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المقدمة

كما ھو معروف، فإن تأسیس اللجنة الخیریة 
كان  ١٩٩١اآلشوریة في العراق في عام 

نتیجة للظروف مأساویة التي مرت بشعبنا، 
وبسبب الحصار االقتصادي المفروض على 

العراق بشكل عام والحصار الذي فرضھ 
النظام السابق على المنطقة الشمالیة بشكل 

خاص، والتي جعلت الحالة االقتصادیة سیئة، 
ونتیجة لھذه األسباب . وخلفت البطالة والفقر

وغیرھا، اصبحت فكرة تأسیس اللجنة الخیریة 
اآلشوریة ضروریة لتكون لجنة داعمة لشعبنا، 

.وخاصة في المنطقة الشمالیة من البالد
ومن الجدیر بالذكر فإن دور اللجنة الخیریة 

اآلشوریة في العراق زاد أكثر وأكثر في دعم 
 ٢٠٠٣شعبنا بعد سقوط نظام صدام في عام 

ونتیجة لتلبیة االحتیاجات األخرى الحاصلة 
بسبب الظروف األمنیة واالقتصادیة التي یمر 

بھا العراق، باإلضافة إلى التوسع الجغرافي 
الذي یشمل معظم المحافظات التي یتمركز فیھا 

.سھل نینوى وبغداد وكركوك :شعبنا

:أقسام اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق

دارة والمالیةاأل•
المساعدات والشؤون االنسانیة•
)المساعدات الطبیة والعالجیة(الصحة •
التعلیم السریاني •
قسام الداخلیةاأل•
والمشاریع األعمار•



كلمـــة الرئیــــس

دأبت اللجنة الخیریة اآلشوریة خالل العام الماضي إلى تحقیق المزید من الخدمات اإلنسانیة والتربویة واإلغاثة ودعم 
نجحت اللجنة  ،ففي عدة مجاالت .عمار وتوزیع ھدایا األطفال في بعض المناطقالمنظمات الطالبیة والشباب والمرأة واإل

بتطویر خدماتھا وكذلك زیادة منافذ الدعم من خالل برامج وممارسات حققت نجاحا ملحوظا ، ولذا وخالل العام الماضي 
غطت مناطق عدیدة وفئات كثیرة من أبناء شعبنا ولمختلف ، حیث ”جیدة“ن نقیم نشاطات وفعالیات اللجنة بانھا أیمكن 

.وكما سیرد في التقریر بالتفصیل لكل قسم من أقسام ھذا التقریر الذي یوثق مشاریع اللجنة وفعالیاتھا خالل السنة ،الشرائح
تمام ما ھو مطلوب منھم لقد تحققت كل الفعالیات الواردة من خالل التكاتف بین منتسبي اللجنة والذین بذلوا ما في وسعھم إل

  .قسامفراد اللجنة بمختلف األأوكذلك بسبب الرغبة الكامنة وحب مساعدة الغیر لدى  ،تناغم مع حاجة العملیبشكل و
وخاصة الدعم القادم من اللجان الخیریة اآلشوریة  ،عوام السابقةالموارد مقارنة باألفي و قلة ألقد شھد العام المنصرم شحة 

نجاز فعالیات وخدمات إنشطتھا، حیث تمكنا وبشكل ملحوظ من أثیرات ذلك على اللجنة وأتقلیل ت إستطعنا ناولكن ،خرىاأل
  .كثیرة جدا تمیزت من خالل النتائج الجیدة المثمرة والتي شھد لھا الكثیر

مشاركة عدد منھم في دورات تطویریة خالل من  التأھیلیة، وذلك وبالنسبة لكوادر اللجنة فقد تمكنوا من زیادة قدراتھم
.ستفادة من الخبرات المكتسبة لتطویر اللجنةلیتسنى اإل
المنظمات  إحدىالعراق  -عتبار اللجنة الخیریة اآلشوریةإالمستوى العالمي للجنة ھو  ىیقیھ علقبرز ما تم تحأوكان من 

مشاركة في نشاطات وفعالیات بالومما یسمح لرئیسھا وممثلین عن اللجنة  ،وبشكل رسمي ،مم المتحدةالمعترف بھا في األ
ن یحقق ھذا أمم المتحدة، ونتوقع جتماعات والكونفرانسات التي تقیمھا األمتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في كافة اإل

.كبر على نشاطات اللجنة في العام القادمأنجاز تطورا اإل
ثرھا على تطویر أكما كانت لزیارة رئیس اللجنة الى الوالیات المتحدة االمریكیة ومملكة السوید خالل العام الماضي 

ولذا فاننا نطمح في العام  ،بناء شعبناأننا القومي وخدمة أالعالقات بین اللجنة ومنظمات وجمعیات وجھات عدیدة مھتمة بش
نسانیة والثقافیة القادم الى زیادة مواردنا وبما یتالئم وحجم الخدمات التي تقدمھا اللجنة وفي مختلف المجاالت اإل

 .جتماعیة والخدمات العامةواإل
خالل السنة القادمة الى زیادة الدعم الموجھ الى منطقة سھل نینوى ودعم إنشاء جامعة في الخیریة اآلشوریة وتسعى اللجنة 

.عداد طالب اللغة السریانیة في مختلف مناطق العراقأبخدیدا ، لزیادة 
خالل العام الماضي كان من خالل الدعم والعطاء  الخیریة اآلشوریةنجازات وخدمات قدمتھا اللجنة إن كل ما تحقق من إ

ال یسعنا اال ان  ، والذیننسانیة الصدیقة لشعبناضافة الى العدید من المنظمات اإلبناء شعبنا في المھجر باإلأالمقدم من 
تواصل خدمات اللجنة وتزدھر تن یستمر دعمھم لأونتمنى  ،نشكرھم ونحیھم على روح العطاء ومساعدة الغیر عبر لجنتنا

.شعبنا في العراقأبناء ن في مختلف مناطق تواجد ولتصل الى المناطق التي لم تصل الیھا حتى اآل وأكثر، كثرأ
نحاء العالم للدور الذي یبذلوه لدیمومة واستمرار اللجنة في أعضاء اللجنة الخیریة اآلشوریة في كافة أشكر كافة نوكذلك 

.عمال التي یتضمنھا ھذا التقریري من المشاریع واألأوالذین لوالھم لما تحققت  ،العراق وخارجھ وكل حسب وظیفتھ

ستقرار ، أمان وأبد بخیر ومتنا الى األأعاشت 

ویحفظكم الرب



:قسم األغاثة والمساعدات األنسانیة
:برامج األغاثة

:، قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة بتنفید البرامج التالیة٢٠١١في عام 

مسیحیي إغاثة بدعم من مجلس ، وعنكاوهأربیل مدینة في مركز : عائلة في محافظة اربیل) ٦٠( ـبرنامج إغاثة ل١.
.٢٠١١كانون الثاني  ١٧في ، (ICRC)مریكا أالعراق في 

كانون  ١٨في ، (ICRC)مسیحیي العراق في أمریكا إغاثة  بدعم من مجلس، في زاخو عائلة) ١٥( ـبرنامج إغاثة ل٢.
.٢٠١١الثاني 

صبنا  ، مناطق زاخو: وفي محافظة دھوك، دار األیتام في قرقوش: في سھل نینوى عائلة) ١٠٠( ـبرنامج إغاثة ل٣.
.٢٠١١آذار  ٢١- ١٩في ، (ICRC)مسیحیي العراق في أمریكا إغاثة بدعم من مجلس ، وسمیل

 في بدعم من الكنائس اإلنجیلیة اللوثریة في فورتمبرغ، في دھوك وبرواري باال عائلة) ٢٤٠( ـبرنامج إغاثة ل٤.
.٢٠١١ذار أ ٢٢في ، ألمانیا

ومنطقة ) قریة رومتا(في منطقة صبنا : في محافظة دھوك عائلة) ٤١( ـل )توزیع حقائب وبطانیات( برنامج إغاثة٥.
.٢٠١١تموز  ٦في ، (PRT) األمریكي  بدعم من فریق إعادة اإلعمار، )قریة باز(برواري باال 

كركوك وسھل ، أربیل، شخص في محافظات دھوك) ٣١٢( ـل )كراسي للمعوقینو توزیع عكازات( برنامج إغاثة٦.
.٢٠١١أب وأیلول ، في األشھر تموز، (PRT) األمریكي  عماراإلعادة إبدعم من فریق ، نینوى

بدعم من ، شخص في محافظة دھوك وسھل نینوى) ٧٧( ـل )كراسي للمعوقینو توزیع عكازات( برنامج إغاثة٧.
.٢٠١١في األشھر تشرین األول وتشرین الثاني ، من دولة مالطا) فرسان مالطا(منظمة 

.٢٠١٢من الجدیر بالذكر بأن الجمعیة سوف تستمر بتنفیذ برامجھا إلغاثة العوائل المحتاجة والنازحین في 



:المساعدات

:وذلك بــ العوائلمساعدة الكثیر من من تمكنت اللجنة الخیریة اآلشوریة 
 دویة لھمحالة وشراء األ) ٢٥٨(تقدیم المساعدات المالیة لـ.
في أمریكا الجمعیة الطبیة اآلشوریةمن رسال بعض المرضى لتلقي العالج خارج القطر بدعم إ.



:المساعدات الطبیة والعالجیة

صیدلیات اللجنة الخیریة اآلشوریة في العراق بتقدیم خدماتھا الطبیة  واصلت
ً،  لآلشخاص بشكل  وأالذین یعیشون في سھل نینوى وسرسنك، وبأسعار زھیدة جدا

.منھم المحتاجین خاصة ،حیاناأمجاني 

:وتقع ھذه الصیدلیات في
سرسنك •
ألقوش •
تللسقف •
باطنایا •
كرملیس •



:منظمات المجتمع المدني

:النساء اآلشوري إتحاد

:النساء اآلشوري في دھوك وأربیل وسھل نینوى على النحو التالي إتحاددعم تقوم اللجنة الخیریة اآلشوریة ب

.طفال في أربیل ودھوكاأل اتستمرار في دعم  دور حضاناإل•
.ربیل وسھل نینوىأالنساء اآلشوري في دھوك و إتحادتخابات إنالمساھمة في دعم •
.المساھمة في السوق الخیري•
النساء اآلشوري بتوزیع ھدایا أعیاد المیالد لألطفال في قرى سرسنك وبادرش في محافظة  إتحاددعم •

.دھوك



:الطلبة والشبیبة الكلدوآشوري إتحاد
ربیل وسھل نینوى على أالطلبة والشبیبة الكلدوآشوري في دھوك،  إتحاددعم تقوم اللجنة الخیریة اآلشوریة ب

:النحو التالي

.تحادالمساھمة في تأثیث مكاتب اإل •
.قامة بطولة میزلتاإالمساھمة في  •
) ٢٢(العراق ، بمشاركة -قسام الداخلیة التابعة للجنة الخیریة اآلشوریةقامة بطولة نرساي دیفید الخامسة لكرة القدم لطالب األإ •

.فریق
.عیاد نیسانأحتفاالت إفي  تحاددعم نشاطات اإل •
.وركسترا السمفونیة العراقیةأستضافتھ إمن خالل  تحاددعم اإل •
.دعم فعالیات كشافة حمورابي •
.إقامة بطولة آشور لكرة القدم في قریة سرسنك •
.إقامة ماراثون في مدینة دھوك •
.إقامة حفل تخرج لطلبة الجامعة في مدینة دھوك •
.إقامة بطولة الشھید سمیر لكرة القدم في قریة دیرالوك •
.إقامة بطولة لكرة الطاولة في قریة سرسنك •
.تكریم الفرق الفائزة في البطوالت السنویة •
.دعم اإلتحاد في تغطیة تكالیف إجتماعات ومؤتمرات اإلتحاد خالل السنة •
. دعم اإلتحاد في إقامة دورات تقویة لطلب المراحل المنتھیة •
.شراء شبكة لكرة الطائرة لإلتحاد في منطقة برواري باال •



:األخرىالمدني المجتمع منظمات 
.قامة نشاطاتھا الثقافیة في تللسقفإدعم جمعیة حویاذن الثقافیة في •
.دعم روضة بیبون في بغدیدا•
.دعم قناة فضائیة آشور•
.یوسف في دھوكشراء براد ماء ومدفئة كھربائیة لروضة كنیسة مار •
.دعم مركز نینوى للبحث والتطویر•
.دعم كنیسة أم الرحمة في قریة شیوز•



:قسم التعلیم السریاني

:سھل نینوى وكركوك ، أربیل، بتدائیة السریانیة في دھوكالمدارس اإل

ور ١. وریة أج ة اآلش ة الخیری ل اللجن ل تتحم اطقالنق ارج من رات خ ون محاض ذین یعط رین ال كناھم محاض ي  س ف
.دھوك خارج محافظةتقع المدارس التي 

وریة دعم٢. ة اآلش ة الخیری دارس  تتحمل اللجن ك بشراء الم اتھم إبعض السریانیة وذل لحتیاج وتر، (:مث زة كمبی أجھ
.مكانیات المتاحة لدیناوإعطاء مصاریف نثریة إلدارات المدارس وحسب اإل) ستنساخإطابعات وأجھزة 

.٢٠١١-٢٠١٠بتدائیة للعام الدراسي في المدارس اإل منظفین) ٥(دفع رواتب لـتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة ٣.

.ربیل والمناطق المحیطةألمعلمین في محافظات دھوك وانقل أجور دفع تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة ٤.

.بتدائیة السریانیةالمدارس األالطلبة األوائل تكریم ٥.

.نقل مناھج التعلیم السریاني وتوزیعھا على المدارس السریانیة أجورتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة ٦.

.مناھج التعلیم السریاني والتي یتم تغییرھا من قبل وزارة التربیة إستنساخ أجورتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة ٧.

م ادفع رواتب تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة ٨. ذین ل دارس السریانیة وال ي الم ذین یعطون محاضرات ف ین ال لمعلم
.یتم توظیفھم من قبل الحكومة

.دعم إعادة تأھیل مدرسة ھیزاني في منطقة نھلة٩.
.كد في مركز مدینة دھوكأباكیري ورومتا الى مدرسة ، لنقل طالب من قرى كوریكفانا باصشراء ٠١.
د١١. ن اح دعم م ا اتالصحفی ىب ن المانی وریة م ة اآلش ة الخیری ت اللجن ي ، قام دارس ف وتر للم زة كومیبی ع اجھ بتوزی

.دھوك وسھل نینوى
.بتدائیة في بغدیدا وبرطلةتوزیع قرطاسیة للمدارس اإل٢١.
.دعم المدارس في سھل نینوى عن طریق شراء وقود التدفئة والسجاد٣١.
.النقل بعد دفع البعض منھا من قبل الحكومة أجورتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة فروقات ٤١.
.والتعلیم السریاني التربیة مدیریة للمدارس االبتدائیة بالتنسیق مع السریاني التعلیم مھرجان إقامة٥١.
ا مشكو ٦١. اھج السریانیة والسید ادور حن دیر قاعة (قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة، وبالتنسیق مع لجنة ترجمة المن م

.بإقامة حفل تكریمي لمعلمي المدارس اإلبتدایة السریانیة) آشور





:  المدارس الثانویة السریانیة في دھوك واربیل

محاضرات خارج مناطق سكناھم في یعطون تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع أجور نقل المحاضرین الذین ١.
.المدارس التي تقع خارج محافظة دھوك

كومبیوترات، : (مثلحتیاجاتھم إبعض تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دعم المدارس السریانیة وذلك بشراء ٢.
.، ودفع نثریات إلدارات المدارس وحسب اإلمكانیات المتاحة لنا)طابعات وأجھزة إستنساخ

من المنظفین في المدارس الثانویة السریانیة للسنة الدراسیة ) ٢(لـتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع رواتب ٣.
٢٠١٢-٢٠١١

.وزارة التربیةاال ان یتم دفعھا من قبل تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع أجور نقل طالب المدارس الثانویة ٤.

٢٠١٢-٢٠١١تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع فروقات أجور نقل طالب المدارس الثانویة للعام الدراسي ٥.

تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع اجور نقل مدرسي المدارس الثانویة في محافظة دھوك والمناطق المحیطة ٦.
.بھا

.تكریم الطلبة االوائل للمدارس الثانویة٧.

.تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع أجور المحاضرین للمدارس الثانویة٨.

.تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة أجور نقل المناھج السریانیة وتوزیعھا على المدارس السریانیة٩.
.تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة أجور تنضید المناھج السریانیة التي تقوم وزارة التربیة بتغیرھا سنویا٠١.
.بدفع ھذه االجورتتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة أجور إستنساخ المناھج السریانیة لحین قیام وزارة التربیة ١١.
.تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة دفع رواتب المدرسین في المدارس السریانیة الذین لم تقم الحكومة بتعینھم بعد٢١.
.دعم مدرسة مركا في منطقة نھلة بترمیم بنایتھا٣١.
تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة إقامة دورات تقویة للمدرسین في مدرسة شمئیل في سمیل ومدرسة فیشخابور في ٤١.

.یوما) ١٥(منطقة فیشخابور لمدة 
في الثانویة جھزة كومبیوتر للمدارس أبتوزیع قامت اللجنة الخیریة اآلشوریة من المانیا  اتالصحفی ىبدعم من احد٥١.

.والقرى المحیطة بھادھوك محافظة 
.دعم مدرسة بھرا في كركوك وذلك بشراء مولدة لبنایة المدرسة٦١.





:الجامعات
قسم اللغة السریانیة في جامعة  /نقل طالب كلیة اللغاتأجور دفع •

.بغداد



:قسام الداخلیةاأل
تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف •

طالب وطالبة في دھوك، ) ٧٨(إسكان 
معظمھم من النازحین خاصا من سھل نینوى 

لغایة شھر ( ٢٠١٢-٢٠١١للسنة الدراسیة 
).حزیران

تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف •
عمال في دھوك ) ٥(ن ویمدرس) ٥(إسكان 

.٢٠١٢-٢٠١١للسنة الدراسیة 
تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف •

طالب وطالبة في اقسام ) ١٠٥(إسكان 
.أربیل، زاخو وبغداد

تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف •
)  ٦(ـإطعام طالب اقسام دھوك وزاخو ل

.٢٠١١أشھر في عام 
تتحمل اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف •

العالج واعطاء مساعدات مادیة لبعض 
.الطلبة  المحتاجین وحسب طلباتھم

تغطي اللجنة الخیریة اآلشوریة مصاریف  •
.ترمیم األقسام الداخلیة في دھوك

.قسام الداخلیة في بغدادھیل األأإعادة ت•



:األعمار والمشاریع
:األعمار١.

.فتح الطریق المؤدي الى مقبرة قریة سردراف في منطقة صبنا–
.ترمیم شبكة میاه في قریة جم ربتكي في منطقة نھلة–
.إنشاء شبكة میاه في قریة سردراف في منطقة صبنا–
.إنشاء شبكة میاه في قریة بیبوزي في منطقة عقرة–
.شراء مواد وصیانة مضخة ماء في قریة باختمي في منطقة سمیل–
.شراء مولدة لقریة بابلو في منطقة صبنا–
.إعادة ترمیم كنیسة مار كوركیس في قریة شیوز في سمیل–
.تجھیز وإنشاء قاعدة خزان لمیاه الشرب في قریة بیباد في منطقة صبنا–
.إنشاء ساقیة في قریة بیباد في منطقة صبنا–
.إنشاء سیاج لمقبرة قریة بلیجاني في منطقة صبنا–
.إعادة ترمیم الساقیة القدیمة في قریة جولي في منطقة نھلة–
.المساھمة في إعادة ترمیم بعض الدور السكنیة في مناطق زاخو، داودیة ودھوك–
.المساھمة في إعادة ترمیم األسالك الكھربائیة في قریة كوندي كوسا في منطقة برواري باال–
.صب شارع ثانوي في قریة سرسنك في منطقة صبنا–
.إعادة ترمیم مدرسة داودیة في قریة داودیة في منطقة صبنا–

:المشاریع٢.

.شراء إطارات للتراكتور في قریة ریكان في منطقة ریكان–
.المساھمة في تنظیف قریة اینوني القدیمة في منطقة برواري باال–
.مشروع الخط السریاني –
.مشروع تربیة خراف في قریة دیرلوك في منطقة صبنا–
.شراء تراكتور لقریة تن في منطقة صبنا–
.شراء خیمة لقریة سرسنك في منطقة صبنا–
:مشروع توزیع ھدایا أعیاد المیالد ورأس السنة المیالدیة–

ل، وذلك بتمویل من المنظمة اآلشوریة في ھولندا، السید متاي فط) ١١.٠٠٠(توزیع ھدایا أعیاد المیالد لــ 
ارسان، والسیدة كرستین فولكنر واخرون من امریكا، وذلك بالتنسیق مع اللجنة الخیریة اآلشوریة، حیث تم 

:تنفیذ المشروع في المناطق التالیة
                            بغدیدا، برطلة، كرملیس، بعشیقة، مغارة، میركا، بحزاني، (ھدیة، وذلك في مناطق  ٦٢٥٠: سھل نینوى -

).تلكیف، تللسقف، بطنایا، بعقوفة، القوش، شرفیة، عین سفني و بیروزاوا
.ھدیة ١٠٠٠: الموصل -
.ھدیة ٧٥٠: كركوك -
مركز محافظة دھوك، سمیل، زاخو، برواري باال، اینشكي، ( ھدیة، وذلك في مناطق  ٣٠٠٠: دھوك -

).  سرسنك، دیرلوك ونھلة







:الزیارات
:والتي تضمنت، زیارة رئیس الجمعیة اآلشوریة الخیریة لمملكة السوید في أیار وحزیران

سیدة انیلي اینوشون عضوة البرلمان السویدي عن الحزب المسیحي الدیمقراطي في مبنى البرلمان لقاء رئیس الجمعیة مع ال•
.السویدي

.رئیس الجمعیة بالصلیب االحمر الدولي في السویدلقاء •
.لقاء رئیس الجمعیة مع االسقف مار عودیشو اوراھم، اسقف اوروبا لكنیسة المشرق االشوریة•
.لقاء رئیس الجمعیة مع المطران مار یولیوس عبد االحد شابو مطران اسكندنافیا للكنیسة السریانیة االرثوذكسیة•
.مع الدكتور حسین مھدي العامري سفیر جمھوریة العراق في مملكة السویدرئیس الجمعیة لقاء •
.لقاء رئیس الجمعیة مع المنظمة المسیحیة لشؤون المسیحیین ومنظمة اشوریون بال حدود•
لقاء رئیس الجمعیة مع أعضاء الھیئة االداریة لجمعیة عشتار واتحاد االندیة اآلشوریة والمنظمة األثوریة الدیمقراطیة •

.والجمعیة اآلشوریة الخیریة في السوید واتحاد النساء اآلشوري



:الزیارات
:والتي تضمنت، زیارة رئیس الجمعیة اآلشوریة الخیریة للوالیات المتحدة االمریكیة في آب وأیلول

.لقاء رئیس الجمعیة بالنائبة آن ایشو وعدد من اعضاء مجلس الشیوخ ومجلس النواب في الوالیات المتحدة•
.لقاء رئیس الجمعیة بالسید السفیر بیتر بوودي مساعد رئیس البعثة لدعم االنتقال في العراق•
.لقاء رئیس الجمعیة بالسید لورد توربي نائب رئیس الھیئة الطبیة الدولیة•
.لقاء رئیس الجمعیة بالسید قباد جالل الطالباني ممثل حكومة اقلیم كوردستان في الوالیات المتحدة االمریكیة•
.لقاء رئیس الجمعیة بالسید شیبا مندو رئیس المجلس القومي االشوري•
.لقاء رئیس الجمعیة بأعضاء الجمعیة االشوریة الخیریة في شیكاغو•
.لقاء رئیس الجمعیة بقداسة مار دنخا الرابع بطریرك كنیسة المشرق االشوریة•
.AUAFلقاء رئیس الجمعیة بالسید ھومر اشوریان رئیس مؤسسة االتحاد اآلشوري العالمي •
.لقاء رئیس الجمعیة باالب اویقم راعي كنیسة مار عودیشو لكنیسة المشرق•
.لقاء رئیس الجمعیة بأعضاء الھیئة االداریة للجمعیة االشوریة الخیریة في كالیفورنیا•
.ورلقاء رئیس الجمعیة اآلشوریة بأعضاء الجمعیة اآلشوریة الخیریة في سان دییكو وكذلك ممثلي الحركة الدیمقراطیة االشوریة وجمعیة كلدواش•
.لقاء رئیس الجمعیة باالسقف مار اوا في مدینة مودیستو•
.لقاء رئیس الجمعیة بالدكتور سركون عیسى رئیس الجمعیة اآلشوریة الخیریة في مدینة لوس انجلوس وباعضاء الجمعیة•
والذین تم ارسالھم من العراق للعالج في وإلتقى بعدد من المرضى ، رئیس الجمعیة الطبیة اآلشوریة، مع السید البرت دافیدورئیس الجمعیة لقاء •

.الوالیات المتحدة مشافي
.زیارة رئیس الجمعیة لعدد من كنائس ابناء شعبنا في لوس انجلوس•



:٢٠١١الداعمین لسنة 
.امریكا -اللجنة الخیریة اآلشوریة•
.استرالیا -اللجنة الخیریة اآلشوریة•
.السوید -اللجنة الخیریة اآلشوریة•
.كندا -اللجنة الخیریة اآلشوریة•
.مؤسسة اإلتحاد العالمي اآلشوري•
.  إتحاد االندیة االشوري في كوتنبیرك في السوید•
.نادي عشتار في كوتنبیرك في السوید•
.النادي الثقافي االشوري في  السوید•
.منظمة آشوریون بال حدود في السوید•
المجلس القومي اآلشوري في الینوي •
األب ھورست اوبركامبف•
.مجموعة التكافل في طور عابدین وشمال العراق من ألمانیا•
.الكنائس اإلنجیلیة اللوثریة في وتنبیرك  في ألمانیا•
الھیئة السویدیة لالشوریین•
.منظمة سولت من ھولندا•
.الھیئة الطبیة اآلشوریة في امریكا•
.المنظمة اآلشوریة من ھولندا•
.مجلس إغاثة مسیحیي العراق•
.ماریانا بروكیل، صحفیة من المانیا•
.منظمة فرسان مالطا من دولة مالطا•
.السید یونادم یوخنا من امریكا•
.السید سركون الزار صلیوه، وزیر البیئة•



:الخاتمة
من (من خالل ھذا التقریر، نود أن نتقدم بالشكر والتقدیر الى جمیع الداعمین والمؤیدین 

اللجان الخیریة اآلشوریة في جمیع أنحاء العالم، والمنظمات الغیر آشوریة واألصدقاء 
، والذین حاولوا ومازالوا یحاولون بذل ما في وسعھم لمساعدة شعبنا وللنھوض )والكنائس

.بثقافتھ وتعلیمھ


