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 حركة آشوريون
والتوعية القومية الثقافة واالعالم هيئة  

االعالملجنة   
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7171نيسان  7 : التاريخ  

 

 بيان صحفي
 

 تأسيس حركة آشوريون
 

في هذا اليوم االغر  يسرنا ان نعلم شعبنا االشوري وأمتنا االشورية المجيدة عن تأسيس حركة آشوريون
. 7171والذي يصادف بداية السنة االشورية الجديدة  7171االول من نيسان   

في دول االتحاد االوربي ضمن قانون تسجيل المنظمات وهي منظمة مسجلة رسمياً  أن حركة آشوريون
وقانون تسجيلها مودع نسخة منه في ارشيف المسجل الفني العام لالدارة الفرعية لتسجيل المنظمات 

ح لها كيانها ييت وبما والجمعيات في اوروبا وهي مصرحة رسمياً بالعمل في اوروبا وفي اي نشاط عالمي
:وبموجب اهدافها التالية  رسمية الرسمي كحركة آشورية  

 

 ذي  الشرق االوسط دول وخاصة آشوريي في العالم أينما كانوا الدفاع عن حقوق الشعب االشوري
 .االوضاع الداخلية القلقة 

  من  تقديم وتوفير المساعدات االنسانية للشعب االشوري خاصة من هم في دول الشرق االوسط
   .ة الالجئين وخاص رعايةالبحاجة الى كانت اوضاعهم قلقة 

 لعودة اليهااراضيه وفي ا الدفاع عن حق الشعب االشوري في . 

 ثقافتهابفاع عن الهوية االشورية واالعتراف بها والد . 



 تقاليدهاترسيخ زيادة حمالت التوعية القومية عن الهوية االشورية وثقافتها و . 

  اي وضع تنتهك فيه  ايقافبو للتبليغ ومؤسسات المجتمع الدولي المحافل الدوليةالتدخل لدى
 .الشعب االشوري حقوق 

 
والجل تنفيذ هذه االهداف فان الحركة مرخصة رسمياً باتباع كل الطرق والوسائل المتاحة لها وفق 

 :يام بالنشاطات التالية قانون تسجيلها بالق

 حق التظاهر 

 اقامة المؤتمرات وعقد الندوات والمحاضرات . 

  االحتفاالت العامة. 

 وريين في المناطق ذات الوضع القلق لدعم االش المالية والعينية العامة والخاصة التبرعات جمع
اراضيهم رغماً عنهم خارج  االقصاء والتهميش او من تم استبعادهم من معاناتهم من بسبب

  .ارادتهم 

  التدخل بصورة مباشرة وفعالة في الدفاع عن حقوق الشعب االشوري حيثما وجد ضمن بقية
ه وذلك بتوكيل كية اراضيه وممتلكاتالمجتمعات من خالل الدفاع عن حقه في التملك وحقه في مل

ت التخاذ االجراءا من مختلف دول العالم وفي اية دولة في العالم ورجال القانون المحامين
 .محاكم الوطنية او الدولية امام ال القضاياتلك القانونية الضرورية والالزمة لمتابعة 

 جان التابعة لها لات والنها منتديات االمم المتحدة والهيئالمشاركة في المنتديات العالمية ومن ضم 

 الوطنية واالتحادات العالمية للمساهمة في ترويج وتعزيز  القومية التعاون مع مختلف الجمعيات
  .مكانة حقوق االنسان 

 
لذلك في وقت  لتحقيق االجراءات الالزمة وسيتم اعالم شعبنا عنمفتوح  لعضوية الحركة باب االنتماء

 .الحق 
 

 عاش شعبنا االشوري 
 عاشت امتنا االشورية

 المجد والخلود لشهداء شعبنا على مر تاريخه العريق
 
  

 البرت ناصر
 حركة آشوريون - االمين العــام. عـ 


