
  
  
  
  
  

  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٤السنوي تقریر النشاط 
  
  
  

 لمساعداتاالغاثة واقسم 
  
  
 :المشاریع • 
  

  :والعوائل المحتاجة لنازحینلبرنامج االغاثة 
دات في المدن بغداد سوء األوضاع األمنیةبسبب  رى والبل ى الق مال والموصل قام المئات من العوائل بالنزوح من المدن ال ي الش ا  ف بحث

  .في الغالب الفقراء وأصدقائھم مع أقاربھم والعیش والسالم عن األمن
ى وكان ول عل ة للحص ي أمس الحاج د من  من واجبنا اإلنساني تقدیم الدعم لھم عندما كانوا ف ذ العدی ا بتنفی ذلك قمن دعم، ل وع من ال أي ن

  .ئلةعا ١٠٠٠ ـاالحتیاجات األساسیة ل لتغطیة بعض برامج اإلغاثة
ة ،صبناة في منطق للتدفئة الوقودوالبطانیات و المواد الغذائیة توزیع برنامجالتضمن  و و منطق ةزاخ اال منطق رواري ب ة و ب وك،مدین  دھ

ور ،بیقوبا ،عینسفني ،تللسقف ،ألقوش ،برطلة ،بغدیداو، محافظة دھوك ضمن عقرة في منطقة مالبروانو ،ھزارجوتو ، بعشیقة ،جمب
  .نینوى سھل ضمن باطنایاو

  .رالعوائل في ازدیاد مستم إن عددو ھذا البرنامج تنفیذ اللجنة الخیریة اآلشوریة مستمرة في أن نذكر أن جدا من المھم
 .اللجنة تقوم بتقدیم أنواع مختلفة من المساعدات إلى العوائل المحتاجة في مناطق مختلفة، وفقا للطلبات المقدمة للجنة ان
 

  .غیرھا من االحتیاجاتالكراسي المتحركة وم بمن خالل تزویدھ دینة كركوكفي م بالمعاقین االعتناء
  

  : التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في امریكا 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا 
 المنظمة الدیمقراطیة اآلشوریة 
 السوید من (يالشرق كاریتاس صندوق االشوري االتحاد(. 
  نعابدی طورمع تضامن المجموعة.  
 ألمانیا – شتوتغارت الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة.  
 العراقیة المھجرینو الھجرة وزارة. 
  
  
  
  
  



  
  

  الصحة والخدمات الطبیة: القسم 
  

  :المشاریع 
  

   الخیریةالعیادة مراكز 
ي انسانیة كمنظمة، اصبح مسموح لنا تحریر العراق بعد - ي للعمل ف اطق الت ت  المن ت سیطرةكان ل صدام نظام تح رى، مث ھل  ق س

وى ذ .نین د تنفی امج بع ي برن ة ف ذا  االغاث ان من الضروري ھ ة، ك داالمنطق ادة انشاء مراكز ج ة ل عی دیم خیری وعتق ف  ن نمختل  م
ة لل اجین والخدمات الطبی رةمحت ة لفت ةان  .طویل ادات الخیری ذه العی ي مستمرة ھ دیم ف اجین االنسانیة لل خدماتھا تق وش فيمحت ، ألق

 .دھوك محافظة ضمن صبناو سرسنكومناطق  ل نینوىسھ ضمن وبغدیدا برطلة
 .تللسقف في جدید خیریة عیادةز مركإنشاء  -
ل خاص ) داني اویا یوناثن(مثل زرع الكلیة لـ  الحاالت لبعض العالج تكالیف في تغطیة مشاركةاو ال تحمل تكالیف - من بغداد بتموی

 .شیكاغو -من المجلس اآلشوري االمریكي من اینوي 
 .من مرض السرطانللعالج یف عالج امرأة من الموصل تغطیة تكال -

 
  :التمویل

 المانیا -ریة شتوتغارتالكنیسة اإلنجیلیة اللوث 
 طور عبدینمع تضامن ال ةمجموع 
 أمریكا  -لجنة الخیریة اآلشوریةال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اإلعمار:  القسم
  

  :المشاریع
 نھلةمنطقة  مركزفي  عیادة بناء :المشروع -

ي  عدم وجود حیث كان اھل ھذه القرى یعانون من ،نھلة في منطقة بع قرىس اكھن اك مركز طب يھن ة، و ف ذاالمنطق م  ھ ان یسبب لھ ك
د من المشاكل دیھم العدی ون ل دما یك ة عن ة مرضیة حاالت حرج ل حال ك،، او إصابة، او حادث، مث ى ذل إن الطرق باالضافة ال ي  ف ف

  .حتى اآلن غیر معبدةالمنطقة 
وإن الحل ل كلة ھ اء ھذه المش ى خاص بن ي مبن ذا الغرض ف ة لھ د قری ي بلمن ع ف ي تق ة وسط والت ة منطق ى. نھل وع إل د الرج وزارة  وبع

تشرین  ٢٥االنتھاء في و نیسان ٢٨بالبناء في  ء العملتم البد، والعمال باالجھزة الطبیة المبنى أنھا سوف تقوم بتجھیز للتأكد من الصحة
  .الثاني

  .م )٤ × ٣(  حماماتمع الم ، ومخزن  )٤ × ٤( غرف ٤ویتألف من  ، ٢م)١٧٨(مساحة البناء
  

  :التمویل
  ألمانیا ، شتوتغارت،فورتمبیرغ الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في

  .الكنیسة تنمیةخدمات و والعالقات بعثاتلاقسم 
  
 
 
 ألقوش بلدة الصرف الصحي في قنوات :المشروع -

اه من مشكلة صرف عدة لسنوات البلدة تعاني وارع، و االمطار تغرق المیاه، حیث ان میاه الصرف الصحي ومی ان الحلالش ع ك  بوض
  .المدینة المیاه من إلخراج أنابیب خطوط

دء ي ب مل المشروع ،شباط ٢٥ العمل ف ث ش ع حی وط وض ب خط ول  الخرسانیة األنابی اء. م٣٥٠بط م بن ات  وت اني خزان خرسانیة ثم
  .م)٢×٢×٢(للصرف الصحي 

  .م١٥٠٠بطول  حفارة باستخدام من االنقاض الرئیسیةالقناة  تنظیف
  .م٢٠٠ل وبطو عالي قناة من الخرسانة العادیة لتفریغ تنفیذ

  .م)٥ -٣(ض مختلفة بعر بأبعاد العادیة ممر من الخرسانة تجھیز
  .م٧ م وعرض١٠٠ بطول طریق بناء

  
  :التمویل

  .اللجنة الخیریة اآلشوریة في امریكا
  
  
 في قریة بیندوایا، منطقة ألقوشناة للري ق: المشروع -

ي وتم نیسان  ٩بدء العمل في  ار ١االنتھاء ف اة . ای مل المشروع تنظیف القن ا ووش غ طولھ ي یبل ارة ٣٥٠٠الت م و ،م باستخدام حف اء ت بن
  .م١ باستخدام أنابیب بالستیكیة بقطرم )٨×  ٢٠( لمرورلحجریة ، وبناء جسر جدران 

  
 .ریة في امریكااللجنة الخیریة اآلشو :لتمویلا

  
  
 .وفي منطقة زاخ دیرابون في قریة إضافیة غرف بناء :المشروع -

 منابالطلب  سكان القریةقام بعدھا ، نمن غرفتی كل منزل یتألفحیث  ،دیرابون قریة فيجدیدا منزال  )٢١(ببناء   (CPA)قامت منظمة
  .إجمالي العمل من% ٤٠إنجاز تم . تبی لكل ٢م)٥ × ٤,٥( إضافیة غرف بناءب حیث بدءنا .لمنز الى كل غرفة ضافةإل
  

  كندافي  اللجنة الخیریة اآلشوریة :التمویل
  
  
  
  
  
  



 ةنھل في منطقة المعلمین منازل رمیمت :المشروع -
كان وقد  في ھذه القریة، یبقواأن  المعلمینیجب على كان ، ھیزاني قریة في في منطقة نھلةسریانیة مدرسة ثانویة  بعد تأسیسذا العام ھ

 كان ھذین حیث المدرسة، بسبب عدم وجود لھذا الغرض، استخدامھا ولكن لم یتم سنوات عدیدة، اثنین لھذا الغرض منذ تم بناء منزلین
ترمیم یث تم ح، ٢م)١٦٠(ن یبلغ مساحتھما والذا ین المنزلینھذ إعادة البناءخیریة  كجمعیةواجبنا  لذا كان من .االنقاضك المنزلین
 واالنتھاءتشرین االول  ١ من ء بالعملدبتم ال .الصبغو الكھربائیةاالعمال الصحیة والقیام بوالتجصیص، لسقوف وا صبتم والمنزلین 

  .كانون االول١٢ في
  

  في أمریكااللجنة الخیریة اآلشوریة  :التمویل
  
 
 في منطقة نھلة مبنى مدرسة ترمیم :المشروع -

الح حیا إص ي الص ية مدرست ف زھیزان ات ) ٢( ، وتجھی اخزان اوع مه المی بكة می ب ش دةه نص  .جدی
  .م١٥٠ بطول للمدرسة بناء سیاج

  
 .العراقفي  اللجنة الخیریة اآلشوریة :التمویل

  
 
 جاقال في مشروع ماء :المشروع -

ذ األخرى، والمعدات خطوط األنابیب ومضخات المیاه تجھیز اه للبدء في تنفی ري مشروع می ة ال ي قری ة ،جاقال ف رواري  داخل منطق ب
 .للبدء بالعمل بعد انتھاء موسم الشتاء ،باال
  

  فرنسا -نمنظمة دانییل میترا :التمویل
  
 
 ةمختلفمناطق في  الصغیرة المشروعات :المشروع -

  بناء المنازلتقدیم الدعم ل و ، سردراوامیاه الشرب لقریة  لمشروع أنابیبتجھیز. 
 صبنا منطقة ،داودیة في قریة االنقاض تنظیف. 
 منطقة برواري باال ،میركاجیا قریة في للمولدة غرفة بناء. 
 عقرةمنطقة في  مالبروانقریة في  بناء منزل المشاركة في. 
 سمیلمنطقة  ،في قریة شیوز كوركیس لكنیسة مار األبواب تصلیح . 

  
  اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا :التمویل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  التعلیم والتدریس:  قسمال
  

  :المشاریع
  

  :المدارس االبتدائیة السریانیةدعم . ١
ع دعم - ك دف ي ذل ا ف داد ، بم وى وبغ ھل نین ل وس وك واربی ي دھ دارس السریانیة ف ب  الم ین للمحاضرینروات اعدة المعلم ، ومس

 .األساسیة للمدارس المحتاجین، وتوفیر بعض االحتیاجات
 .والمعلمین الطلبة لجمیع تكالیف النقل تغطیة -
ة ال تغطیة - یمتكالیف لجن ة والتعل ةالسری تربی ة من انشطتھا الثقافی واع مختلف ة ان ي إقام ك .اني ف ي ذل ا ف ة بم زین تكریم الطلب  .الممی

 .یستمر ھذا الدعم طول فترة موسم التدریس
 .الخیریة لألعمال الكلدانیةالسیدات أمریكا وفي  الكلداني من االتحاد تمویل خاصب الخریجین في نصیبین الطلبة تكریم -

 ،دوري ،والمدارس السریانیة في كوماني في كركوك، بھرامدرسة  للطالب في ھدایا ، تم توزیعالسنة وراس المیالد اعبادمناسبة ب      
 .شیكاغو لألطفال في الداعمین ومجموعة من في السوید اآلشوریة الخیریة اللجنة بتمویل خاص من ،بغدیداو

  .اللجنة الخیریة اآلشوریة في نیوزیالند من ویل خاصالطالب بتم لنقل افلتینبح وعینسفني في بغدیدا المدارس السریانیة تجھیز -
  
 :المدارس الثانویة السریانیةدعم . ٢
صرف ، وللمحاضرین الرواتب الشھریة دفعو .نصیبینل في االقسام الداخلیةطالب وطالبة ) ١٢٠(لـ  والطعامالسكن  تكالیف تغطیة -

 .مكافآت للمشرفین والعمال في االقسام الداخلیة صرف، باإلضافة إلى للمدرسینالمكافآت 
 .التدریس موسمفترة  خاللیستمر  ھذا الدعم .والمدرسین للطالب تكالیف النقل التربیة في تغطیة وزارة المشاركة مع -
  
 
  :طلبة الجامعة .٣
وم  شورياآل الشبیبةو اتحاد الطلبةدعم  من خالل - وریةتق ة اآلش ة الخیری ة اللجن ات بتغطی كن ا نفق املس ـ والطع ي ) ١٨٠( ل ب ف طال

 .أربیلو جامعات ومعاھد دھوك
 .التدریس یستمر ھذا الدعم طول فترة موسم .المحتاجین دعم الطلبة -
  

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

 .داوكن واسترالیا
  س (كـ المنظمات القومیة اآلشوریة وميالمجل وي الق ي الین وري ف داني اال، شیكاغو - اآلش وري االمریكي واالتحاد الكل تحاد اآلش

 .)موغیرھ
 ألمانیا - ، بافاریافي مدینة شتوتغارت االنجیلیة اللوثریة الكنیسة. 
 مجموعة التضامن مع طور عبدین.  

 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  المجتمع : قسمال

  منظمات المجتمع دعم:  عالمشاری
  
 :اآلشوري اتحاد النساء -١
 .دھوكو عنكاوا فياالطفال  دور حضانة دعممواصلة اللجنة ب -
 .)نھرینیتا( نشر صحیفة االتحاد في دعم -
ة في تحقیق االتحاد دعمتقوم اللجنة الخیریة اآلوریة ب الداعمین اآلخرین باإلضافة إلى - م أنشطتھ المختلف ةدورة تد :ھي ، واألھ  ریبی

واق والخیاطة و في مجال التمریض ةتعلیم اللغات، واألس ا الخیری ي وغیرھ وك  ف داد وكرك ذلكبغ ي وك دا ف ة، بغدی وش، برطل ، ألق
 .ودھوك أربیل ومحافظات، نینوى محافظة ضمنوغیرھا  تللسقف

 
  :شورياآل ةبوالشبی الطلبة اتحاد -٢
 .وبتمویل خاص من اللجنة الخیریة اآلشوریة في امریكا التحاد الطلبة والشبیبة في بغدیداانشاء مركز انترنت  -
 .الشھریة نشر صحیفة میزلتا في اآلشوري والشبیبة الطلبة تحادال تقدیم الدعم -
 .دھوكواربیل وسھل نینوى في بغداد و المختلفة، أنشطتھإلنجاز  اآلشوري والشبیبة الطلبة تحادال تقدیم الدعم -
 .المختلفة أنشطتھا ي انجازف والریاضیة المراكز الثقافیةدعم  -

  :التمویل
 العراق - الخیریة اآلشوریة اللجنة. 
 عبدین طور مجموعة التضامن مع. 
 المانیا- شتوتغارت  الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة. 
  
  

  :مالحظات
ة مركز ثقافي للشباببناء ل ،ریكافي ام اللجنة الخیریة اآلشوریة من تمویل علىلقد حصلنا  ى حصلنا ایو في برطل ً عل ى ضا ة األول الدفع

ذه المشاریع ، تللسقف فيبناء مركز ثقافي للشباب ل ،استرالیا في اللجنة الخیریة اآلشوریةمن  ىلكن لم یتم البدء بتنفیذ ھ بسبب  ،اآلن حت
   .لھذا الغرض المحلیة من السلطاتارض خاصة  قطعة نحصل علىلم  ألننااالوضاع األمنیة وكذلك 


