
  
  
  
  

  العراق - اللجنة الخیریة االشوریة
  

  

   ٢٠٠٩السنوي تقریر النشاط 
  
  

  المقدمة
و معروف ا ھ وریة كم ة اآلش ة الخیری ي العراق، ان تأسیس اللجن ي عام  ف ي مرت ب ١٩٩١ف ة للظروف مأساویة الت ان نتیج عبناك ، ش

ادي بسببو ار االقتص راق الحص ى الع روض عل ار المف ام والحص كل ع ذي  بش ھ ال امافرض ابق لنظ 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 
  

ي عام  نظامبعد سقوط  في دعم شعبنا وأكثر العراق زاد أكثر أن دور اللجنة الخیریة اآلشوریة في ربالذك ومن الجدیر  ،٢٠٠٣صدام ف
ا العراق، االقتصادیةبسبب الظروف األمنیة والحاصلة األخرى  لتلبیة االحتیاجات ونتیجة ع التي یمر بھ ى التوس ي  باإلضافة إل الجغراف

  .وبغداد وكركوك نینوى سھل :تمركز فیھا شعبناالتي ی معظم المحافظات الذي یشمل
  
  
  
  
  
  
  

  :في العراق اللجنة الخیریة اآلشوریة أقسام
 

 .المساعدات والشؤون االنسانیة .١
 .)المساعدات الطبیة والعالجیة(الصحة  .٢
 .التعلیم السریاني واالقسام الداخلیة .٣
 .اإلعمار .٤
 .االدارة والمالیة .٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 ات والشؤون االنسانیةقسم المساعد. أوال
  :بتنفیذ برامج االغاثة التالیة ٢٠٠٩قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق في عام 

  
 : ٢٠٠٩في عام  التالیة برامج اإلغاثة اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق تنفذ - أ

ي عائلة في بغداد) ٢٣٩( إلغاثة مساعدات مالیة توزیع برنامج - ى للعوائل الت ام عادت إل ىنازلھ دیم المساعدة  ، باإلضافة إل تق
 .٢٠٠٩كانون الثاني  ٢٠، في السوید اآلشوریة في اللجنة الخیریة بدعم من، و والمرضى بعض الجرحى إلى

كوالسلیمانیة سھل نینوى دھوك، مدینة عائلة في )٥٠٠( إلغاثة برنامج - دعم من ، وذل المي االتحاد ب وري الع  (AUA) اآلش
 .٢٠٠٩ اذار ١٤-٤الفترة  من

ة ،كرملیس ،قرقوش : في سھل نینوى عائلة في) ٢٠٠٠( إلغاثة برنامج - ا ،تلكیف ،بعشیقة ،برطل  ،شیخان ،تللسقف ،باطنای
 .٢٠٠٩آذار  ٢٦ آذار ١٨ الفترة ، منلنداھو-تسولمنظمة   بدعم منو الموصل سدوالشرفیة  ،القوش

دعم من درشبا والقرى فسردرا ،سرسنك في: ھوكد محافظة عائلة في )٨٥( إلغاثة برنامج - ت  ب ة االخ ، (Hatune)منظم
 .٢٠٠٩تموز  ١في 

امج - ة برن ي) ٢٢٥( إلغاث ة ف وى عائل ھل نین ة (س ة  قری ل من) الخزن ة بتموی ة الخیری وریة ف اللجن آب  ١٤، عراقي الاآلش
٢٠٠٩. 

ة  بدعم من ، وذلككدھو محافظة فيعائلة  )١٠٠(و باال برواري قرى عائلة في)٢٧٠( أسرة ، ) ٣٧٠( إلغاثة برنامج - منظم
 .٢٠٠٩أیلول  ٦ي ف، سولت، ھولندا

ي طاھرة تفجیرات بسبب ةتضررم عائلة )٢٤( إلغاثة رنامجب - ة ف ي  الشفاء حي الكنیس ةف وى محافظ ل مننین ة  ، بتموی اللجن
 .٢٠٠٩كانون االول  ٢٠في  ،العراق اآلشوریة في الخیریة

 
  .والنازحینالمحتاجة  العوائللمساعدة  ٢٠١٠ في ھذه البرامج تنفیذ ستواصل اللجنة الخیریة اآلشوریة بالذكر أن ومن الجدیر

  
  :نم ودعم تمویل العراق من خالل اآلشوریة في اللجنة الخیریة البرامج من قبل تنفیذ تلك تم كما ذكر أعاله

 في امریكا اآلشوریة للجنة الخیریةا 
 في السوید اآلشوریة للجنة الخیریة 
 الميالتحاد اآلشوري العا (AUA) 
  ھولندا سولت،منظمة 
 األخت منظمة  Hatune  

  
 :المساعدات - ب

  :يعلى النحو التال العدید من الناس من مساعدة العراق فياآلشوریة  تمكنت اللجنة الخیریة
  .لھم األدویة وشراء حالة مرضیة )٦٨( ـل المالیة تقدیم المساعدات -
وطن خارج بعض المرضى إرسال - ي العالج ال كلتلق ة دعم منب ، وذل ة اللجن ا و الخیری ي أمریك وریة ف ةاآلش ة الطبی  الجمعی

 .اآلشوریة
 .المحتاجة العوائل من )٣٠٠( حوالي مساعدة -
  Hatune منظمة األخت  بدعم من سھل نینوى، وذلكفي بغداد و مناطق مختلفة عائلة في )٣٧( ـل مالیة مساعدات وزیعت -
 .دھوك في محافظة رى مختلفةق في للمزارعین الزراعیة من اآلالت )٢٠٠( توزیع -
 .دھوك في محافظةبابلو  في قریة للكنیسة كراسي وطاوالت شراء -
 .دھوك في محافظةبیباد  قریة في للكنیسة وطاوالت كراسي شراء -
 .دھوك في الكنیسة نرساي مارالنباتات ل شراء -
 .باز قریة في اقیمتالتي السریانیة  اللغة دورةالمشاركین في  لألطفال الھدایا شراء -
 .لھذه القرى میاه الشرب بشرائھا شیوزو یاقو مار القرى سكان دعم -
 .شیوز روضة دعم -
 .في بغداد دار لألیتام دعم -

  
  
  
  
  
  



 
 : المدني منظمات المجتمع دعم -

 
 
 :اآلشوري اتحاد النساء -١
 

 :على النحو التالي سھل نینوىواربیل و في دھوك اآلشوري النساء اتحاد دعم
  .دھوكأربیل و فياالطفال دار حضانة  دعمفي  االستمرار -
وري النساء اتحاد دعم - وك اآلش ي دھ د ف عافات ل(التمریض  دورة لعق ةإلس ي )األولی ة ف اختمي قری ة و ب وكقری ي  دیرال وف

 .أربیل محافظة
 .المجاورة والقرى دھوك في محافظة لألطفال ھدایا عید المیالد في توزیعاآلشوري  اتحاد النساء دعم -

 
 
 :الكلدوآشوري ةبوالشبی لطلبةا اتحاد -٢

  :على النحو التالي سھل نینوىواربیل و في دھوكالكلدوآشوري  والشبیبة الطلبة اتحاد دعم
 .باال برواري منطقة االتحاد في مقرل التدفئة شراء وقود في المساھمة -
 .دھوك في االتحاد مقر تأھیلترمیم و ،تأثیث في المساھمة -
 .سھل نینوى في الشرفیةفي  شبیبةاتحاد الطلبة وال مكتب تأثیث -
وریة طالبل لكرة القدم الثالثة دیفید نرساي اقامة بطولة - ة اآلش ة الخیری ة للجن ) ٢٢(بمشاركة  ، العراق-االقسام الداخلیة التابع

 .االول من نیسان ھذه البطولة في احتفاالت اقیمتقد و، فریق
 .في شھر آب اقامة بطولة الشھید سمیر لكرة القدم في قریة دیرالوك -
 .افي منطقة صبن للطلبة المخیم الكشفي لعقد االتحاد دعم -
 .٢٠١٠ في كانون االول دھوك في مدینة لكرة الطاولةبطولة  اقامة -
 .سھل نینوى في مؤتمرھم كلدوآشوري لعقدال الطلبة والشبیبة اتحاد دعم -
 .اینشكي قریة االتحاد في مقراألثاث ل شراء -
لالتحاد -  .في منطقة زاخو دعم المقر الرئیسی

  
 

 :الجمعیات االخرى -  ٣
  : على النحو التالي الریاضیةواالجتماعیة و الثقافیة دعم المراكز      

 .الثقافیة أنشطتھا في عقد الثقافیة القوش جمعیة عمد -
 
 

  
  
  

  
 المساعدات الطبیة والعالجیةقسم . ثانیا

  
عار  سرسنك،و سھل نینوى الذین یعیشون في ناسالطبیة لل خدماتھادیم بتقفي العراق  اآلشوریة الخیریة اللجنة مواصلة الصیدلیات وبأس

  .المحتاجین للناس خاصة أحیانا بشكل مجانيوجدا ،  زھیدة
  :في الصیدلیات وتقع ھذه

 رسنكس -
 ألقوش -
 تللسقف -
 باطنایا -
 كرملیس -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  قسم التعلیم السریاني. الثثا
  : سھل نینوىو كركوك، بیلأر، في دھوك السریانیة االبتدائیة المدارس

 .دھوك المحافظة خارج تقع المدارس التي محاضرات خارج مناطقھم في الذین یعطون للمعلمین النقل نفقات دفع .١
د .٢ دارس تزوی بعض الم وتر، الطابعات شراء( احتیاجاتھم ل ة المصاریف طاءوإع )وأجھزة االستنساخ أجھزة الكمبی  النثری

 .وحسب االمكانیات المتاحة لدینا المدارس إلدارات
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ي للعام الدراس المدارس االبتدائیة في عمال النظافة ٤ رواتب دفع .٣
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي  ونصف للعام لمدة ثالثة أشھر النقل جمیع نفقات دفع .٤
 .برطلةو في بغدیدا في المدارس االبتدائیة للمعلمین المحاضرات اجور دفع .٥
 .بغدیدا عملیة النقل في تي تشرف علىال راتب للسیدة دفع .٦
 .المجاورة المناطقفي محافظة دھوك و للمعلمین نفقات النقل دفع .٧
 .السریانیة االبتدائیة جمیع المدارس المتفوقین في التالمیذ جمیع تكریم .٨
 .السریانیة في أربیل الكتب مین مخازنشھریة أل مكافأة دفع .٩

 .السریانیة المدارس توزیعھا علىالسریاني و مناھج التعلیم نقل اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات تتحمل .١٠
 .التربیة من قبل وزارة السریاني والتي یتم تغییرھا التعلیم مناھج اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات طباعة تتحمل .١١
 .ن قبل وزارة التربیةالسریاني الى ان یتم دفع ھذه النفقات م التعلیم استنساخ مناھج اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات تتحمل .١٢
 .الحكومة المدارس السریانیة والذین لم یتم توظیفھم من قبل محاضرات في الذین یعطون للمعلمین الرواتب دفع .١٣
 .نھلة في منطقة ربتكي جم مدرسة إعادة تأھیل دعم .١٤
ى مدر .١٥ ذلك ال میل وك ة شراء سیارة نقل صغیرة لنقل الطالب من قریة باختمي الي مدرسة بھرا في قریة س ي قری مئیل ف ة ش س

 .شیوز
 .شراء سیارة نقل لطالب مدرسة نوھدرا ومدرسة شورش االبتدائیة .١٦

  
 :المدارس السریانیة الثانویة في دھوك واربیل

 .دھوك المحافظة ھي خارج المدارس التي محاضرات خارج مناطقھم في الذین یعطون للمدرسین النقل نفقات دفع .١
د .٢ دارس تزوی بعض الم وتر، الطابعات شراء( احتیاجاتھم ل ة المصاریف طاءوإع )االستنساخ وأجھزة أجھزة الكمبی  النثری

 .وحسب االمكانیات المتاحة لدینا المدارس إلدارات
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي  المدارس الثانویة في عمال النظافة )٢( رواتب دفع .٣
 .وزارة التربیة الثانویة الى ان یتم دفعھا لھم من قبل مدارسلطلبة الالنقل  نفقات دفع .٤
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ الدراسي للعام ونصف لمدة ثالثة أشھر لالنق جمیع نفقات دفع .٥
 .المجاورة المناطقفي محافظة دھوك و المدرسین نفقات النقل دفع .٦
 .ة الثانویةالسریانی جمیع المدارس في الطلبة المتفوقین جمیع تكریم .٧
 .المدارس الثانویةفي  للمدرسین المحاضراتاجور  دفع .٨
 .السریانیة المدارستوزیعھا على و السریاني مناھج التعلیم نقل نفقاتاللجنة الخیریة اآلشوریة  تتحمل .٩

 .التربیة من قبل وزارة السریاني والتي یتم تغییرھا التعلیم مناھج اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات طباعة تتحمل .١٠
 .ت من قبل وزارة التربیةالسریاني الى ان یتم دفع ھذه النفقا التعلیم استنساخ مناھج اللجنة الخیریة اآلشوریة نفقات تتحمل .١١
 .الحكومة المدارس السریانیة والذین لم یتم توظیفھم من قبل محاضرات في الذین یعطون للمدرسین الرواتب دفع .١٢
  .نھلة ثانویة في منطقةال ھیزنكي مدرسة إعادة تأھیل دعم .١٣

  
  : الجامعات

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

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

وظفین)  ٥( معلمین و)  ٥ (، باالضافة الى السریاني التعلیم طالب، بما في ذلك سھل نینوىمن  ام الدراسيل، م  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لع
 ).حتى نھایة شھر حزیران(

ـ السكن نفقات تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق - م  ) ٩٤( ل ة، معظمھ ا وطالب ازحین( المھجرینمن طالب ، وخصوصا )الن
 .٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي  للعام ، السریاني التعلیم طالب، بما في ذلك سھل نینوىمن 

ي العراق تعھدت - دفع  اللجنة الخیریة اآلشوریة ف اتب ذلك العالج، نفق وفیر  وك وم بت ةتق نحو وسائل الراح ة م بعض مساعدات مالی  ل
 .طلبتاھم وحسب المحتاجین

  :التمویل
 خیریة اآلشوریةاللجنة ال 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 -
  .الوالیات المتحدة في إیلینوي في اآلشوري المجلس القومي -
  



 

 اإلعمارقسم . رابعا
 .منطقة نھلة في بلمندقریة ل وأنابیب مضخة للمیاه شراء -
 .نھلة في منطقة ربتكي يجم قریة مولد تصلیح -
 .المنازل إلى رشدبا لقریةشبكة الكھرباء  توصیل في مساھمةال -
 .مانكیش في منطقة كوساكوندا  إلى قریة أنابیب المیاه توصیل في المساھمة -
 .في ألمانیا االنجیلیة اللوثریة الكنائس بدعم مناالقسام الداخلیة  مبنى إعادة تأھیل -

 
  :الفعالیات االخرى

 واربوالسراویل القمصان و ة منقطع ١٩٤١( الریاضیة المالبس توزیع ي ) قمیص ١٢٢(و ) الج اوالت رع بھ م التب ة ت  من اللجن
 :على النحو التالي تلك المالبس وقد وزعت، في امریكا اآلشوریة الخیریة

  .سھل نینوىوبغداد و وكركوك وأربیل في دھوك الكلدوآشوري شبیبةوال الطلبةاتحاد  فرقجمیع  .١
  شباب دھوك مركز فریق .٢
  سنحاریب نادي فریق .٣
  بیرس نادي فریق .٤
  دھوك \ ریاضيال نشاطال مدیریة فریق .٥
  دھوك \ أولمبیةا البارلأللعاب  كردستان جمعیة فریق .٦
  خنانا كنیسة مار فریق .٧
  لالنتخاباتالمستقلة المفوضیة العلیا فریق  .٨
  زاخو منطقة فریق .٩

  میلمنطقة س فریق .١٠
  سكوركی راكنیسة م فریق .١١
  صبنا  منطقة فریق .١٢
  ثانویةال مدرسة نصیبین فریق .١٣
  اتحاد النساء اآلشوري فریق .١٤
  االقسام الداخلیة فریق .١٥
  منطقة نھلة فریق .١٦
 في سوریا كلكامش فریق .١٧

  
 

  
 ي الخیریة مع اللجنة وبالتنسیق، متي ارسانوالسید  في ھولندا اآلشوریة المنظمة خاص من بتمویل ع العراق اآلشوریة ف م توزی ، ت

 :نحو التاليعلى ال سھل نینوىألطفال منطقة  یالدد الماعیأھدایا 
 ھدیة ٨٠٠ :برطلة -
 ھدیة ٧٠٠ :بحزانى -
 ھدیة ٧٠٠ :كرملیس -
 ھدیة ٢٥٠٠ :بغدیدا -
 ھدیة ٣٥٠٠ :سنحاریب -

  
  

  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 مكات(من خالل ھ ب اللجن

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


