
  
  

  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٦السنوي تقریر النشاط 
  
  
  

 لمساعداتاالغاثة واقسم 
  
  
 :المشاریع • 
  
 :برنامج االغاثة لالجئین والعوائل المحتاجة .١

ائالت من ات الع زوح مئ داد والموصل ، ون دن بغ ي م ة ف وء األوضاع األمنی م بسبب استمرار س ي ش دات ف رى والبل ى الق دن إل ال الم
وى ھل نین راق وس ت. الع رور الوق ع م تمر م د مس ي تزای دد ف ة والع ة آالف عائل و خمس ى نح ة إل ائالت النازح دد الع غ ع ث بل  .حی

ام ث ق النزوح  حی ل ب ات من العوائ ازلھم المئ ن من ىم وا ال اربھم  وتوجھ ع أق یش م ن والسالم والع ا عن األم مال بحث دات الش رى وبل ق
  .وأصدقائھم الفقراء في الغالب

ة  من واجبنا اإلنساني وكان ي أمس الحاج ىتقدیم الدعم لھم عندما كانوا ف ول عل دعم للحص وع من ال ذ، أي ن ا بتنفی ذلك قمن د من  ل العدی
  .العامین الماضیینبرامج اإلغاثة في 

اطق صبنا وشملت ي من ة ف ود للتدفئ ة ھذه البرامج توزیع المواد الغذائیة والبطانیات والوق و ومركز المدین دات  وزاخ رى وبل وك وق دھ
  .الخ... بعشیقة ، ، عینسفني ، باطنایا ، تللسقف ألقوش ، بغدیدا،  ، تلكیف برطلة : سھل نینوى مثل

   
، وكان آخر البرامج وان عدد العوائل في تزاید مستمر الجدیر بالذكر أن اللجنة الخیریة اآلشوریة مستمرة في تنفیذ ھذه البرنامج ومن

 .مدینة دھوك أیضا وكذلك في القرى المجاورةنینوى و غذائیة األساسیة في قرى وبلدات سھلھو توزیع المواد ال
رة اي مساعدتھم  لدینا برنامج آخر مشابھ وھو اعادة اسكان العائالت القادمة من بغداد والموصل كان دن الكبی ا من الم وك وغیرھ ودھ

ذا .للسكن في قراھم األصلیة ا ھ وفیر الخیم  وتضمن برنامجن ة األساسیة ت واد الغذائی ات والم ة واالحتیاجات  األدواتووالبطانی الزراعی
ي وشرانش في ، دیرابون فیشخابور في القرى، الخ... المنزلیة األساسیة ي  منطقة زاخو، سردشتي، مالختا، ایقري، خوارا وكاني بالف ف

  .ریكان وقرى تن وبیناثا في منطقة صبنا ، وقریة ھیش في منطقة، برواري باال منطقة
ك نحن واد الغذائی نواصل برنامج اإلغاثة لمساعدة العوائل المحتاجة والنازحین بما في ذل ع الم ي توزی ا الرئیسي ف ة األساسیة من مكتبن

  .مركز مدینة دھوك
 .لجنة، وفقا للطلبات المقدمة للعوائل المحتاجة في مناطق مختلفةان اللجنة تقوم بتقدیم أنواع مختلفة من المساعدات إلى ا

  
  : التمویل

 الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة شتوتغارت االلمانیة 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا 
  
  
 
  خاص في بغداد وكركوكدعم من خالل برنامج  دعم عائالت ضحایا اإلرھاب .٢
  

  :التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في امریكا خاص من تمویل . 
  
  



  
  

  فرع سھل نینوى ،العراق –ریة اآلشو نشاطات اللجنة الخیریة
رى واالقضیة على افرع سھل نینوى  اللجنة الخیریة اآلشوریة باالضافة للمواد الغذائیة التي تم توزیعھا من قبل ي الق ل المھجرة ف لعوائ

ا، تلكیف، بحزانى، بعشیقة، كرملیس، برطلة، في كل من بغدیدا ھ، باطنای وش، شرفیة، تللسقف، بیقوب خ ..عیسنفني ، الق ا من أل وغیرھ
  :قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة بالنشاطات التالیة، القرى االخرى المجاورة

 .وتللسقف تلكیف الفیضانات في بسببالمتضررة  للعوائل تقدیم المساعدة المالیة .١
 ).نینوالمساألرامل ( سھل نینوى الذین یعیشون فيللعوائل المتضررة و الغذائیة والمواد تقدیم المساعدة المالیة .٢
اونوذلك  العائالت النازحة على بعض المواد الغذائیة توزیع .٣ ع بالتع ب م ي الموصلالمھجرین الھجرة و مكت ت إشراف ف  تح

 .العراق -اللجنة الخیریة اآلشوریة 
 تحت إشراف العوائل المھجرةلبعض ) IHO(منظمة الصحة الدولیة  وذلك بالتنسیق مع الغذائیة األخرى والمواد أسرة توزیع .٤

 .نینوى فرع، العراق –للجنة الخیریة اآلشوریة ا
لالسجالت و تنظیم .٥ ات للعوائ ة ل الملف ھیل النازح لتس ة نق اتھم التموینی ة محافظاتالمن  بطاق ر آمن ل غی ب من قب الھجرة  مكت

 .المھجرینو
 :العراق –تكفلت اللجنة الخیریة اآلشوریة  في الموصل ،المھجرین الھجرة و مكتب بالتنسیق مع .٦

  .الجدیدة معیشتھم إلى أماكن من أمراض مزمنة ألولئك الذین یعانون لبطاقة الصحیةا نقل
 .الجدیدة معیشتھملمناطق  المتقاعدین بطاقات نقل

 .سھل نینوى في اآلشورينشاطات اتحاد النساء دعم  .٧
  
  
  

  الصحة والخدمات الطبیة: القسم 
  

  :المشاریع 
  

  الخیریةالعیادة مراكز  .١
ة الصحیة الشؤون االنسانیةفي مجال  .اللجنةبھ  تي قامرامج اإلنسانیة التألنشطة والبمن بین ا وى ت ، افتتحوالرعای ھل نین ي س ف

ز  ؤخرا مرك ي م ادة ف ةعی وم  قری ا ی ان  ٧باطنای عبنا  ٢٠٠٦نیس االت ش ع احتف التزامن م ة، ب وم الجمع ي ی ادف ان بأعی   .نیس
  

ال من المجالتم افتتاح  ین دانی وریةعیادة من قبل السید رام ة اآلش ة الخیری ذي للجن س التنفی وطن -ل ارة لل ي زی ان ف ذي ك ا ، ال أمریك
ى اطالع بشعبنا، ب الظروف المحیطة لیتطلع علىضمن وفد من الوالیات المتحدة  وم  يالت األنشطة والمشاریعوكذلك لیكون عل تق

  .ناعبفي القرى والمناطق التي یقطنھا أبناء ش بھا اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق
  

د من مراكز ل العراق-أن اللجنة الخیریة اآلشوریةبللعلم  ة الدیھا العدی ادة الخیری ة العی ھل مماثل ي س اطق ف رى والمن ف الق ي مختل ف
  .جمیع الناسالعالج المجاني لبو بأسعار رمزیة أ حیث تقوم ھذه المراكز بتقدیم خدماتھا الطبیة، سرسنككذلك في ونینوى 

تللسقف في فرع سھل نینوى أخذت على عاتقھا شراء مولدات للصیدلیات \ العراق-اللجنة الخیریة اآلشوریة ومن الجدیر بالذكر أن
 .برطلةو

  :التمویل
 المانیا-ریة شتوتغارتالكنیسة اإلنجیلیة اللوث 
 أمریكا -لجنة الخیریة اآلشوریةال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اإلعمار:  القسم

  
  :المشاریع

  
  في مدینة دھوك مركز اتحاد الطلبة والشبیبة. ١

  .٢٠٠٦ شباط ٢٥ في وانتھت ٢٠٠٥نیسان  ٣٠ العمل في بدأ .اتحاد الطلبة والشبیبة مركز من بناء االنتھاء
  

  :التمویل
  .امریكافي اللجنة الخیریة اآلشوریة  •

  
  
  )الطابق األول (اآلشوري بناء المركز الثقافي. ٢

م تخصیص ،١٩٩٠في اوائل عام  المركز منذ تأسیس د ت ة أرض كان ق اء قطع ى خاص لبن ذا مبن ك  لھ دعم منالغرض ، وذل بعض  ب
  .ةالمتحد في الوالیات ، وبخاصةالمھجر القومیة في المؤسسات

ك .، تستخدم لنشاطات المركزكانت حتى وقت قریب ، والتي)الطابق السفلي(  موقف للسیارات البدایة كان قد تم بناء قد د ذل اء بع م بن  ت
  .ةكبیر قاعة

  .الرئیسیین لم یتم بناؤھما النتظار اكمال الدعم ن الطابقینا
 خصوصا اآلن،الثقافیة ، و ونشاطاتھ المركز فعالیات إلنجاز على األقل المبنى الرئیسي بأن یتم بناء الطابق األول من ، فإننا نرىولذلك

  .ىوبلدات سھل نینو قرى مماثلة في حیث اصبح للمركز الدور المھم في مساعدة وادارة مراكز ثقافیة
  .ھذا المشروعالدعم المقدم ل لتخصیص بذلنا قصارى جھدنا فقد لذا

  .٢٠٠٦آذار  ١٧ في روعبدء العمل بالمش
  ٢م ٣٠٠:  تبلغ المساحة الكلیة

  
  :التمویل

  .امریكا في اللجنة الخیریة اآلشوریة •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  التعلیم والتدریس:  قسم

  
  :المشاریع

  

  :االبتدائیة السریانیة المدارس. ١
رواتب لالساتذة ، ومساعدة المعلمین المحتاجین،  المدارس السریانیة في دھوك واربیل وسھل نینوى وبغداد ، بما في ذلك دفع دعم -

 .األساسیة للمدارس، باإلضافة إلى ما تقدمھ وزارة التربیة إلدارات المدارس والمعلمین والمحاضرین وتوفیر بعض االحتیاجات
وي القوميطیة تكالیف النقل وغیرھا من االحتیاجات في مدارس كركوك بتمویل خاص من المجلس تغ -  .شیكاغو-االشوري في الین

ةفي دھوك وأربیل  مع وزارة التربیة في تغطیة تكالیف النقل لجمیع الطالب والمعلمین المشاركة ذلك تغطی ي  وك الیف ف ع التك جمی
 .سھل نینوى وبغداد

 .یستمر ھذا الدعم طول فترة موسم التدریس .في عقد أنواع مختلفة من األنشطة التعلیمیةة التدریس السریاني لجنتغطیة تكالیف  -
 .خاصة احتفاالتفي  السریانیة االبتدائیة جمیع المدارس متفوقة في التالمیذ جمیع تكریم -
  
  
 :المدارس الثانویة السریانیة. ٢
 .نصیبینل في االقسام الداخلیةوطالبة طالب ) ١٠٠(لـ  والطعامالسكن  تكالیف تغطیة -
ھریة دفع - آت صرف ، وللمحاضرین الرواتب الش ى للمدرسینالمكاف ي االقسام ، باإلضافة إل ال ف آت للمشرفین والعم صرف مكاف

 .الداخلیة
 .سالتدری موسمفترة  خاللیستمر  ھذا الدعم .والمدرسین للطالب تكالیف النقل التربیة في تغطیة وزارة المشاركة مع -
 .خاصة حتفاالتفي ا في جمیع المدارس الطلبة المتفوقین جمیع تكریم -
 .دھوك في مدینة المدرسینتدریب  تكالیف في تغطیة المشاركة -
 .مكتب اللجنةفي  بطباعة ونسخ المئات من النسخللمدارس االبتدائیة والثانویة  الدراسیة الكتب النقص في تغطیة -
  
 

  :طلبة الجامعة .٢
ة اتحاددعم  من خالل وريكلدوآال الشبیبةو الطلب وم  ش وریةتق ة اآلش ة الخیری ة اللجن ات بتغطی كن  نفق امالس ةال لطالب والطع ي  جامع ف

 .دھوك جامعة الطالب في ودعم أربیل
  
  

  :المدارس السریانیة في سھل نینوى  .٣
  :من خالل سھل نینوى السریاني في عملیة التعلیم دعمب العراق-اللجنة الخیریة اآلشوریةتقوم 

  .بغدیدا في السریانیة المدارسطلبة  نقل •
  .برطلة في السریانیة المدارسطلبة  نقل •
  .تلكیف في السریانیة المدارسطلبة  نقل •
  .عینسفنيمنطقة ل والضواحي بیروزاوهیة قرالسریانیة في  المدارسطلبة  نقل •
  .بغدیدا في السریانیة مدرسةالفي  للمحاضرین شھریةرواتب  دفع •
  .برطلة في السریانیة مدرسةالفي للمحاضرین  شھریةواتب ر دفع •
ت • وریة وزع ة اآلش ة الخیری راق-اللجن ین آتمكاف الع رین للمدرس ى و والمحاض رفین عل یمالمش ة التعل ي عملی ریاني ف ھل  الس س

  .والمدارس االخرى في مدینة الموصل نینوى
  
  التمویل 
 ىبشكل رئی عملیة التعلیم تكالیف في تغطیة تمدنااع وریة سي عل ة اآلش ة الخیری ا و اللجن ي امریك روعف وریة ف ة اآلش ة الخیری  اللجن

 .نیوزیلنداوكندا و واسترالیا في أوروبا
  س ل المجل وریة مث ة اآلش ات القومی وميالمنظم یكاغو الق وي ش ي الین وري ف داني ، اآلش اد الكل ي واالتح وري االمریك اد اآلش اتح

 .موغیرھ
 ألمانیا - ، بافاریاي مدینة شتوتغارتف االنجیلیة اللوثریة الكنیسة.  

 

  
  



  
  
  المجتمع : قسمال

  منظمات المجتمع دعم: المشاریع
 

 :اآلشوري اتحاد النساء -١
 .دھوكو عنكاوا فياالطفال  دور حضانة في دعم الستمرارا -
ة، والم أنشطتھاتقوم اللجنة الخیریة اآلشوریة بدعم االتحاد إلنجاز ، الداعمین االخرین باإلضافة إلى - اختلف ة: أھمھ ي  دورة تدریبی ف

واق ووالخیاطة  التمریضمجال  ةتعلیم اللغات، واألس ا الخیری دا وغیرھ ي بغدی ة، ف وش، برطل خ ... تللسقف، ألق ة ال من محافظ ض
 .ودھوك أربیل محافظاتو ،نینوى

 .دعم نشاطات اتحاد النساء اآلشوري في سھل نینوى -
 .تلكیف اآلشوري في النساءتحاد منزل ال استئجارفرع نینوى ب-قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق -

  
 
  :كلدوآشوريال ةبوالشبی الطلبة اتحاد -٢

 .أربیل ودھوك، سھل نینوى، الكلدوآشوري في انجاز نشاطاتھ المختلفة في بغداد والشبیبة الطلبة اتحاد دعم -
وري - افي اآلش ي المركز الثق ت ف دء ا، االنتھاء من عمل مقھى لالنترن ي ب ي  ٢٠٠٥تشرین االول  ٦لعمل ف ھ ف اء من م االنتھ  ٥وت

 .تم تزوید المركز بأجھزة الكمبیوتر وملحقاتھا كاملة وخطوط االنترنت واألثاث .٢٠٠٦كانون الثاني 
وربدعم من اللجنة الخیریة اآلشوریة اقام فرع دھوك التحاد الطلبة والشبیبة الكلدوآشوري بطولة الشھید  - ي لكرة القالسابعة  ان دم ف

 .في قریة دوري والتي تزامنت مع الذكرى السنویة لمار قریاقوس تموزمن شھر  ١٧-٦للفترة من منطقة برواري باال 
غرة  - ب المص ھید بیرس السابعة للمالع میر و الش ھید س ة الش ي اقام ایضا فرع دھوك لالتحاد بطول وز ٧ف رق  ٢٤بمشاركة ، تم ف

 .شعبیة من منطقة دھوك وعقرة وسرسنك
 .٢٠٠٦ آبمن شھر  ٢١-٨ دیرالوك لكرة القدم للفترةة بطولة اقام -
 .٢٠٠٦من شھر آب  ٢١-١١اقامة بطولة عقرة لكرة القدم للفترة  -
ي في دھوك لطلبة الجامعات حفل التخرج إقامة - وى ف افي ونین وري المركز الثق ل ،اآلش من الحف ع وتض دایا توزی ة  ھ ة الخیری اللجن

وریة ى الخریجین اآلش ذلك ،عل ةلل وك وقین من طلب دارس المتف وریة الم ي المراحل اآلش ة ف ث السادس( المنتھی دائي والثال  االبت
 .)في المدرسة الثانویة والسادس المتوسط

 .دعم نشاطات اتحاد الطلبة والشبیبة الكلدوآشوري في سھل نینوى -
 

  :التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في أمریكا. 
 نداللجنة الخیریة اآلشوریة في نیوزیال. 
 المانیا-الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة شتوتغارت. 
  
  

  
  :الجمعیات االخرى - ٣

 .المختلفة في اقامة نشاطاتھم الریاضیةو الثقافیة دعم المراكز -
الیف استئجار  - ة تك ذي یستخدمالدعم مركز اوكن منا الثقافي من خالل تغطی ى ال ل المركز مبن ي تللسقف  اآلن من قب ى( ف تم  حت ی

 .)خاص لھذا الغرضالمبنى الید تشیببدء ال
 .تغطیة تكالیف احتفاالت المركز -
 .تلكیف من قبل اللجنة الخیریة اآلشوریة في سھل نینوىمركز اوكن منا الثقافي في نشاطات دعم  -

 
  :التمویل

 العراق-اللجنة الخیریة اآلشوریة.  


