
  
  
  
  
  
  

  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٨السنوي تقریر النشاط 
  
  

  المقدمة
وریة فإ، كما ھو معروف ة اآلش ة الخیری ي العراقن تأسیس اللجن ي عام  ف ان ١٩٩١ف ي مرت ب ك ة للظروف مأساویة الت عبنانتیج ، ش

ادي بسببو ار االقتص راق الحص ى الع روض عل ار المف ام والحص كل ع ذي  بش امھ فرضال ابق النظ ى الس مالیة عل ة الش كل  المنطق بش
ت ، خاص ي جعل ادیةوالت ة االقتص ت سیئة الحال ة، وخلف ر البطال ةو .والفق ذه نتیج ا األسباب لھ ة وغیرھ یس اللجن رة تأس بحت فك ، اص

  .من البالد المنطقة الشمالیة، وخاصة في لشعبنا داعمةة لتكون لجنة ضروریالخیریة اآلشوریة 
  

ة، في الوسط و السیئة والظروف األمنیة السیاسیة ، ونتیجة لالوضاع٢٠٠٣العراق في  وتحریر صدام نظام بعد سقوط اطق الجنوبی المن
رة  دأت ھج لآالف ب ى العوائ ة  إل اطق اآلمن يالمن وى ف ھل نین مالیة، وو س اطق الش دمتالمن ة ق ة اللجن وریة  الخیری ول األدعم لااآلش

وىیرة في الفقالمشردة و العوائلالمساعدة لتلك و ھل نین ث س دأت ، حی ةب رق اإلغاث ي العراق من ف وریة ف ة اآلش ة الخیری عب اللجن  توزی
 .البلد أخرى من ومناطق كركوكبغداد والموصل و سھل نینوىمناطق في  وتقدیم المساعدة المالیةوالمنزلیة  والمواد الغذائیة األدویة

  
ي ٢٠٠٨ین االول تشر بعد أحداث ، وخاصةمرت في البالدالتي  بسبب الظروف ت ف ي وقع ى ھجرة الت ذا إل اآلالف  الموصل، أدى ھ

وص سھل نینوى،واربیل و دھوك إلى مناطق من الموصل من العوائل ھ الخص ة ل .على وج عبةنتیج ذه الظروف الص د  وسقوط ھ العدی
عبنا الشھداء من ي الموصل، من أبناء ش ث  ف ذه االحداثحی ت  ان ھ امجلب د من وسائل اإلعالم اھتم ى اخل والخارجال ة ال ھ منطق ل س

ذین ، وال سیمالھؤالء الناس لتقدیم الدعم والمساعدةتتوجھ والدولیة  المحلیة العدید من المنظمات اإلنسانیة ، وھو ما جعلنینوى ك ال  أولئ
ي العراق وكان .٢٠٠٨في تشرین االول  األحداث األخیرة بسبب الموصل وا منھرب وریة ف ز الدور فع للجنة الخیریة اآلش ي  ومتمی ف
د تمك .عدیدة إغاثة برامج من خالل تنفیذ الشھداء وأسر تلك العوائلالدعم والمساعدة ل تقدیم ا أیضانولق ثمن  ن د من ح ات  العدی المنظم

ذلك من خالل ،لمساعدتھم اإلنسانیة وفیر المعلومات و وك ةت دد اإلحصاءات الدقیق ل لع ة ل العوائ اتالنازح ذه المنظم ھیل عمل ھ ، تس
 .الشھداء في سھل نینوى وأرامل العوائل النازحة ولقاء لزیارة من الخارج القادمة زیارات الوفود ترتیب ضافة إلىباإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  :على المنطقة فبدأ قسم المساعدات واالغاثة بالعمل وقام بتغطیة الجوانب التالیة
 ).المھجرین(مساعدة القرى المدمرة والشخاص النازحین : فریق المساعدات .١
 .مساعدة المرضى والعوائل المحتاجة في القرى البعیدة: الفریق الطبي .٢
 .بحاجة الى اجراء عملیات خارج القطرلمساعدة االشخاص الذي : المساعدات المادیة .٣
 .دعم منظمات المجتمع المدني .٤
 .دعم النشاطات الریاضیة .٥

  
 : المشاریع

ار البصرة والموصل بغداد في مدن سوء األوضاع األمنیة بسبب: برنامج اغاثة المھجرین والعوائل الفقیرة - أ خ، ... واألنب ام الال ات ق مئ
ھل في شمال العراق و والبلداتالقرى  الى من المدنمن العوائل بالنزوح  وىس غ عدد .نین ث بل ل حی ة العوائ ة النازح و خمس ى نح  إل

 .مع مرور الوقتالعدد في تزاید مستمر وعائلة آالف 
رىلتوجھوا و منازلھممن العوائل بترك ئات قام الم داتوا لق مالیة لبل احثین عن  الش اربھم والعیش والسالم األمنب ع أق  وأصدقائھم م

  .الفقراء ھم منالذین اغلبیت
دعم يأل في أمس الحاجة كانوا حینتقدیم الدعم لھم ل اإلنساني من واجبنا وكان ان ل، نوع من ال ذلك ك د مندینا ل ة العدی رامج اإلغاث  ب

 .الماضیة في السنوات المنفذة
و(في مدینة دھوك والمناطق المجاورة  عائلة) ١٠٠٠(ـل إغاثة رنامجب .١ رة، زاخ رواري، صبنا، عق میل وب ا س دعم من وب) الب

 .٢٠٠٨كانون الثاني  ٢٠-٢للفترة . ھولندا، منظمة سولت
امج .٢ ة برن ـ إغاث ة )٨٠٠(ل اورة  عائل اطق المج وك والمن ة دھ ي مدین وریة(ف میل ومنص دعم من ) س ك ب ة وذل ة االنجیلی الكنیس

 .٢٠٠٨ شباط ٥-٣للفترة . المانیا / رغفورتمب اللوثریة في
ورتمب الكنیسة االنجیلیة اللوثریة فيوذلك بدعم من ) منطقة الزنجیلي(محافظة نینوى  عائلة في )٤٠٠(لـ إغاثة برنامج .٣  / رغف

 .٢٠٠٨ شباط١٢-٨للفترة . المانیا
ي )٥٠(لـ إغاثة برنامج .٤ ة ف اطق المجاورة  عائل وك والمن ة دھ وید ) صبنا(مدین ي الس ال حدود ف وریون ب ة آش دعم من منظم ب

 .٢٠٠٨آب  ٢٢-١٨للفترة 
ة ، )كرنجو والمناطق االخرى، تللسقف، باقوفا( سھل نینوى والقرى المجاورة  عائلة في )٥٤(لـ إغاثة برنامج .٥ بدعم من منظم

 .٢٠٠٨آب  ٢٥-٢٣آشوریون بال حدود في السوید للفترة 
 .٢٠٠٨ایلول  ١٥من العوائل الفقیرة بتعاون منظمة قندیل في ) ٦٨(برنامج إغاثة لـ .٦
دعم من عائلة في م) ١٤٠٠(برنامج إغاثة لـ .٧ ة الموصل ب ازحین من مدین ة دینة دھوك والمناطق المجاورة للن ة االنجیلی الكنیس

 .٢٠٠٨تشرین األول  ١٥-١للفترة . المانیا / رغفورتمب اللوثریة في
ع ) ٤٨(برنامج إغاثة لـ .٨ اون م ك بالتع م ذل د ت د احداث تشرین االول وق ذین جاءوا من الموصل بع وك وال ة دھ عائلة في مدین

 .٢٠٠٨تشرین االول  ٨ندیل في منظمة ق
رى المجاورة ) ٦٠٠(برنامج إغاثة لـ .٩ وى والق ھل نین وش(عائلة في منطقة س ة، میركي، بعشیقة، تلكیف، ألق كرملیس ، برطل

 الكنیسة االنجیلیة اللوثریة فيبدعم من اللجنة الخیریة اآلشوریة في أمریكا واللجنة الخیریة اآلشوریة في نیوزیالند و) وبغدیدا
 .٢٠٠٨تشرین االول  ٣٠-٢٥للفترة . المانیا / رغرتمبفو

ااب، تلكیف، كرملیس، برطلة، بغدیدا(عائلة في منطقة سھل نینوى والقرى المجاورة ) ١٤٠٠(برنامج إغاثة لـ .١٠ ، تللسقف، طنای
 .٢٠٠٨كانون االول  ٢٠-١٧للفترة . ھولندا، بدعم من منظمة سولت، )باقوفا وألقوش

ـ .١١ ة ل امج إغاث رى المجاورة ) ٥٠٠(برن وى والق ھل نین ة س ي منطق ة ف قف(عائل ا، شیخان، تللس وش، شرفیة، باقوف ا ، ألق باطنای
للفترة . المانیا / رغفورتمب الكنیسة االنجیلیة اللوثریة فيبدعم من ، باالضافة لمنطقة سد الموصل في محافظة دھوك) وبعشیقة

 .٢٠٠٨كانون االول  ٣٠-٢٣
ذ ستواصللخیریة اآلشوریة اللجنة ا بالذكر أن ومن الجدیر رامج تنفی ذه الب ام  ھ ع لمساعدة  ٢٠٠٩لع ة بتوزی ة والنازح ل المحتاج العوائ

 .المساعدات االساسیة
وم ب ة منتقحیث ان اللجنة الخیریة اآلشوریة تق واع مختلف ى  المساعدات دیم ان لإل ي العوائ ة ف ة المحتاج اطق مختلف ات و، من ا للطلب وفق

 .للجنة الخیریة المقدمة
  

  :التمویل
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في أمریكا. 
 اللجنة الخیریة اآلشوریة في استرالیا. 
 نة الخیریة اآلشوریة في نیوزیالنداللج. 
 االمانی / )شتوتغارت( رغ فورتمب الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في. 
 االمانی / )میونیخ(بافاریا  الكنیسة االنجیلیة اللوثریة في. 
 "في المانیا" شمال العراقو طور عبدین مع مجموعة تضامن. 
 السویدقندیل منظمة ،. 
 ،ھولندا منظمة سولت. 
 دالسوی، آشوریون بال حدود.  

  



  
 :المساعدات الطبیة والعالجیة -  ب

لة  یدلیاتمواص ة ص وریة الخیری اللجن راق ة اآلش ي الع دیم ف دماتھبتق ة للا اخ اسلطبی ي ن ون ف ذین یعیش وى ال ھل نین نك،و س  سرس
ً  أحیانا بشكل مجانيو، جدا دةوبأسعار زھی   .تاجینالمح للناسوخاصا

  :في الصیدلیات وتقع ھذه
 ألقوش .١
 تللسقف .٢
 باطنایا .٣
 كرملیس .٤

  .٢٠٠٨في ایلول  تم اغالق اثنین من الصیدلیات في برطلة وبغدیدا وتم نقل االدویة الي الصیدلیات االخرى في سھل نینوى
  

ذه قامت اللجنة الخیریة بالتبرع ببعض االدویة لم ت ھ ستشفى آزادي في محافظة دھوك والمستشفى الطوارئ في محافظة اربیل وقم كان
  .االدویة تبرع من الھیئة الطبیة الدولیة

  
 :المساعدات -  ت

  :قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق بدعم العدید من الناس عن طریق
  .عض المرضى خارج القطر لغرض العالجشراء بعض االدویة للمرضى المحتاجین وارسال بو اعطاء الدعم المادي -١
 .مساعدة العوائل الفقیرة بأعطائھم المواد الغذائیة -٢
 .مساعدة الجرحى في محافظة بغداد -٣
 ).٢٠٠٨بعد االحداث االخیرة في مدینة الموصل في تشرین االول (مساعدة عوائل الشھداء في محافظة نینوى  -٤
 .مساعدة بعض العوائل المحتاجة لغرض اعادة تأھیل منازلھم -٥
 .شراء مضختین للمیاه لمساعدة الفالحین لري مزارعھم -٦
 .شراء مضخة لمبید الحشرات الحد المزارعین -٧

  
  

 المدني منظمات المجتمع دعم قسم
 :اآلشوري اتحاد النساء -١

 :و التاليعلى النح سھل نینوىواربیل و في دھوك اآلشوري النساء اتحاد دعم
 .دھوكأربیل و االطفال في دور حضانة في دعم االستمرار -
 .تخصیص سیارة نقل من اللجنة الخیریة االشوریة لنقل االطفال الى دار حضانة رامئیل في دھوك -
 .لمدة شھر واحد سمیلفي  )اإلسعافات األولیة في(التمریض  دورة إلقامة في دھوك اآلشوري النساء االتحاد دعم -
 .اعادة تأھیل مبنى االتحاد اآلشوري في د النساءاتحا دعم -
 .التسھیالت لھم وتقدیم اآلشوري االتحاد النساء لمؤتمر للمندوبین استقبال -

 
 :الكلدوآشوري ةبوالشبی الطلبة اتحاد -٢

 : على النحو التالي سھل نینوىواربیل و الكلدوآشوري في دھوك والشبیبة الطلبة اتحاد دعم
 .دھوك جامعة لطلبة سنویةال التعارف حفلة إقامة -
 .نوني عین من قریة لمریض لجمع التبرعات خیري إقامة حفل -
 .في أربیل لكرة القدم بطولة أربائیلو إقامة -
 .في شھر اذار صبنا في منطقة لكرة القدم آشور بطولة الشھید إقامة -
وریةاالقسام الداخلیة التابعة للجنة الخ طالبل لكرة القدم دیفید نرساي إقامة بطولة - ة اآلش ق) ٢٢(بمشاركة  ، العراق-یری د و، فری ق

 .االول من نیسان ھذه البطولة في احتفاالت اقیمت
 .في شھر حزیران باختمي في قریة لكرة القدم باختمي أشبال بطولة إقامة -
 .شھر تموز في منتصف باال برواري في منطقة لكرة القدم أنور الشھید بطولةإقامة  -
 .في شھر تموز صبنا قدم فيال لكرة الشباب بطولة إقامة -
 .شھر آب في نھلة في منطقة فرق ، ١٠بمشاركة  لكرة القدم زیا الشھید بطولة إقامة -
 .آب شھرفي  دیرالوك في قریة لكرة القدم سمیر الشھید بطولة إقامة -

 
  :الجمعیات االخرى -٣

 .في اقامة نشاطاتھم الریاضیةواالجتماعیة و الثقافیة دعم المراكز -
 .ت اعیاد نیساندعم احتفاال -
 .دعم مركز اوكن منا الثقافي في إقامة نشاطاتھ -

 
 
  
  



  
  
  

 اإلعمارقسم 
 :المشاریع 

ا اآلشوریة الخیریة اللجنة، الذي تمولھ الشرفیة في قریة الكلدوآشورية والشبیبة الطلب اتحادمقر  بناء .١ دأ. في أمریك المشروع  ب
اني انتھى شھر آذار و  في ي تشرین الث ى مساحة  .٢٠٠٨ف ألف من ٢م٣٠٠المبن ام، واستقبال و غرف )٤(، ویت مطبخ وحم

 .ومرآبحدیقة 
 .في العراق االشوریة الخیریة اللجنة بدعم من باختمي في قریة بوداغ الشھید قاعة تأھیل .٢
  

  :التمویل
  :من قبل الشرفیة في قریة الكلدوآشوري الشبیبة الطلبةو االتحادمقر  بناء تم تمویل

 في امریكا وریةاآلش الخیریة اللجنة. 
 مانویل قلیتاع السید -المملكة المتحدة في اآلشوریة اللجنة الخیریة. 
 من المملكة المتحدة قلیتا كلیفورد السید. 

  
  

  

  قسم التعلیم والتدریس
  

  :السریانیة االبتدائیة المدارس - ١
دة اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق تتحمل دفع نفقات نقل طلبة مدارس االبتدائیة ا .١ وم  ١٥لسریانیة في كل انحاء العراق لم ی

 .شھر ایلول
اجین ، اربیل، دعم المدارس السریانیة في دھوك .٢ ین المحت سھل نینوى وبغداد ویشمل دفع رواتب المحاضرین ومساعدة المعلم

ن ة م ھ وزارة التربی ا تقدم افة لم دارس باالض یة للم ات االساس ض االحتیاج وفیر بع دارس والمدرس وت ین إلدارة الم
 .والمحاضرین

 .مشاركة اللجنة الخیریة اآلشوریة مع وزارة التربیة في تغطیة نفقات نقل التالمیذ والمعلمین في دھوك واربیل .٣
 .للمدارس السریانیة في سھل نینوى وبغداد النقل جمیع نفقات دفع .٤
 .دعم یستمر خالل فترة التدریسھذا ال، نفقات جمعیة المعلمین السریانیة في اقامة العدید من النشاطات التربویة دفع .٥
 .دفع رواتب عمال التنظیف والذین لم یتم توظیفھم رسمیا من قبل الحكومة .٦
 .بإقامة حفل خاص السریانیة االبتدائیة جمیع المدارس المتفوقین في التالمیذ جمیع تكریم .٧
 .نةاو استنساخ المئات من النسخ في مكتب اللج ةتغطیة النقص الموجود في المناھج بطباع .٨
 .تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات النقل للمدارس االبتدائیة في دھوك واربیل .٩

 .االبتدائیة السریانیة في قریة باختميبناء مخزن لمدرسة باختمي  .١٠

  
 :ةالمدارس السریانیة الثانوی

رة  .١ راق لفت اء الع ل انح ي ك ریانیة ف ة الس دارس الثانوی ة م ل طلب ات نق ع نفق ل دف راق تتحم ي الع وریة ف ة اآلش ة الخیری اللجن
 .شھر ایلول حتى تبدا وزارة التربیة بدفع مصاریف النقل من بدایة شھر تشرین االول اسبوعین من

ل  .٢ ن قب وظیفھم م تم ت م ی ذین ل ین ال ب للمدرس ع روات ى دف افة ال ین باالض آت للمدرس رف مكاف رین وص ب المحاض ع روات دف
 .الحكومة

ل ا .٣ ات نق ة نفق لمشاركة اللجنة الخیریة اآلشوریة مع وزارة التربیة في تغطی وك واربی ي دھ ة والمدرسین ف ذا  لطلب ویستمر ھ
 .الدعم خالل فترة موسم التدریس

وك لنقل  نفقات دفع .٤ ة دھ ي مدین كنون ف ذي یس دارسلالمدرسین والمحاضرین ال ة  م ة الثانوی ة الواقع اطق (خارج المدین ي من ف
 .)سرسنك ودیرالوك، سمیل، زاخو

 .ة الثانویةریانیالس جمیع المدارس في الطلبة المتفوقین جمیع تكریم .٥
 .تدریب المدرسین في مدینة دھوك مشاركة اللجنة في تغطیة تكالیف .٦
 .او استنساخ المئات من النسخ في مكتب اللجنة ةتغطیة النقص الموجود في المناھج بطباع .٧
  .یفدوالر شھریا للطالب كنفقات النقل وتقوم اللجنة الخیریة بتغطیة بقیة المصار ١٦بدفع  التربیة وزارةتقوم  .٨

  
  
  



  
  
  

  : الجامعات
 .بغداد في السریانیة قسم اللغة \ اللغات كلیة لطالب نفقات النقل دفع -
 .بغداد في اللغات في كلیة السریانیة اساتذة اللغة رواتب احد دفع -
  

 :االقسام الداخلیة 
م ) ١١٠(والطعام لـ السكن غطي نفقاتت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق - ً، معظمھ ازحین( مھجرینالمن طالبا ، وخصوصا )الن

یم طالب، بما في ذلك سھل نینوىمن  ى السریاني التعل ین و)  ٥( ، باالضافة ال وظفین)  ٥( معلم وع ، م شخص بمن  ١٢٠بمجم
 .فیھم طلبة التعلیم السریاني

 .كل الطلبة الموجودین في االقسام الداخلیة یدرسون في المدارس الثانویة والجامعات -
ة نفقاتبدفع  یریة اآلشوریة في العراقاللجنة الخ تعھدت - ذلك ،الطعام واالدوی وفیر  وك وم بت ةتق نحو وسائل الراح ة م  مساعدات مالی

 .طلبتاھم وحسب المحتاجین لبعض
  

  :المدارس السریانیة في سھل نینوى
  :تقوم اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق بدعم عملیة التعلیم السریاني في سھل نینوى من خالل

 .طلبة المدارس السریانیة في بغدیدا نقل -
 .برطلةنقل طلبة المدارس السریانیة في  -
 .نقل طلبة المدارس السریانیة في تلكیف -
 .عین سفني ىواحي القرى بیروزاوه والضنقل طلبة المدارس السریانیة في  -
 .دفع رواتب شھریة للمحاضرین في المدارس السریانیة في بغدیدا -
 .ین في المدارس السریانیة في برطلةدفع رواتب شھریة للمحاضر -
  .قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق بمنح مكافآت للمدرسین والمحاضرین والمشرفین في التعلیم السریاني في سھل نینوى -
  

  :التمویل
 لجنة الخیریة اآلشوریةال فروعفي امریكا و اللجنة الخیریة اآلشوریة على بشكل رئیسي عملیة التعلیم تكالیف في تغطیة نعتمد نحن -

 .نیوزیلنداواسترالیا و في أوروبا
 .ألمانیا اللوثریة في الكنیسة االنجیلیة -
  .ھولندا ،سولت منظمة -
  
  

 الخاتمة
داعمین  ل ال كرنا لك ا وش دم امتنانن وریة ان نق ة اآلش ة الخیری ي اللجن املین ف ود نحن الع ر السنوي ن ذا التقری ة (من خالل ھ ب اللجن مكات

ة اآل المالخیری اء الع ل انح ي ك وریة ف وریین، ش ر آش دقاء الغی ائس، االص ات والكن دیم ) المنظم اولون تق وا یح اولوا وال زال ذین ح وال
  .المساعدة بإعطاء القوة والثبات لقومیتنا عن طریق دعم التعلیم والثقافة

  
  


