
  
  
  
  

  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٧السنوي تقریر النشاط 
  
  
  

 قسم المساعدات والشؤون االنسانیة
كان نتیجة للظروف المأساویة لشعبنا والحصار االقتصادي المفروض  ١٩٩١كما ھو معروف فإن تأسیس اللجنة الخیریة اآلشوریة في 

  :العمل وقام بتغطیة الجوانب التالیةعلى المنطقة فبدأ قسم المساعدات واالغاثة ب
 ).المھجرین(مساعدة القرى المدمرة والشخاص النازحین : فریق المساعدات .١
 .مساعدة المرضى والعوائل المحتاجة في القرى البعیدة: الفریق الطبي .٢
 .لمساعدة االشخاص الذي بحاجة الى اجراء عملیات خارج القطر: المساعدات المادیة .٣
 .مع المدنيدعم منظمات المجت .٤
 .دعم النشاطات الریاضیة .٥

  
  :المشاریع

  :برنامج االغاثة لالجئین والعوائل المحتاجة .١
مال العراق  القرى والبلدات الى من المدنمن العوائل بالنزوح مئات قام الوالموصل،  بغداد في مدن سوء األوضاع األمنیةبسبب  ي ش ف

ھل و وىس ث  .نین ددیحی غ ع ل بل ة العوائ و  النازح ى نح ةإل ة آالف  خمس تمر وعائل د مس ي تزای دد ف تالع رور الوق ع م   .م
اربھم والعیش والسالم األمنباحثین عن  الشمالیة لبلداتوا لقرىتوجھوا لو منازلھممن العوائل بترك ئات قام الم ذین  وأصدقائھم مع أق ال

  .اغلبیتھم من الفقراء
ي  برامج اإلغاثة العدید من، لذلك قمنا بتنفیذ نوع من الدعم يأل س الحاجةفي أم عندما كانواتقدیم الدعم لھم  اإلنساني من واجبنا وكان ف

 .الماضیة السنوات
  :وعلى النحو التالي ،دھوك وقرى والنواحي في سھل نینوىمدینة ، برواري باال، زاخو، البرامج في مناطق صبنا اتم تنفیذ ھذ

  
زال  ھذا البرنامج .من ھولندا سولت منظمة بالتنسیق مع دھوك محافظة عائلة في )٥٩٤( والبطانیات على المواد الغذائیة توزیع .١ ال ی

  .٢٠٠٨في عام  مستمرا
ع .٢ ة توزی واد الغذائی ى الم ات عل ي )٥٠٠( والبطانی ة ف وى عائل ھل نین ع س یق م ة بالتنس ة الھیئ ة الدولی   ).IMC( الطبی
ع .٣ ة توزی واد الغذائی ى الم ات عل ي )١١٠٠( والبطانی ة ف ھل نی عائل وىس ع ن یق م ة بالتنس ادي منظم ة أی   .الرحم
واد .٤ ع الم یة لل توزی ى األساس زل عل ي) ٤٧٨٣(من ة ف وى  عائل ھل نین رتین، وس یق لم ةبالتنس ع منظم دیل م وید قن ن الس   .م
ع .٥ ة توزی واد الغذائی ى الم ات عل ي )١٣٠٠( والبطانی ة ف وى عائل ھل نین ل  س ن قب راقم ي الع وریة ف ة اآلش ة الخیری   .اللجن
ع وزارة بالتنسیق سھل نینوى عائلة في )١٣٠(على  یةمنزلال والمواد والبطانیات المواد الغذائیة یعتوز .٦ رع/ المھجرینالھجرة و م  ف

 .نینوى
  

رامج تنفیذ ستواصل اللجنة الخیریة اآلشوریة بالذكر أن ومن الجدیر ام  ھذه الب للمساعدة  ٢٠٠٨لع ة العوائ ازحینو المحتاج ي  الن ا ف بم
  .دھوك الرئیسي في مدینة مكتبنا الضروریة من المساعداتتوزیع  ذلك

ات مناطق مختلفة فيوالمحتاجة  العوائلإلى  المساعدات اللجنة الخیریة االشوریة بتقدیم أنواع مختلفة من محیث تقو ة، وفقا للطلب  المقدم
  .إلى اللجنة

 



  :التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في أمریكا. 
 یة في استرالیااللجنة الخیریة اآلشور. 
 المانیا / )شتوتغارت( رغ فورتمب الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في. 
 المانیا / )میونیخ(بافاریا  الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في. 
 "في المانیا" شمال العراقو دینعب طور مع مجموعة تضامن. 
 السویدقندیل منظمة ،. 
 ،ھولندا منظمة سولت. 
 الھیئة الطبیة الدولیة  (IMC). 
 منظمة أیادي الرحمة. 
 نوالمھجری الھجرة وزارة. 
  
  

 :برنامج المساعدات الطبیة والعالجیة .٢
ن د تحس ي بع اع ف مالیة، األوض ة الش والت  المنطق اف الج م ایق ة،ت ة المیدانی ر  الطبی د اقتص ذا وق اط لھ دیم النش ةتق دمات العالجی  الخ
  :نفي كل م الخیریة یدلیاتمن خالل الصوالنازحین  للمحتاجین

 سرسنك. 
 ألقوش. 
 برطلة. 
 تللسقف. 
 باطنایا. 
 كرملیسسوف یتم نقلھا الى ( شیخان.( 

 
  :قسم المساعدات .٣

ي والمرضى المھجرین المحتاجین المالیة، وال سیما المساعدات استفادوا من من الناس مئاتال ى الذین كانوا ف ة إل اتإلجراء  حاج  عملی
  عاجلة

  :التمویل
 ریكااللجنة الخیریة اآلشوریة في أم. 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا. 
 المانیا / )شتوتغارت( رغ فورتمب الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في. 
 " في المانیا" شمال العراقومجموعة تضامن مع طور عبدین. 
  
  

  فرع سھل نینوى / العراق – اآلشوریة نشاطات اللجنة الخیریة
دا باالضافة للمواد الغذائیة التي تم توزیعھا ي كل من بغدی رى واالقضیة ف ي الق ل المھجرة ف وى للعوائ ھل نین رع س ة، من قبل ف ، برطل

  ، ألخ والقرى االخرى المجاورة..ني عیسنف، القوش، شرفیة، تللسقف، بیقوبھ، باطنایا، تلكیف، بحزانى، بعشیقة، كرملیس
  

 ).والمسنیناألرامل ( سھل نینوى یشون فيالذین یعللعوائل المتضررة و الغذائیة والمواد تقدیم المساعدة المالیة .١
ل على بعض المواد الغذائیة توزیع .٢ ة العوائ ع النازح ك بالتنسیق م ب وذل ي الموصلالمھجرین الھجرة و مكت ت إشراف ف  تح

 .العراق -اللجنة الخیریة اآلشوریة 
ع الغذائیة األخرى والمواد سرةاأل توزیع .٣ ك بالتنسیق م ة الال وذل ةھیئ ة الدولی بعض ) IMC( طبی ل المھجرةل ت  من العوائ تح

 .نینوى فرع / العراق –اللجنة الخیریة اآلشوریة  إشراف
واد أسرة توزیع .٤ ة األخرى والم ع الغذائی ك بالتنسیق م ة  وذل بعض ) Qandel(منظم لل ت إشراف  المھجرة العوائ ة تح اللجن

 .نینوى فرع/ العراق –الخیریة اآلشوریة 
لتسھیل النازحة ل للعوائلالملفات السجالت و تنظیم .٥ ة نق اتھم التموینی ر  محافظاتالمن  بطاق ةاآلغی ل من ب من قب الھجرة  مكت

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

 .الجدیدة معیشتھم أماكن إلى من أمراض مزمنة الذین یعانونالمھجرین ألولئك  البطاقة الصحیة نقل            
 .الجدیدةمعیشتھم لمناطق  المتقاعدین بطاقات نقل            

 .سھل نینوى في اآلشورياتحاد النساء  نشاطاتدعم  .٧
 



  اإلعمار: القسم
  

  المشاریع
  

 )الطابق األول(ري شوي اآلالمركز الثقاف بناء
م تخصیص ،١٩٩٠في اوائل عام  المركز منذ تأسیس د ت ة أ كان ق اء رضقطع ى خاص لبن ذا مبن ك  لھ دعم منالغرض ، وذل بعض  ب
 .المتحدة في الوالیات ، وبخاصةالمھجر القومیة في المؤسسات

 
 تم بناء بعد ذلك .، تستخدم لنشاطات المركزكانت حتى وقت قریب ، والتي )الطابق السفلي ( موقف للسیارات بناءالبدایة كان قد تم  وقد

  .كبیرة قاعة
اء فإننا نرى ولذلك، یتم بناؤھما النتظار اكمال الدعمئیسیین لم ان الطابقین الر ى الرئیسي الطابق األول من بأن یتم بن ل المبن ى األق  عل

 مماثلة في مراكز ثقافیةحیث اصبح للمركز الدور المھم في مساعدة وادارة  اآلن،خصوصا الثقافیة ، و والمھام نشاطات المركز نجازإل
  .ھذا المشروعالدعم المقدم ل لتخصیص بذلنا قصارى جھدنا فقد لذا ،وبلدات سھل نینوى قرى

 
  :المشروع 

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

ن ألف م رف یت س غ ة، اإلدارة( خم ة، المكتب ل، المجل رف و التموی كرتیرغ ر  )س ى مم افة ال لباالض بخطوی ام، ، مط خ... حم   ال
  

یس مشروعالوتم افتتاح  ل رئ وریة  من قب ة اآلش ة الخیری ي اللجن ابلیونف وركیس العراق السید ن و ك ب واالب بت ت اوبركام  من ھورس
مال العراقومجموعة تضامن مع طور عبدین  ي ش ا ف ة / ألمانی ة اللوثری ي الكنیس ة ف ورتمبرغ اإلنجیلی ا) / شتوتغارت( ف ي، ألمانی  ٥ ف

  .٢٠٠٧ تشرین االول
  

  :التمویل 
 امریكا - لخیریة اآلشوریةاللجنة ا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 

  التعلیم والتدریس: قسم 
  
  :المدارس االبتدائیة السریانیة. ١
دة  العراق كل انحاءالسریانیة في االبتدائیة  للمدارس نفقات النقل دفع جمیع العراق تتحملاللجنة الخیریة اآلشوریة   - ا  )١٥(لم یوم

 .شھر ایلول من
ین، ومساعدة لالساتذة دفع رواتب، بما في ذلك وبغدادسھل نینوى واربیل و في دھوك السریانیة المدارس دعم - اجین ، المعلم  المحت

 .والمحاضرین والمعلمین  المدارس التربیة إلدارات وزارة، باإلضافة لما تقدمھ للمدارس األساسیة بعض االحتیاجات وتوفیر
 .وأربیل دھوكالمعلمین في التالمیذ و لجمیع نفقات النقل التربیة في تغطیة وزارة المشاركة مع -
 .وبغداد سھل نینوى في السریانیة المدارس نفقات جمیع دفع -
 .التدریس موسم یستمر اثناء فترة ھذا الدعم .األنشطة التعلیمیة أنواع مختلفة من في عقدلجنة التعلیم السریاني  نفقات دفع -
 .من قبل الحكومة یتم توظیفھم الذین ال السریانیة في المدارس نظافةعمال ال رواتب دفع -
 .خاصة احتفاالتفي  السریانیة االبتدائیة جمیع المدارس متفوقة في التالمیذ جمیع تكریم -
 .بنسخ المئات من النسخ في مكتب اللجنة المناھج الدراسیة النقص في تغطیة -
دارس النقل نفقاتبدفع خیریة اآلشوریة العراق تقوم اللجنة ال - ي للم ة ف وك االبتدائی ل دھ كورة وأربی ة مش وم وزارة التربی ى ان تق  ال

 .العام في نھایة لھم بدفع ھذه النفقات
  
  
  
 :المدارس الثانویة السریانیة. ٢
دارس من نفقات النقل دفع جمیع العراق تتحمل - اللجنة الخیریة اآلشوریة - ي  الم ة السریانیة ف لألسبوعین اق العر كل انحاءالثانوی

ً ازارة التربیة بالبدء بصرف النفقات وحیث تقوم ، شھر ایلول مناألولین   .شھر تشرین االول من بدایةعتبارا
وظیفھم  للمعلمین دفع الرواتب، باإلضافة إلى للمعلمینالمكافآت وصرف ، للمحاضرین الرواتب الشھریة دفع - تم ت م ی ذین ل میاال  رس

 .من قبل الحكومة
 .التدریس موسمیستمر اثناء فترة  ھذا الدعم .والمعلمین للطالب تكالیف النقل التربیة في تغطیة وزارة المشاركة مع -
ع - ات دف ل نفق ة من والمحاضرین المدرسین نق وك مركز المدین ى دھ دارس ال ة الم ى  السریانیة الثانوی ة ال دارس(خارج المدین  الم

 ).سرسنكو سیمیلزاخو ، في  الثانویة
 .خاصة حتفاالتفي ا في جمیع المدارس لبة المتفوقینالط جمیع تكریم -
 .دھوك في مدینة تدریب المعلمین تكالیف في تغطیة المشاركة -
 .مكتب اللجنةفي  بطباعة ونسخ المئات من النسخ المناھج الدراسیة النقص في تغطیة -
ً ) دوالرا ١٦( بدفع تتعھدالتربیة  وزارة -  .ةالنقل الباقینفقات بتغطیة العراق  في وریةاآلش الخیریةاللجنة وتقوم  ،طالبلل شھریا
  
 
  :االقسام الداخلیة .٣
م ) ١١٨(والطعام لـ السكن غطي نفقاتت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق - ً، معظمھ ازحین( المھجرینمن طالبا ً )الن  ، وخصوصا

 .علیم السریانيشخص بمن فیھم طلبة الت ١٢٣اي بمجموع ، مدرسین)  ٥( ، باالضافة الى سھل نینوىمن 
 .كل الطلبة الموجودین في االقسام الداخلیة یدرسون في المدارس الثانویة والجامعات -
ة نفقاتبدفع  اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق تعھدت - ذلك، الطعام واالدوی وفیر  وك وم بت ةتق نحو وسائل الراح ة م  مساعدات مالی

 .طلبتاھم وحسب المحتاجین لبعض
  
  
  
  
  
  
 



  
  :ریانیة في سھل نینوىرس السالمدا. ٤

  :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 رقالسریانیة في  المدارسطلبة  نقل. 
 بغدیدا في السریانیة في مدرسةللمدرسین  شھریةرواتب  دفع. 
 برطلة في السریانیة في مدرسةللمدرسین  شھریةرواتب  دفع. 
 وىسھل نین السریاني في عملیة التعلیمالمشرفین على والمعلمین وللمدرسین  آتمكاف العراق-اللجنة الخیریة اآلشوریة وزعت.  
  

دارس لل ضخمة ھذا العام احتفاالتفي ت اقیم ،في امریكااللجنة الخیریة اآلشوریة  من خاص بتمویل ةم د  بمناسبة السریانیة االبتدائی عی
یالد ث  الم دة، حی نة الجدی تورأس الس وریة قام ة اآلش ة الخیری راق-اللجن ع الع ى بتوزی دایا عل ذ  ھ ثالتالمی تألت حی وبھم  ام الفرح قل ب

  :على النحو التاليتم التوزیع ، والسعادة و
 .مدارس )٤( في ذتلمی )٢٥٤(بلغ عددھم ، دھوك مركز مدینة كل االبتدائیة في المدارسالثانیة من المرحلتین األولى وتالمیذ ل -
ةالسادسة في والخامسة و الثالثة والرابعة المتفوقین منتالمیذ لل - وك مركز مدین اطق دھ غ عددھم  ،المجاورة والمن ذا  )٨٢٢(بل تلمی

  .مدرسة )٢٢( في
 .مدرستین في تلمیذ )١٤٠(بلغ عدھم ، أربیلالسادسة في الخامسة و، الرابعة، الثالثة ،الثانیة، المراحل األولى تالمیذجمیع ل -
دا، برطلة في مدارس )٤(تالمیذ لل )١٨٠(بلغ عددھم  سھل نینوى،الثالثة في األولى والثانیة و فيجمیع التالمیذ ل -  نيسف عین، بغدی

 .وتلكیف
 .مدرسة واحدةفي  تلمیذ )٣٥( في بغداد، والثانیة والثالثة المراحل األولى فيجمیع التالمیذ ل -
  .مدرستینتلمیذ في ) ٦٠٠(ـفي كركوك، ل والثالثة والرابعة األولى والثانیة فيجمیع التالمیذ ل -
  
  التمویل 

 دنااع ة تم ي تغطی الیف ف یم تك ة التعل ى عملی كل رئیسي عل ة بش وریة اللجن ة اآلش ا و الخیری ي امریك روعف ة  ف ة الخیری اللجن
 .نیوزیلنداوكندا و واسترالیا في أوروبا اآلشوریة

 في ألمانیا )دوسلدورف(د راینالن اإلنجیلیة في الكنیسة. 
 في ألمانیا )بیلیفیلد( ویستفالیا اإلنجیلیة في الكنیسة. 
 برلین / ھانوفر(یا في ألمان الكنیسة اإلنجیلیة(. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المجتمع :قسمال

 المدني منظمات المجتمع دعم: المشاریع
 

 :اآلشوري اتحاد النساء -١
 .دھوكأربیل و فياالطفال  دور حضانة في دعم الستمرارا -
وك  - ي دھ ل ف ال لحضانة رامئی ل االطف غیرة لنق ل ص م شراء سیارات نق ا ت ي امریك وریة ف ة اآلش ة الخیری بتمویل خاص من اللجن

 ئیل في اربیلوحضانة دام
 .دعم نشاطات اتحاد النساء اآلشوري في سھل نینوى -

 
  :يالكلدوآشور ةبوالشبی الطلبة اتحاد -٢

 .أربیل ودھوك، سھل نینوى، الكلدوآشوري في انجاز نشاطاتھ المختلفة في بغداد والشبیبة الطلبة اتحاد دعم -
ة بدعم من اللجنة الخیریة اآلشوریة اقام فرع دھوك التحاد الطلبة  - ي منطق دم ف ور لكرة الق والشبیبة الكلدوآشوري بطولة الشھید آش

 .تموز ١١برواري باال في 
 .آب ١٢المصغرة في منطقة نھلة في مة بطولة الشھید بیرس لكرة القدم للمالعب اقا -
 .تموز ٧المصغرة في منطقة دیرالوك في للمالعب اقامة بطولة الشھید سمیر لكرة القدم  -
 .الثالث من آذار قدم فيرة اللك صبنا بطولة إقامة -
 .آذار ٣٠المباراة النھائیة اقیمت في  ،لكرة القدم دیفید نرساي إقامة بطولة -
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 ة وك وق للطلب دارس ین منالمتف وریة الم ي المراحل اآلش ة ف ث السادس( المنتھی دائي والثال  االبت
 .)في المدرسة الثانویة والسادس المتوسط

 .آذار ٢٣في المركز الثقافي اآلشوري في  خیري إقامة حفل -
 .دعم نشاطات اتحاد الطلبة والشبیبة الكلدوآشوري في سھل نینوى -
 .تشرین االول ١٠في  الذي اقیمدعم مؤتمر اتحاد الطلبة  -
 

  :التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في أمریكا. 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في نیوزیالند. 
 " في المانیا" شمال العراقومجموعة تضامن مع طور عبدین. 
  

  
  :الجمعیات االخرى - ٣

 .المختلفة في اقامة نشاطاتھم الریاضیةو الثقافیة دعم المراكز -
 .في في إقامة نشاطاتھ الثقافیةدعم مركز اوكن منا الثقا -
 .تغطیة تكالیف احتفاالت المركز -
 .تلكیف من قبل اللجنة الخیریة اآلشوریة في سھل نینوىمركز اوكن منا الثقافي في نشاطات دعم  -

 
  :التمویل

 العراق-اللجنة الخیریة اآلشوریة.  
  
  
  

 الخاتمة
ر  من خالل ذا التقری املین ھ ود نحن الع ة الالسنوي ن ي اللجن دف ل ال كرنا لك ا وش دم امتنانن وریة ان نق ة اآلش ة (اعمین خیری ب اللجن مكات

دیم المساعدة بإعطاء ) المنظمات، الغیر آشوریین االصدقاء، یة في كل انحاء العالمرشوالخیریة اآل والذین حاولوا وال زالوا یحاولون تق
  .القوة والثبات لقومیتنا عن طریق دعم التعلیم والثقافة

  
  
  


