
  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٣السنوي تقریر النشاط 
  
  
  

 والخدمات الطبیة اإلغاثة اإلنسانیةقسم 
  
  برنامج االغاثة: المشروع - 

دء ل ب ي العراق الحرب( قب نا أعددنا ،)ف ذ أنفس ة لتنفی امج اإلغاث دین برن ى دعم معتم اء اا عل وريبن عب اآلش يو لش ون ف ذین یعیش  ال
ا و ،، وكنداحدة واسترالیاالوالیات المت وریة، من خاللوأوروب ة اآلش ة الخیری ذلك  اللجن ةوك ات القومی ا من المنظم  المنظمات وغیرھ

  .افي ألمانی االنجیلیة اللوثریة الكنائس مثل الصدیقة
  .الحرب بدء ذلك قبل ، كانواألمان بحثا عن األمنبلداتھم و ممنازلھ سیغادرون العوائلالكثیر من  توقعنا أن ألننا
ةال أمس في واالقرى كان التي تعیش باالصل في العوائلو العوائل النازحة أن رأینا، واتاالستكشاف بعض إجراء بعد ى الخدمات حاج  إل

رور مناطق الحرب في مع بدایةجوالتھم  الطبیة مجموعاتناحیث بدأت  .الطبیة دي كوسا ،صبنا ،ب ة ،كون روش ،نھل ا ،أت و  زاویت وزاخ
ا ،ارموتاو ،كویسنجق ،یانھاود دیانا ،و ل  وفي المناطق التي توجھت الیھ ةالعوائ داد الالجئ دنو من بغ ي الم ت  األخرى والت ت تح كان

  .الغذائیة األساسیة المواد من خالل توزیع ھذه المناطق اإلغاثة في برنامج آخر تم تنفیذ ، ومن ثمفي ذلك الوقت صدام نظام سیطرة
  

كن  ینس والي ثالث ن ح ل م ي ةلالجئا العوائ اكن ف ة مس ة الطلب ي مدین وك ف م دھ دم لھ ان یق ات وك الث وجب ا ث  .یومی
ك البلداتو إلى المدن العوائل الالجئة في دعم إعادة دورا جیدا لعبنا ا وذل داد التي كانوا یعیشون فیھ ل من خالل إع ة و سیارات نق تغطی

  .فالتكالی
دما  ر عن م تحری داتو الموصلت رق  البل ت ف ةاالغالمجاورة قام التحرك مباشرة اث الھم ب ام بأعم ع اإلنسانیة للقی واد  من خالل توزی الم
ل غیرھا من االحتیاجات األساسیةالخدمات الطبیة و ، وتقدیمالغذائیة وفیر  مث یمت واد التعق اه الشرب م ي ،لمی اطق ف وش من  ،تلكیف ،ألق
  .وغیرھا من القرى ،كرملیش ،تللسقف ،الشرفیة ،بحزاني ،بعشیقة ،بغدیدا

  
داد وصلنا إلى لماحا ادة مركز أنشأنا مدینة بغ ة عی ذا المركز ب، خیری وم ھ ث یق دیمحی وا تق ة عان ة، مختلف وم  من الخدمات الطبی ا یق كم

داد االتصاالت وسائل عدم وجود بسبب. األساسیة احتیاجات المعیشة من خالل توفیر المحتاجةبمساعدة العوائل  ة بغ ي مدین ان من  ف ك
ً  الضروري بالد، مع أقاربھم لضمان االتصال في بغداد الناس یتم استخدامھ من قبلل )الثریا( المحمول ھاتفال لتوفیر جدا ث  خارج ال حی

ا معدل استخدام الھاتفبلغ  ـ یومی كل مجانيشخص وب )٢٠٠( ل ت ،ش ة وكان س الخدم ودة نف ً  موج ي ایضا دات ف رى األخرى البل  .والق
ة بفي القرى و وال سیما ستقرار النسبي لالوضاع بعد الحربالا بعد دات المحیط ة الموصلالبل دمنامدین إنشائیة  ومشاریع مقترحات ، ق

  .قشعبنا في كل انحاء العرا والتي یسكنھا في مناطق مختلفة عدیدة وطبیة
 

ذ الصدیقة اإلنسانیة األخرىالمنظمات و القومیة دعم المنظمات ننتظر ي تنفی دء ف ذه المشاریع  للب يوھ عبنا  الت ام ش ا ق ا من ةبطلبھ  لتغطی
 .اإلنسانیة في كافة المجاالتاحتیاجاتھ 

 
  

  : التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في امریكا 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا 
 في كندا اللجنة الخیریة اآلشوریة 
 في أوروبا اللجنة الخیریة اآلشوریة 
 في إیلینوي  األمریكیة اآلشوریة المؤسسة القومیةAANF 
 ألمانیا منبریشیة أ 
 ألمانیا – شتوتغارت الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة.  
  
  
  
  
  



  الخدمات الطبیةبرنامج : المشروع - 
وك الخیریة للعیادة مراكزنا ، واصلتالمذكورة أعاله برامج اإلغاثة باإلضافة إلى دیم سرسنكو في محافظة دھ ي تق كان خدماتھا ف  للس

  .المحتاجین
  :التمویل

  اآلشوریة في امریكا وآخروناللجنة الخیریة 
  
 

 ةوبرطل ألقوش قرى عیادة في مراكز :المشروع - 
 طبیة خیریة خدماتبتقدیم  اآلن وھذه المراكز تقوم .برطلةو ألقوش قرىفي  خیریة عیادة كزاتم تأسیس مر لإلغاثة، في إطار برنامجنا

 .ھناك للمحتاجین
  :التمویل

 مانیافي الشتوتغارت  الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة. 
 فریق التضامن مع طور عبدین.  
  
 
 بغداد المحتاجة في مساعدة العوائل :المشروع - 

 .االبرشیاتو الكنائس في كل العوائل المحتاجة مساعدةل لإلغاثة برنامج قمنا بتنفیذ ،بغداد المسیحیة في جمیع الكنائس في التنسیق مع
  :التمویل

 المانیا من دیاكوني.   

  
 
 بغداد المحتاجة في للعائالت توزیع المواد الغذائیة :المشروع - 

 .في بغداد من العوائل المحتاجة ١٠٠٠إلى أكثر من  الغذائیة األساسیة توزیع المواد
  :التمویل

 الكنیسة المعمدانیة الجنوبیة.  
  

  
  
  
  

  اإلعمار:  القسم
  

  ).منطقة نھلة( بلمندو میروكي، ربتكي للقرى حماماتبناء و مشروع میاه الشرب :المشاریع
اء ن االنتھ ل ل م ة العم رب النقی اه الش وفیر می رىت ى الق ي إل ي، ربتك دو میروك ة بلمن ي منطق ة ف   .نھل

ابیع مصادر من خطوط أنابیب مد ویتضمن المشروع اه الین ة می ع ل الطبیعی ازلجمی ثالث من رى ال ول و. الق غ ط بیبل م ٦ خط االنابی   .ك
ب و ذه األنابی وزعھ ى ت اه إل ازل المی رى و المن ةالق د أن كاف اء، بع م بن اه ت ات للمی ة خزان ل قری ي ك ع ف اه م خات المی   .مض
  .الثالث في القرى في كل بیت الحمامات بناء أیضایشمل المشروع و
 

  :التمویل
  .في العراق من اللجنة الخیریة اآلشوریة ساھمةمو (ELCS) شتوتغارت ،في ألمانیا الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریةو الیونیسف

  
 
  
  
  
  
  
  
  



  التعلیم والتدریس:  قسمال
  

  :المشاریع
  

  :المدارس االبتدائیة السریانیةدعم . ١
 وتوفیر المحتاجین ، المعلمین، ومساعدة للمحاضرین دفع رواتباربیل ، بما في ذلك مناطق دھوك و في السریانیة دعم المدارس -

 .للمدارس األساسیة بعض االحتیاجات
 .وأربیل دھوكالمعلمین في طالب وال لجمیع تكالیف النقل تغطیة جمیع -
 .األنشطة التعلیمیة أنواع مختلفة من إقامةفي  السریاني تدریسال لجنة تغطیة تكالیف -
 
 :المدارس الثانویة السریانیةدعم . ٢
 : دھوك مدینة مدرسة ثانویة نصیبین في -

صرف ، وللمحاضرین الرواتب الشھریة دفعو .ننصیبیل في االقسام الداخلیة طالب وطالبة )١٥٠(لـ  طعامالالسكن و تكالیف تغطیة
  .صرف مكافآت للمشرفین والعمال في االقسام الداخلیة، باإلضافة إلى للمدرسینالمكافآت 

 : سرسنك في مدرسة اورھاي الثانویة -
 .للمدرسین محاضرین، وصرف مكافآتالشھریة لل دفع الرواتب

  
 
  :طلبة الجامعة .٣
طالب في جامعات ) ١٨٠(ـل والطعامالسكن  نفقات بتغطیة اللجنة الخیریة اآلشوریةتقوم  شورياآل الشبیبةو اتحاد الطلبة من خالل -

 . أربیلو ومعاھد دھوك
 .المحتاجینمساعدة الطالب و وارموتا شقالوة في لمدارس الثانویةل تكالیف النقلة تغطی -
  

  التمویل
 وریةاللجنة الخیریة ا بشكل رئیسي على عملیة التعلیمدعم في  نعتمد ا و آلش ي امریك روعف وریة ف ة اآلش ة الخیری ا اللجن ي أوروب  ف

  .وغیرھم ألمانیا – ، بافاریافي مدینة شتوتغارت االنجیلیة اللوثریة الكنیسةو، المنظمات القومیة اآلشوریةو، وكندا واسترالیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المجتمع : قسمال

  المحتاجین ومساعدة منظمات المجتمع دعم:  المشاریع
  .للجنة المقدمة، وفقا للطلبات مناطق مختلفة المحتاجة في إلى العوائل المساعدات أنواع مختلفة من تقوم اللجنة الخیریة اآلشوریة بتقدیم

  
 :اآلشوري اتحاد النساء -١
م - ي دع تمرار ف ال  االس انة االطف يدار حض اوا ف وفیر عنك ة، وت ة حافل ل خاص ال لنق اص .األطف ل خ ن بتموی ة م ة  الكنیس االنجیلی

 .بافاریافي شتوتغارت ،  اللوثریة
 .االطفال لنقل خاصة حافالت وتوفیرتكالیف ال، وتغطیة دھوك في مدینةدار حضانة االطفال  في إنشاء دعم االتحاد -
 .والتي تنشر بشكل دوري، )نھرینیتا( نشر صحیفة االتحاد في دعم -
ة و في مجال التمریض دورة تدریبیة :ھيم ، واألھأنشطتھ المختلفةتحقیق في  االتحاد دعم - ة والخیاط یم اللغ يتعل رى األم ف ھل ق  س

 .نینوى
  
 
  :شورياآل ةبوالشبی الطلبة اتحاد -٢
 .الشھریة نشر صحیفة میزلتا في اآلشوري والشبیبة الطلبة تحادال تقدیم الدعم -
وري والشبیبة الطلبة تحادال تقدیم الدعم - ق اآلش ي تحقی ة ف م ،أنشطتھ المختلف دم :ھي واألھ ة لكرة الق داد بطول ة بغ ي مدین ي ف ، والت

 .االبرشیاتو مختلف الكنائس من فریقا من عشرین شارك بھا أكثر
 .المختلفة أنشطتھا تحقیقفي  والریاضیة المراكز الثقافیةدعم  -
 .الثقافیة واالجتماعیة مختلفة من األنشطة أنواع في تحقیق اآلشوري الثقافي المركز دعم -
 ).دبیت نھرین كخوا( الدوریة مجلتھ طباعة ركز فيالم دعم -
 .نادي سنحاریب دعم -
  .ةریاضیال من األنشطةانواع مختلفة  لتحقیق النادي دعم -
 

  :التمویل
 العراق - الخیریة اآلشوریة اللجنة. 
 االمانی- شتوتغارت  الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة. 


