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السيرة الذاتية لجمعية أفكار للتنمية واإلغاثة العراق/االتبار /القائم
جمعية أفكار للتنمية واإلغاثة جمعية غير حكومية وغير ربحية تهدف الى صناعة مجتمع نامي يعتمد على
أمكانتو و يستطيع أن يأخذ مكانو بين المجتمعات المتطورة  ,وإغاثة المحتاجين والمتضررين في حاالت
الكوارث  ,من خالل تنمية بشرية وطبيعية واالىتمام بالشرائح المجتمع كافة وخاصة األيتام والنساء
وكذلك تقديم االغاثة في حاالت الطوارئ.
تأسست الجمعية من خالل مجموعة من المتطوعين في عام  2662وكان اول مشروع قامت بو الجمعية
ىو مشروع كفالة 266يتيم في يوم العيد في عام  2662في مدينة القائم وبعدىا استمرت في مسيرتها
خدمة لمحافظة األنبار بصورة عامة وللمنطقة الغربية بصورة خاصة وتضم الجمعية عدة أقسام ىي :
.1

قسم األيتام  :الذي يقوم برعاية وتقديم المساعدات الغذائية ل  066يتيم بواقع يتيم واحد
لكل عائلة حيث تمتلك جمعيتنا قاعدة بيانات كاملة عن كل يتيم مع الوثائق الرسمية
لألرامل ويهتم أيضا ىذا القسم باألرامل وتقديم المساعدات لهم .

.2

قسم اإلغاثة  :والذي يعمل على مسارين المسار األول ىو تقديم المعونات الغذائية
والمساعدات الطبية العاجلة في المناطق المنكوبة والعوائل المهجرة بسبب العنف الطائفي
والمليشيات اإلرىابية .والمسار الثاني يقوم بانجاز المشاريع الخدمية في مجال المياه
والصرف الصحي ورفع األنقاض والنفايات على امتداد المنطقة الغربية من محافظة االنبار

.3

قسم التنمية  :والذي يعمل في مجال بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني في محافظة
االنبار وكما وينشط في مراقبة االنتخابات وتدريب كوادر المنظمات لمراقبة العملية
االنتخابية على مستوى المحافظة .

المشاريع االجتماعية واإلغاثية:
 .3مشروع جمع المالبس المستخدمة وتوزيعها على المحتاجين ( 766عائلة في مدينة القائم)
بالتعاون مع جمعية القوارير النسوية كانون األول . 2662
 .2مشروع كفالة(  256يتيم) في يوم العيد في مدينة القائم .2662
 .7مشروع حفل فرحة اليتيم في يوم العيد في مدينة القائم .2662
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 .2مشروع تأىيل موظفي دوائر الحكومية على أستخدم الكمبيوتر واإلنترنت بالتعاون مع مستشفى
القائم العام في مدينة القائم .2665
 .5القيام بمساعدة  256عائلة من النازحين من أىل الفلوجة إلى منطقة القائم العبيدي وتقديم
اللوازم الضرورية من سكن وطعام .2662
 .0تقديم المساعدات اإلنسانية إلى عوائل النازحين من أىل الفلوجة إلى منطقة القائم و العبيدي
بالتعاون مع مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية .2662
 .3تقديم المساعدات الغذائية واألغطية إلى عوائل النازحين من أىل الفلوجة إلى منطقة القائم و
العبيدي بالتعاون منظمة الحياة لإلغاثة والتنمية و منظمة العون اإلسالمي .2662
 .9تقديم المساعدات الطبية إلى مستشفى القائم بالتعاون مع منظمة الحياة و الرابطة الطبية العراقية
في مدينة القائم .2662
 .0توزيع المساعدات اإلنسانية على العوائل الفقيرة في يوم عيد األضحى في مدينة القائم .2665
 .36تقديم المساعدات الطبية إلى مستشفى القائم العام بالتعاون مع مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية في
مدينة القائم .2665
 .33إيصال المساعدات الطبية لقسم الجراحة والمجالت الطبية للتعليم الطبي المستمر في
مستشفى القائم العام في مدينة القائم بالتعاون مع منظمة الحياة لإلغاثة والتنمية.2665
 .32توزيع الكراسي المتحركة على ذوي االحتياجات الخاصة في المنطقة الغربية من محافظة األنبار
بالتعاون مع منظمة الحياة لإلغاثة والتنمية في مدينة القائم .2665
 .37إيصال المساعدات الطبية إلى مستشفى القائم بالتعاون مع مؤسسة النهرين إلغاثة والتنمية في
مدينة القائم .2665
 .32إيصال المساعدات الطبية إلى مستشفى القائم بالتعاون مع ىيئة العمال الخيرية في دولة
األمارات العربية المتحدة في مدينة القائم .2665
 .35إيصال المساعدات الطبية إلى مستشفى القائم بالتعاون مع الجمعية العراقية لإلغاثة في مدينة
القائم .2665
 .30القيام بتقديم المواد اإلغاثية ل ـ  3566عائلة نازحة من مدينة الكرابلة  2665/5/39وذلك
من خالل تقديم األغذية والخيام وخزانات الماء.
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 .33القيام بتقديم المساعدات الطبية للعوائل النازحة من مدينة الكرابلة 2665/5/39من خالل
أخراج فرق طبية متخصصة إلى أماكن نزوح العوائل وعالج ( )766حالة.
 .39عمل ورشة تدريبة على فن مهارة الخياطة للنساء المعيالت لأليتام ( 35أمرأة) في قضاء القائم
. 2660
 .30عمل الحفل الثاني لرعاية األيتام في مدينة القائم . 2660
 .26عمل تقارير حول اوضاع النازحين من مدينة الرمادي وتوزيعها الى المنظمات النسانية العاملة في
العراق لغرض تقديم المساعدة .2660
 .23عمل احتفال كفالة أيتام مدينة القائم الثالث (  )256نيسان .2660
 .22نصب محولة كهربائية للعوائل النازحة من مدينة القائم ( 366عائلة ) بالتعاون مع منظمة الحياة كندا
.2660
 .27مشروع كفالة  366يتيم بالتعاون مع منظمة الحياة كندا لمدة سنة واحدة 2660\36ولغاية
. 2663\36
 .22مشروع سلة رمضان في محافظة األنبار (  3666سلة رمضانية ) بالتعاون مع الهالل األحمر االمراتي
رمضان .2660
 .25حفل األيتام الرابع والذي اقيم في مدينة القائم  2660/32/25بحضور  266يتيم.
 .20تقديم المساعدات اإلنسانية إلى  23عائلة نازحة من محافظة نينوى إلى قضاء القائم 2669/
 .23تقديم وجبة إفطار لعوائل األيتام في قضاء القائم بالتعاون مع جمعية األمل العراقية 269/
 .29تقديم حقائب مدرسية وقرطاسيو إلى األيتام من الطالب في قضاء القائم بالتعاون مع جمعية األمل
العراقية 2669/
 .20تقديم المساعدات الطبية إلى مستشفى ألعبيدي العام مقدمة من منظمة الحياة –أمريكا 2669/
 .76تقديم المساعدات اإلنسانية إلى  75عائلة نازحة من محافظة نينوى إلى قضاء القائم بسبب الجفاف
.2669/
 .73تقديم  25كرسي متحرك للمعوقين في قضاء القائم بالتعاون مع مؤسسة النهرين لالغاثة 2660/
 .72تقديم المساعدات األنسانية الى  506عائلة مهجرة ونازحة في  3مدن في المنطقة الغربية في
محافظة األنبار بتمويل من  UNICEFفي شهر آذار 2636
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مشاريع التوعية والثقيف:
 .3مشروع تأىيل  25امرأة على مهارة الخياطة في مدينة القائم بالتعاون مع جمعية القوارير شباط
.2665
 .2تأىيل ( )36نساء من جمعية القوارير على استخدام الكمبيوتر واإلنترنت في مدينة القائم حزيران
.2665
 .7الحصول على تدريبات مدربين في مجال مراقبة األنتخابات . 2665/63/76
 .2تدريب  326شخص على مراقبة االنتخابات في محافظة األنبار 2665/63/76
 .5اختيار جمعيتنا كمنسق في محافظة األنبار لشبكة عين لمراقبة االنتخابات العراقية
.2665/3/76
 .0المشاركة في ورشة عمل حول كتابة المشاريع نيسان . 2665
 .3التنسيق لتدريب خمسة وعشرين شخص يعملون في المنظمات الغير حكومية في محافظة األنبار
من قبل المركز العراقي لتنمية المجتمع المدني في مواضيع  :أدارة برامج المنظمات الغير
حكومية و أدارة الموار د البشرية .2665
 .9العمل مع مركز تنمية المجتمع المدني العراقي كمنسق لورشة تدريبو للمنظمات األنبار بعنوان(
بناء القابليات للمنظمات غير الحكومية (بتأريخ .)2665/7/20
 .0العمل مع مركز تنمية المجتمع المدني العراقي كمنسق لورشة تدريبو للمنظمات األنبار
ولمواضيع مختلفة .2665
 .36العمل مع مركز تنمية المجتمع المدني العراقي كمنسق لورشة تدريبو للمنظمات الفلوجة (25
شخص) .2665
 .33القيام بتنفيذ مشروع تفعيل مشاركة ( )366مرأة في منظمات المجتمع المدني في المنطقة
الغربية من محافظة األنبار .2665
 .32المشاركة في مؤتمر حول الدستور أقامو مركز تنمية المجتمع المدني العراقي .2665/0/23
 .37أقامة  26ورشة عمل حول الدستور العراقي الجديد ولمدة شهر واحد تموز . 2665
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 .32قيادة ( )5منظمات لغرض اقامة  326جلسة حظرىا  2266مواطن على مستوى المحافظة
في مشروع الحث على األنتخابات .2665/32/35
 .35مراقبة األنتخابات العراقية  2665/32/35بفريق مكون من  766مراقب ضمن شبكة
عين لمراقبة االنتخابات في محافظة األنبار.
 .30عضو في شبكة عراق بال عنف.
 .33مراقبة العنف المصاحب للعملية االنتخابية  2665/32/35بفريق مكون من
() 366مراقب في محافظة االنبار ضمن شبكة عراق بال عنف لمراقبة األنتخابات.
 .39المشاركة في التحضير ودعوت االحزاب والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني الى حضور
ثالث مؤتمرات خاصة بمحافظة األنبار لمناقشة موضوع العنف المصاحب للعملية االنتخابية
وطرق التقليل من العنف والعنف المضاد والتي أقامتها شبكة عراق بال عنف . 2660
 .30عضو في شبكة فعل المدنية.
.26

أقامة ( )26منتدى شعبي وقيادي في محافظة األنبار ضمن شبكة فعل المدنية أذار .2660

 .23الحصول على العضوية ضمن شبكة الشباب الوطنية . 2660 NYN
 .22عمل ورشة لمكافحة الفساد االداري في قضاء القائم . 2660/9/32
 .27المشاركة في المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية للمنظمات غير الحكومية في العراق
.2660/0/33- 30
 .22العمل على تنفيذ مشروع بناء القدرات والمدافعة للمنظمات المجتمع المدني في محافظة االنبار في
مدينة القائم ومدينة الفلوجة من  0/35ولغاية .2660/33/35
 .25أنجاز مشروع تعديل قانون األنتخابات وفق رؤيتين نخبوية وجماىيرية في محافظة األنبار بالتعاون مع
شبكة عين من تاريخ  36/33ولغاية . 2660/33/36
 .20المشاركة في دورة تدريبة حول النازحين والمهجرين داخليا والتي اقامتها مؤسسة االغاثة األنسانية –
بريطانيا ومنظمة األيادي المسلمة – بريطانيا  ,دمشق . 2660/33/22-33
 .23تنفيذ مشروع بناء القدرات لقيادة منظمات مجتمع مدني  2663بتمويل من صندوق الدعم
الديمقراطي ).)NED
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 .29مشروع حملة توعية لمراجعة سجل الناخبين بتمويل من فريق )2669 /)PRT
 .20العمل على تشكيل شبكة تظم منظمات المنطقة الغربية في محافظة األنبار بأسم مفوضيو االنيار
للمنظمات الغير حكومية.
 .76اختيار جمعيتنا منسق لمنظمات محافظة األنبار إلدارة برنامج المنتديات القيادية والشعبية بتمويل
من المعهد الوطني الديمقراطي ).)NDI
 .73تنفيذ مشروع حملة تنظيف ورفع األنقاض في المنطقة الغربية بتمويل من .2669/PRT
 .72تنفيذ مشروع تأىيل وصيانة مشروع ماء ناحية الرمانة بتمويل من OCHAفي األمم المتحدة
.2660/5/
 .77تنفيذ حملة مدافعو في محافظة االنبار عن قانون االنتخابات واداء مفوضية االنتخابات بتمويل من
.2660/0 NDI
المشاريع الخدمية
 .3تنفيذ مشروع صيانة وتأىيل ماء القائم  2660/32ولغاية  2663/7بتمويل من مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة.
.2

تنفيذ مشروع رفع أنقاض وتوزيع أكياس نفايات في  9مناطق من المنطقة الغربية لمحافظة األنبار
بتمويل من فريق )2669/.)PRT

.7

تنفيذ مشروع صيانة وتأىيل ماء ألرمانو بتمويل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة
2660

.2

تنفيذ مشروع صيانة وتأىيل ماء ألرمانو بتمويل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة
2636

.5

تنفيذ مشروع تجهيز فالتر ماء الى مدرستين في قضاء القائم – مكتب االمم المتحدة – يونامي

 .0شريك مع مؤسسة االسكان التعاوني لتعوي

ضحايا الحرب في محافظة االنبار (مارال)
بيدر عاصي منيف

مدير جمعية أفكار للتنمية واإلغاثة
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