
 ملخص لنشاطات

 منظمة حمورابً لحقوق االنسان

 11/5/9119ولغاٌة  1/5/9119للفترة من 

 انًهزجاٌ فعانُاث 22/4/2012 َىو َهار َُُىي يحافظت فٍ انحًذاَُت لضاء يزكش شهذ 

 وسارة بٍُ بانتعاوٌ لزلىش يهعب ساحت عهً ألُى انذٌ ناللهُاث االول وانفٍُ انزَاضٍ

 نحمىق حًىرابٍ ويُظًت انعزالُت االلهُاث تحانف وشبكت االتحادَت انحكىيت فٍ انتزبُت

 وطهبت تاليُذ انعزوض تمذَى فٍ وشارن انعزَك، انًىصهٍ انتزاث احُاء وجًعُت االَساٌ

 يٍ واعذادَت ويتىسطت ابتذائُت ويذارص اطفال ورَاض انذراسُت انًزاحم يختهف يٍ

 .وانبُاث انبٍُُ

 1/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ  

  االنسان تلقى المهندس لؤي كمال اوراها عضو الهٌئة العامة لمنظمة حمورابً لحقوق

والوسائل الكفٌله  رأةتدرٌبات فً كٌفٌة رصد ومواجهه االنتهاكات التً تتعرض لها الم

الورشة التً اقامتها  مشاركتة فًاالنتهاكات الحاصلة جاء ذلك خالل فً تاشٌر ظواهر 

التً عقدت فً  هارتالند األٌنس الدولٌةبالتعاون مع منظمة ( (ASUDA  منظمه اسودا

 .من العام نفسه  1/5/9119الى 98/4/9119اربع اٌام من  السلٌمانٌة لمدة

 4/5/2012َُت بتارَخ َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتز 

  تحٌات السٌدة باسكال وردا رئٌسة  صفاءنقلت المتدربة فً منظمة حمورابً مرٌم

متة مجموعة من المنظمة ومجلس االدارة الى المشاركٌن فً المهرجان السنوي الذي اقا

مدارس المودة االهلٌة، جاء ذلك خالل القاء المتدربة مرٌم كلمة فً المهرجان اشارت 

انها تجد فً هذا المهرجان فرصة جمٌله للقاء والتعرف على افراح الطلبة بناة  لىفٌها ا

 .ا بل ورصٌد الفضٌلة ضالمستقبل ورصٌد الفرح واالمل اٌ

 4/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ  

 رمضان شهر بقدوم االسالمً والعالم العراقٌٌن االنسان لحقوق حمورابً منظمة هنأت 

 واالخوة والرحمة والتقارب النقاء ومفتاح والروحٌة االٌمانٌة الطاعة شهر الكرٌم

 قٌم وتأهٌل ودعمهم معهم والوقوف والمضطهدٌن المظلومٌن واستذكار االصٌلة

 .وااللغاء االحتواء اشكال كل عن بعٌدا المٌدانً التطبٌق آلٌات من بالمزٌد التضامن

 6/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ  

 ٌوم بغداد فً عقدت التً النقاشٌة الورشة فً االنسان لحقوق حمورابً منظمة شاركت 

 اٌضا قدم الذي نوروز طالب السٌد ألقاها ترحٌبٌة كلمة برنامجها وتضمن 4/5/9119

 .العراقٌة االقلٌات تحالف شبكة عن نبذة

 االقلٌات ٌمثلون الذٌن البرلمانٌٌن وكذلك وناشطة، ناشط ثالثٌن من اكثر الورشة حضر

 حمورابً منظمة وفد ضم وقد العراقٌة، المكونات هذه بشؤون آخرٌن ومهتمٌن العراقٌة



 مجلس عضوة بهنام كامل اخالص والسٌدة فٌها العامة العالقات مسؤول وردا ولٌم السٌد

 .صفاء مرٌم والمتدربة المنظمة ادارة

 8/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ 

 الذي كولاير اٌشو ٌوحنا واالسف االسى من بمزٌد االنسان لحقوق حمورابً منظمة نعت 

 وهو  دهوك مشافً احد فً 9119 اٌار من عشر الحادي السبت ٌوم صباح المنٌة وافته

 والمرحومتٌن وفٌفٌان واٌشو االحد عبد ووالد. وردا ولٌم السٌد  زوجة باسكال السٌدة والد

 .  دهوك محافظة فً الداودٌة بلدته فً التعازي وتقام  وجنفٌفٌان حربٌة

 ٌواسٌون وهم للمنظمة العامة والهٌئة  االنسان لحقوق حمورابً منظمة ادارة مجلس ان

 ورحمته برعاٌته ٌشمله ان القدٌر العلً الرب ٌدعون االلٌم المصاب بهذا الراحل عائلة

 . والغفران والرحمة  االبدٌة الراحة حٌث علٌٌن فً

 13/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ 

 17 الجمعة ٌوم نهار العراق ٌزور الذي اللبنانً المشرق مسٌحًٌ مركزٌة وفد أمضى 

 وضم االرصفة، على الكتب وباعة المكتبات بٌن متجوال المتنبً سوق فً 9119 أٌار

 شؤون منسق صادر ومنٌر المركزٌة فً االدارٌة الهٌئة رئٌس لبكً بطرس السٌدٌن الوفد

 لمنظمة اربٌل فرع رئٌس تواٌا ٌوسف ٌوحنا السٌدان الجولة فً رافقهما وقد فٌها، الشرق

 .فٌها االعالمً المستشار سعد وعادل االنسان لحقوق حمورابً

 20/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ 

 مركزٌة وفد االنسان لحقوق حمورابً منظمة رئٌسة وردا باسكال السٌدة أصطحبت 

 الكلدانٌة الكنٌسة بطرٌرك ساكو لوٌس الكاردٌنال غبطة الى زٌارة فً المشرق مسٌحًٌ

 رئٌس لبكً بطرس السٌدٌن المشرق مسٌحًٌ مركزٌة وفد ضم وقد. والعالم العراق فً

 نٌنوس  السٌد الوفد رافق كما فٌها الشرق شؤون منسق صادر ومنٌر االدارٌة الهٌئة

 .للمنظمة العامة الهٌئة عضو ٌوحنا روبرت

 22/5/2012َشز َص انخبز فٍ يىالعُا االنكتزوَُت بتارَخ  

 السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمة حمورابً لحقوق االنسان نهار ٌوم  زارت وألول مرة

بصحبة وفد ضم السٌد عبد  القرٌبة من بغداد منطقة سلمان باك 94/5/9119الجمعة 

العامة للمنظمة والسٌدٌن باسكال ماكٌسٌان رئٌس منظمة  الستار فائق عضو الهٌئة

بشار جمٌل حنا ، وتضمن جدول الزٌارة جولة المهندس مٌزوبوتامٌا " وادي الرافدٌن" و

 آثار استطالعٌة فً آثار طاق كسرى وبعد ذلك توجه الوفد الى تل أعمر حٌث تم تفقد

لى حٌث تعود الى القرن األول ال بل االو كنٌسة كوخً وهً من اقدم الكنائس العراقٌة

 قبل االسالم. سنة 1111 كثر من حٌث ٌعود وجودها الى المٌالدي

 25/5/2012 بتارَخ االنكتزوَُت يىالعُا فٍ انخبز َص َشز 



 مركزٌة وفد االنسان لحقوق حمورابً منظمة رئٌسة وردا باسكال السٌدة اصطحبت 

 من االٌمن الجانب لتفقد 16/5/9119 ٌوم الموصل مدٌنة الى زٌارة فً المشرق مسٌحًٌ

 االرهابٌة الجماعات اٌدي على التدمٌر طالها التً الكنسٌة المعالم وباالخص المدٌنة

 الهٌئة رئٌس لبكً بطرس السٌدٌن المشرق مسٌحًٌ مركزٌة وفد ضم وقد الداعشٌة،

 ٌوحنا السٌدان الجولة فً الوفد رافق وقد الشرق شؤون منسق صادر ومنٌر فٌها االدارٌة

 الهٌئة عضو سمعان ٌوسف وفرحان اربٌل فً حمورابً منظمة فرع رئٌس تواٌا ٌوسف

 للسرٌان الطاهرة كنٌسة واقع على االطالع الزٌارة برنامج وتضمن فٌها، العامة

 .كلٌا فٌها التدمٌر كان التً الكاثولٌك

 95/5/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر 

 واالمتنان والتقدٌر الشكر خالص عن وردا ولٌم السٌد وزوجها وردا باسكال السٌدة أعربت 

 الذٌن بذلك ونخص باسكال، السٌدة والد كولاير اٌشو ٌوحنا السٌد برحٌل المواسٌن كل الى

 فً روحه على المقامٌن القداسٌن فً المشاركٌن أو الراحل دفن مراسٌم فً شاركوا

 والسادة السٌدات وجمٌع الشتات دول من وكذلك بغداد فً او دهوك، بمحافظة الداؤودٌة

 .االماكن مختلف فً الفقٌد لعائلة التعازي لتقدٌم توافدوا الذٌن

 97/5/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر 

  فً كنٌسة انتقال السٌدة مرٌم العذراء على قداسا  96/5/9119أقٌم فً بغداد ٌوم االحد

ٌوحنا اٌشو كولاير الذي كانت قد وافته المنٌة صباح ٌوم السبت  السٌد روح الراحل

 بنً فً احدى مشافً محافظة دهوك. وقد أقٌم القداس برعاٌة اآلب مارتن 11/5/9119

كان على رأس ، ولتقدٌم التعازي، هذا وقد انتقل الحضور الى قاعة اخرى فً الكنٌسة 

 .الراحل وزوجها السٌد ولٌم وردا ةالمستقبلٌن السٌدة باسكال وردا ابن

 97/5/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر 

 االنسان لحقوق حمورابً لمنظمة العامة الهٌئة عضو اوراها كمال لؤي المهندس شارك 

 منظمة من والدعم وبالتعاون BWA بغداد نساء جمعٌة من بدعوة أقٌمت ورشة اعمال فً

MSI ًامرٌكٌة استشارٌة مؤسسة وه. 

 من التعافً"  شعار تحت انعقادها وجاء عٌنكاوة فً  95/5/9119 ٌوم عقدت الورشة

 السالم قٌم على والتأكٌد" االخرى الوحشٌة االعمال من وغٌرها الجماعٌة واالبادة النزوح

 بطرحها ساهم عدٌدة مداخالت الورشة شهدت وقد هذا نٌنوى، سهل مناطق فً واآلمن

  .فٌها المشاركٌن من عدد

 97/5/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

 كانت التً االبتدائٌة قرقوش مدرسة بناء إعادة اعمال 9119 آٌار 99 ٌوم نهار انطلقت 

 منظمة اخذت وقد للمدٌنة، االرهابً الداعشً الغزو خالل الكامل للتدمٌر تعرضت قد

 الشركاء من مجموعة وتعاون بدعم بنائها إعادة عاتقها لىع االنسان لحقوق حمورابً

 ان وبعد االعمار اعادة اطار فً المشروع هذا فً العمل انطالق وٌأتً الفرنسٌٌن،

 وزارة من االصولٌة، الموافقات جمٌع استكمال االنسان لحقوق حمورابً منظمة واصلت



)  بـ االنجاز فترة حددت وقد هذا الحمدانٌة، تربٌة ومدٌرٌة االتحادٌة الحكومة فً التربٌة

 .االخرى االدارٌة البناٌات مع صفا عشر وبأثنى  ٌوم(  111

 99/5/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر 


