناقشت  الندوة،  هذه   في 
السالم نحو  الطريق  وتمهيد  مرنة  مجتمعات  بناء  في  الشابات   تلعبه 
 والتنمية المستداَمين في كافة أنحاء منطقة الشرق ا�وسط وشمال

أفريقيا

2021أغسطس8

.

  ورشة عمل افتراضية

"تمكين الشابات في منطقة الشرق ا£وسط وشمال أفريقيا"

.

"تحقيق التمكين الذاتي للنساء من أجل بناء عالم أفضل"

جلسة انتصار  مؤسسة  استضافت  للمرأة،  العالمي  باليوم   احتفاًء 
العالم حول  القرار  وصّناع  الخبراء  أبرز  بعض  مع  افتراضية   نقاشية 

العربية المرأة  ا�كثر فعالية من أجل تمكين  الحلول  لمناقشة 

مختلف عن  وممثلون  وباحثون  خيرّيون  فاعلون  الندوة  في   وشارك 
انتصار الشيخة  فيهم  بمن  المتحدة،  ا�مم  ووكاالت   السفارات 
سفيرة رومانوسكي،  ألينا  وسعادة  الشيخ  طارق  والدكتور   الصباح 
كلير آن  وسعادة  عودة  عمر  والسيد  الكويت،  لدى  المتحدة   الواليات 
العنود والدكتورة  الكويت،  لدى  فرنسا  جمهورية  سفيرة   لوجندر، 

الجلسة مديرة  الشارخ، 

التي المصاعب  حول  الوعي  مستوى  رفع  على  الندوة  رّكزت   وقد 
وسّلطت والعنف،  الحرب  من  المتضّررات  العربيات  النساء   تواجهها 
حول مفتوحة  مناقشة  خالل  من  السالم  إلى  الدعوة  على   الضوء 
واالقتصادي واالجتماعي  الذاتي  التمكين  مثل  المواضيع   مختلف 

العربية .للمرأة 

.

.

2021مارس8

من  2021 عام  خالل  الويب  وندوات  المؤتمرات  من  العديد  في  كمتحّدثات  للحضور  دعوات  انتصار  مؤسسة  وفريق  الصباح  انتصار  الشيخة   تلّقت 
كافة في  الالجئين  العرب  مجتمعات  في  النفسية  الصّحة  بشأن  الحصرية  وبياناتها  المؤسسة  استنتاجات  حول  التفاصيل  من  المزيد  مشاركة   أجل 
كذلك قّدم  انتصار  مؤسسة  فريق  فإّن  العربي،  العالم  في  السالم  وبناء  للنساء  الذاتي  التمكين  لمساعي  داعمين  وبصفتنا  وا�ردن.  لبنان   أنحاء 

ا�وسط الشرق  في  تصاعديًا  السالم  لبناء  كآلية  عملنا  تشرح  التي  ا�دّلة 



"القيادة النسائية، ريادة ا£عمال المبتكرة والمنصفة"

2021يوليو13

تأثير االفتراضي  المؤتمر  هذا  في  الصباح  انتصار  الشيخة   ناقشت 
دعم وكيفية  أعمال  كرائدات  التمّيز  على  النساء  قدرة  على   الحرب 

.مؤسسة انتصار لمساعي تنمية ريادة ا�عمال النسائية

النساء ضد  النفسي  العنف  موضوع  الصباح  انتصار  الشيخة   ناقشت 
السالم، ريم  السيدة  بمشاركة  استشاري  اجتماع  في  وذلك   وعواقبه، 
وأيضًا المرأة،  ضد  بالعنف  المعنية  المتحدة  با�مم  الخاصة   المقّررة 
14  السيدة كريمة عنبر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة انتصار، إلى جانب 

 مشاركًا آخرين
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المقّررة الخاصة با£مم المتحدة
المعنية بالعنف ضد النساء 

2021سبتمبر21

"القيادة والتمكين النسائيان في العالم العربي"

الصباح انتصار  الشيخة  شاركتنا  االفتراضي،  االجتماع  هذا   في 
معاناتها بعد  الذاتي  للتمكين  طرق  إيجاد  في  الشخصية   تجربتها 
للمرأة في الحرب. كما تحّدثت عن الضعف االقتصادي   من صدمة 
التي بالدراما  العالج  برامج  أهّمية  على  وأّكدت  العربي   العالم 
واقتصاديًا نفسيًا  النساء  تمكين  أجل  من  انتصار  مؤسسة   تقّدمها 

العربي العالم  السالم والمساواة في  لتحقيق 

(IMA) ;االجتماعات االقتصادية لمعهد العالم العربي

2021أبريل6 

.

.

تدّخالت العالج بالدراما؛ الصحة العقلية للنساء
 والطريق التصاعدي نحو بناء السالم 
"قّوة التعبير والتواصل المسرحّيين"

الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي

2021يوليو13

"
"

بعد حالة  أي  معالجة  في  أساسي  تدخل  هي  النفسية   الصحة 
السالم. بناء  النساء كفاعالت في عملية  يتم إهمال   الصراع. غالًبا ما 
النساء مع  انتصار  مؤسسة  استخدمته  أسلوب  هو  بالدراما   العالج 
عواقبه من  يعانين  زلن  ما  ولكنهن  الصراع  من  نجين   اللواتي 
نرى حيث  بالدراما،  العالج  نتائج  أحد  هو  السالم  بناء   النفسية. 
مجتمعاتهم مع  لالنخراط  استعداًدا  أكثر  يصبحون   مشاركتنا 

وإيجابية .بسالم 



التغطية ا�عالمية
وسائل ا�عالم الرقمية والمطبوعة

25
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Why Mental Health 

Support Needs to 

Become a Part of 

International 

Humanitarian Aid



رحلة البداية لمؤسسة انتصار مع الشيخة
انتصار الصباح 

الشيخة انتصار الصباح: إعادة بناء القّوة
في مواجهة الشدائد 

بودكاست القيادات النسائية العالمية
ستها كيمبرلي جير مع مؤسِّ

بودكاست جامعة كاليفورينا إرفاين

MTV France 24 

المدّونات الصوتية

بودكاست بالد الشام

"
"

بودكاست ا³صوات المؤثرة

"
"

"الصّحة النفسية في عالم غير متكافئ"

"العلم وفن السالم"

 القنوات التلفزيونية

برنامج
مؤسسة انتصار نحو بناء السالم 

Up to dateيناقش "مهّمة
"

ضيف ومسيرة" مع عزيزة
نايت سي بها 

"

27

”بودكاست مع مجّلة ”انتروبرونور
”رغم كل الصعاب“ 



شركاء العمل الميداني

شركاء التمويل

شركاء التعليم شركاء اÎعالم

شركاء آخرون

شركاؤنا

28



أصدقائي ا�عزاء

 هذه فرصتي ا�ولى �شارككم أفكاري وطموحاتي وأحالمي التي أتمّناها لمؤسسة انتصار. وآمل أن تكون الصفحات السابقة من هذا التقرير السنوي قد أوضحت لكم
مدى إصرارنا وتصميمنا على تقديم الدعم المتواصل للنساء العربيات المصابات بصدمات الحرب والعنف - بالرغم من أي تحدٍّ أو عقبة قد نواجهها في أي وقت

ولكّن المستقبل.  حيال  متزايدة  وشكوك  بمخاوف  مصحوبًا  صالبتها،  على  الحفاظ  في  والمجتمعات  ا�سر  بفشل  باء  اختبار  أمام  الجميع  وضعا  الماضيين  العامين   فإّن 
وسيطاتنا ناشرات السالم  كّن يعشن هكذا وضع، نفسيًا واجتماعيًا، ويواجهن حقائق قاسية طوال أيام وسنوات وحتى عقود مضت

يد نقّدم  هل  أو  مّنا؟  المقّربون  يعاني  أو  نعاني  عندما  إّلا  والمسؤولة  المتعاطفة  القيادة  ُنظهر  ال  هل   – مهّمًا  سؤاًال  طرحا  قد  الماضيين  العامين  هذين  أّن  أرى   لذلك 
المساعدة حتى عندما ال نستطيع أن نرى أو نسمع مباشرًة أولئك الذين يتأّلمون؟

 يصادف هذا العام الذكرى السنوية الرابعة لمؤسسة انتصار. وهذا إنجاز فارق وتذكير واضح بأّن صاحبة مؤّسستنا الشيخة انتصار وداعمينا أمثالكم وفريقنا لم يخنهم قط
سمعهم لصرخات نساء عربيات مصابات بصدمات جّراء الحرب والعنف

 وقد سّلطت هذه السنوات الخمس الضوء على أعمال الشيخة انتصار ورؤيتها للسالم في عّدة مؤتمرات دولية من تنظيم الجمعية العامة لæمم المتحدة ومكتب ا�مم
  المتحدة في دولة الكويت والمفوضية السامية لæمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى دولة الكويت واليونيسف والمنتدى ا�نساني العالمي ومنظمة "ذا كول تو يونايت"
 ومنظمة معهد "ميلكن"  والعديد من المنظمات العالمية وا�قليمية ا�خرى. كما تم عرض أعمالنا المثبتة علمّيًا في اجتماعات المنتدى االقتصادي العالمي ومنشورات

كلٍّ من "فوربس" و"ثرايف جلوبال" و"أرابيان بيزنس" و"ذا ناشيونال" و"جولف بيزنس" وغيرها الكثير

العربي العالم  للتوّسع في  انتصار وبانتظارنا مستقبل مشرق مع خططنا  الوراثية لمؤسسة  الجينات  إّن الطموح موجود في  بثقة  أن أقول   وبناًء على ذلك، أستطيع ا¼ن 
وتنمية رؤية الشيخة انتصار للسالم من خالل جهود بناء السالم من قاعدة كل مجتمع عربي حتى قّمته

 انضّموا إلينا في بناء السالم لهذه المنطقة التي نحّبها جميعنا كثيراً

كريمة عنبر
التنفيذية الرئيسة 

مؤسسة انتصار

رسالة من رئيستنا التنفيذية
السيدة كريمة عنبر 

،

.

.

.

.

.

.
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 دعم مهّمتنا
لبناء السالم

 www.intirsarfoundation.orgتفّضلوا بزيارة موقعنا اÎلكتروني

للتبّرع ودعم مهمتنا لبناء السالم

.

.

.

.

30

$350 
 دوالر لتغطية تكاليف جلسات العالج بالدراما
 الالزمة لتحقيق التمكين الذاتي المرأة واحدة

$1,000
دوالر لتغطية تكاليف جلسة واحدة من العالج

  بالدراما وتمكين 15 امرأة 

$1,600 
دوالر لتغطية تكاليف برنامج كامل للعالج

بالدراما وتمكين امرأة واحدة 

$20,000 
دوالر لتغطية تكاليف برنامج كامل

للعالج بالدراما في لبنان وا�ردن 
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 للتواصل

مؤسسة انتصار
شارع 22 ماونت إفرايم

TN48ASتانبريدج ويلز، كنت

 منظمة خيرية

رقم التسجيل لدى اللجنة
: 1182384الخيرية �نجلترا وويلز 
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