
 السنوي التقویم

 العمال المنظمة االجتماعیة

 "الصندوق الدولي ابسني"

سھا سونیر یسقام بتأو , 2015مارس عام  /االجتماعیة "الصندوق الدولي ابسني" في اذارتأسست المنظمة 
غوغوا, داور اشوبا, سالفا ساكانیا, اوكتاي تشكوتوا, ماكسیم غفیندجیا, اسیدة اینابشبا, سیرما اشوبا, روین 

 كوتاربا. اغربا, بیسالن كفیتسیتیا, استامور لوغوا, یولیا غومبا, بیسالن كفارتشیا و اركان

ھدف لحل القضایا الدیموغرافیة واالجتماعیة والثقافیة و مسائل اخرى, مثل الحفاظ على التراث المنظمة ت
, و خلق الظروف المناسبة لمشاركة الشتات االبخازي في الحیاة االجتماعیة و الثقافي و اللغة االبخازیة

 ة. كما تقوم المنظمة باالعمال الخیریاالقتصادیة االبخازیة. 

 ھیكل المنظمة ھو على الشكل االتي:

 سونیر غوغوا –رئیس المنظمة 

 فیتالي سمیر –نائب الرئیس 

 ایسدة اینابشبا –االمین العام 

 

 اماكسیم غفیندجی –ھیئة العالقات الدولیة  .1
 یولیا غومبا –ھیئة السیاسة االجتماعیة  .2
 سیرما اشوبا –ھیئة العائدین و الدیموغرافیا و االبسورة  .3
 بیسالن كفارتشیا –االستثمارات و التنمیة االقتصادیة   ھیئة .4
 نوغزار لوغوا –ھیئة الثقافة والتعلیم  .5
 استامور لوغوا –ھیئة السیاسة الشبابیة  .6
 بیسالن كفیتسینیا –ھیئة المالیة  .7
 غورام امكواب –ھیئة االعالم و العالقات العامة  .8

رامج مشاریع منذ تأسس المنظمة حتى الیوم نفذت المنظمة عدة ب
 اجتماعیة و انسانیة و ثقافیة.

ھیئة نظمت المنظمة عن طریق  2015 ابریل /في شھر حزیران 
رحلة لفرقة االطفال "اباظة" للمشاركة في  الثقافة والتعلیم

مھرجان االطفال العالمي في مدینة كودجایلي في تركیا. و كانت 



بشكل رسمي, كما شاركت فرق اطفال اخرى من ھذه اول مشاركة للوفد االبخازي في مھرجان مماثل و 
  حول العالم.

كل المفاوضات   "الصندوق الدولي ابسني".اجرت منظمة 
المتعلقة بالمشاركة الرسمیة لفرقة االطفال "اباظة" و كل 

 تكالیف كانت مدفوعة من قبل المنظمة.

مایو نظمت /ایار21مع اقتراب یوم الحزن  .مایو/ایار
العائدین االبخاز و الحكومة االبخازیة في المنظمة لقاء بین 

مطعم "ایرتساخو". ھدف االجتماع كان مساعدة العائدین 
على التعرف على اعضاء الحكومة و ممثلي الشتات 
االبخازي, و خالل فترة وجیزة اقام الصندوق الدولي 

"ابسني" اجتماعان طاولة مستدیرة لمناقشة المسائل المھمة 
 لدولي لجمھوریتنا و مشاكل عودة الشتات للوطن.المتعلقة باالقتصاد ا

نظم الصندوق الدولي "ابسني" اجتماع طاولة مستدیرة تحت عنوان " ابخازیا و  یونیو /في شھر حزیران
 التركیة الیوم".  –العالقات الروسیة 

 
 

البرلمان عضو  كونستانتین زالوتین و استجاب لدعوة المنظمة رئیس جامعة دول رابطة الدول المستقلة
رئیس مركز البحوث السیاسیة في مدینة انقرة و النائب االسبق لوزیر  و ,الروسي سیرغي ماركوف

 .ینال تشیفیكیز الخارجیة التركیة

في االجتماع تم مناقشة مسائل العالقات بین روسیا و تركیا و روسیا و ابخازیا على خلفیة عقوبات دول 
ور ابخازیا في ھذه العالقات و مصالح ابخازیا و روسیا و تركیا في الغرب بسبب االحداث في اوكرانیا, و د

 المنطقة.

ر العالقات " تطواجتماع طاولة مستدیرة تحت عنوان  سیبتیمبر /ایلولنظم الصندوق الدولي "ابسني" في 
مع , حیث تم مناقشة مسائل عودة االبخاز الى وطنھم, وتطویر العالقات بین ابخازیا و الشتات االبخازي"

الشتات,و الحفاظ على اللغة و العادات االبخازیة, و البحث عن طرق النمو االقتصادي بدعم من ممثلي 
 الثقافیة المراكز اتحاد رئیسالشتات. شارك في االجتماع النائب االول للرئیس االبخازي شامل ادزنبا, و

 زة.اشوبا و ممثلین ھیئة العائدین و شخصیات ابخازیة بار جنكیز األبخازیة



 
في ما یخص االعمال الخیریة فان منظمة الصندوق الدولي "ابسني" تقوم بمشاریع خاصة بھا, كما تقوم بدعم 

صنادیق خیریة مثل صندوق "اشانا" و صندوق 
 "كیاراز".

بدأ الصندوق مشروعھ الخیري یولیو  /في شھر حزیران 
الطفل و ابنھا" الموجھ لدعم االم في تربیة  /"اني امالكي

تتلقى ھدیة كل عائلة ابخازیة تحتفل بوالدة طفل, ابنھا. 
من المنظمة تتضمن: كتاب یتضمن شرح كیفیة رعایة 

 -میزان حرارة  -زجاجات رضاعة  -االطفال الرضع 
منتجات  -كتب اطفال  -مستحضرات خاصة للطفل 

طفال , نأمل ان تكون متنوعة ذات نوعیة جیدة خاصة لال
تقدم الھدیة لألطفال المولدین حدیثا حتى عمر  .مفیدة لألم

المشروع دائم و سیتوسع مع الزمن. في الوقت  .أشھر 6
 اسرة الحزمة. 300الراھن تلقت اكثر من 

 

 

وقعت المنظمة عقدا مع الصندوق الخیري  اب 25في 
"اشانا", و تم االتفاق ان الصندوق الدولي "ابسني" 

الذین تكالیف عالج طفل واحد من االطفال  سیتكفل بدفع
و مصاب بشلل تحت رعایة الصندوق الخیري "اشانا" 

. الحجم الكلي للدعم المالي الدماغ مرة كل ثالثة اشھر
 روبل سنویا. 000 800

دوغوزیا لیانا و و دفعت المنظمة تكالیف عالج طفالن 
 تورتشوا غیورغي.

 



تم بدء برنامج خیري  سیبتیمبر /ایلول 30مع اقتراب عید النصر في 
جدید "ابیبش", الموجھ لدعم االسر االبخازیة الكبیرة و الفقیرة. كل 

شھر ستحصل احدى العائالت على دعم مادي من خالل تقدیم حاجیات 
 مستلزماتالمنزل من ادوات كھربائیة و حاجیات اخرى. قائمة ال

ندوق بعد الزیارة الشخصیة لألسرة. یعمل یحددھا موظفو الص
الصندوق باالشتراك مع رؤساء المحافظات و البلدیات المحلیة الذین 

 یقدمون المعلومات عن االسر.
 

 

 

 6وقد قامت المنظمة بتقدیم المساعدة السرتان: عائلة جوم و مانانا خیبا و من قریة بیسالخو و التي تملك 
 اطفال. 5 بغانبا من قریة لیخني و التي تملك اطفال, و عائلة غیفي و ایكي

 

 29بمناسبة عید االضحى الذي وافق یوم  .سیبتیمبر /ایلول 
نظم الصندوق الدولي "ابسني" رحلة الطفال  سیبتیمبر /یلولا

العائدین السوریین الى بحیرة ریتسا بھدف التوعیة الثقافیة و 
  تعریف االطفال على المعالم التاریخیة االبخازیة.

 

 

بھدف الترویج عن وطننا وانشاء و تطویر العالقات مع الشركاء االجانب زار ممثلي الصندوق عدة مؤسسات 
 لدول االخرى.و جمعیات في ا

قام رئیس  2015حزیران عام  29حتى  26من  حزیران.
الصندوق الدولي "ابسني" سونیر غوغوا و مدیر ھیئة 

العالقات الدولیة للصندوق ماكسیم غفیندجیا بزیارة موسكو, 
المجلس نائب رئیس  معمنھا  وحیث اقاموا عدة اجتماعات 

دار  رئیسالروسي بیوتور بیریوزا, و  –التجاري االبخازي 
النشر "فیدجیل", و رئیس جامعة البحوث السیاسیة و عضو 

البرلمان الروسي سیرغي ماركوف, و ممثل الشتات االبخازي 



في موسكو. كان الھدف من ھذه الزیارة ھو انشاء و تطویر العالقات مع المنظمات الروسیة العامة, و جذب 
 في تطویر ابخازیا.الشتات للمشاركة 

تم تنظیم رحلة باالشتراك مع وزیر التعلیم ادغور كاكوبا الى تركیا و قبرص الشمالیة بھدف . طساغس /اب
التعرف الى مناھجھم الدراسیة, ورافق وزیر التعلیم رئیس الصندوق سونیر غوغوا. تم تنظیم عدة لقائات مع 

سیبیل سیبیر, و وزیر الثقافة كمال عضو البرلمان 
لمتوسط في دوروستي, و رئیس جامعة البحر ا

قبرص الشمالیة ناجم اوسامي. كما التقى الوفد في 
تركیا مع مدیر جامعة ساكاریا مظفر الماسي الذي 

  اكد ان عدد المنح للطالب االبخاز سیزداد. 

. مع نھایة شھر تشرین تشرین الثاني -تشرین االول 
نوفمبر  /اوكتوبر و بدایة شھر تشرین الثاني /االول

دوق سونیر غوغوا مع الوفد قام رئیس الصن 2015
االبخازي الذي ترأسھ المبعوث الرئاسي االبخازي 
للتعاون االقتصادي و التجاري مع الدول االجنبیة 
باتال بوتبا بزیارة االردن و مصر بھدف تطویر 

العالقات و البحث عن طرق تفاعل جدیدة. اثناء تواجد الوفد في االردن و مصر تم عقد عدة اجتماعات مھمة 
 التوصل الى العدید من االتفاقات. و

عقد عدة اجتماعات في مصر, التي اطلعت الوفد على الحالة االقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و التعلیمیة و 
الریاضیة للبلد. بمبادرة من وفدنا تم تأسیس جمعیة قفقاسیة و التي ھدفھا توحید الشتات الشركسي  في مصر 

 مع ارض الوطن, و تم تعیین السید رؤوف اباظة المحترم رئیسا للجمعیة.لتطویر و توثیق العالقات 

 البضائع تورید إمكانیة و تم دعوة الوفد االبخازي لزیارة الشركة الزراعیة الصینیة "تیدا", و تم مناقشة
 للمنتجات مركز وبناءو افتتاح ممر ترانزیت عبر ابخازیا  روسیا إلى أبخازیا عبر والمصریة الصینیة

 " نبیل الجوھري.G- Com. كما التقى الوفد مع ممثل شركة االستثمار "الصینیة الزراعیة

 

زیارة الوفد لالردن كانت على مستوى عال, و نظمت االجتماعات في المنظمة االجتماعیة "دیوان اباظة" 
الثقافة االردنیة التي یترأسھا حسن تشیتشبا. شارك في االجتماعات شخصیات بارزة من الشتات منھم من افاد 

 بشكل كبیر و منھم ضباط و اعضاء في البرلمان, و ممثل الخارجیة االبخازیة في االردن اشرف اباظة.



, الذي ابدى اھتماما كبیرا استقبل الوفد االبخازي في االردن الحفید االول للملك حسین االمیر حسین میرزا
 لبلدنا و قبل الدعوة لزیارة ابخازیا بقلب رحب.

ساعد في تنظیم الزیارة للوفد االبخازي االمیر علي, الذي 
یعمل في ادارتھ ابناء وطننا ینال حتك و انور تشكوة. ینال 
حتك یترأس ایضا االكادیمیة الدولیة للثقافة القفقاسیة, الذي 
سیوقع مع الصندوق الدولي ابسني في المستقبل القریب اتفاقیة 

 تعاون.

نوفمبر شارك رئیس  /الثانيتشرین  9في  تشرین الثاني.
الصندوق الدولي "ابسني" سونیر غوغوا في الجمعیة العامة 

 ھدف كان, حیث تركیا في األبخازیة الثقافیة المراكز تحادال
. الصندوق الدولي لالتحاد جدید رئیس تعیین العامة الجمعیة

"ابسني" صوت للمرشح احمد خابات الذي توصلت معھ الى 
 االتحاد و الصندوق الدولي "ابسني".اتفاق للتعاون بین 

الصندوق الدولي "ابسني" یبدي اھتماما كبیرا لمسائل 
 التدریس.

بمبادرة و بدعم مادي و تقني من الصندوق الدولي "ابسني" 
تم انشاء مؤسسة تعلیمیة خاصة "اكادیمیا" حیث یقومون 

بتدریس اربعة لغات: االبخازي و الروسي و االنكلیزي و 
طالب. من المھم تواجد مؤسسات  100رس الیوم التركي. ید

 مماثلة بما انھا تتیح الفرصة للحصول على دراسة اضافیة.

 

طالب ابخازي, و ذھب للدراسة في ھذا  76بدعم من الصندوق الدولي "ابسني" یدرس في جامعة ساكاریا 
في حل المسألة المتعلقة یعمل "الصندوق الدولي ابسني" مع المركز الثقافي في ساكاریا طالب. 14العام 

 باسكان الطالب االبخاز في المساكن الجامعیة. 

 و بمبادرة و بدعم من الصندوق الدولي "ابسني" تم تأسیس اتحاد الطلبة االبخاز في تركیا.

 

 

 

 



اوكتوبر قدم الصندوق  /في تشرین االول تشرین االول.
الدولي "ابسني" الدعم المادي للمھرجان الدولي الثالث للرسم 

في الھواء الطلق تحت عنوان "الوان الوان الخریف في 
 "2015 -ابخازیا 

 

نظم  2015دیسیمبیر  /كانون الثاني 2في  كانون الثاني.
الصندوق الدولي "ابسني" مسابقة و في نفس الوقت معرض الفضل رسمة تحت عنوان "خربشات الزمان" 

 بمناسبة الذكرى السبعین للرئیس االول فالدیسالف اردزینبا.

 

اقیم المعرض في مدینة سوخوم في صالة المتحف الجمھوریة الدولي. فازت لوحة باتال دجوبوا 
الف روبل من الصندوق. و حصل  50"كومبازیتسیا", و حصل الفائز على شھادة و جائزة مالیة بقیمة 

الف  30" الحاصل على المركز الثاني مبلغ مالي قیمتھ 38كومبازیتسیا رقم ادغور امبار صاحب لوحة "
 روبل, و فاز بالمركز الثالث الفنان روسالن تشخامالبا صاحب لوحة "كریستیانین".

 

اھدى الصندوق الدولي "ابسني" لوحا ذكیا لوزارة  2015دیسیمبیر  /كانون الثاني 3بتاریخ  انون الثاني.ك
الف  3500التعلیم, كما تم اھداء ثالثة الواح ذكیة اخرى للمدرسة الداخلیة في غاغرا التي یصل سعرھا حتى 

 دوالر.

اثتاء لقاء رئیس الصندوق سونیر غوغوا مع وزیر التعلیم ادغور كاكوبا قال سونیر ان الصندوق مكلف  
 بالحصول على لوحان ذكیان كل عام. 



 

نظم الصندوق الدولي "ابسني" تكریما للحاصلین على  2015دیسیمبر  /كانون الثاني 22في  كانون الثاني.
تطویر  في مةمساھللخاغة" من قبل الصندوق الدولي "ابسني" تقدم جائزة "اخزیرجائزة "اخزیرخاغة". 

"اخزیرخاغة" ھم و للتمیز في مجاالت اخرى. الفائزون بجائزة  والتعلیم والطب واالقتصاد والثقافة العلوم
 االفضل في مجالھم.

 

 

 الحاصلون على جائزة "اخزیرخاغة" ھم:

للمساھمة في مجال التعلیم, وھي مدرسة للغة االبخازیة في المدرسة االعدادیة في  –اسماء تاربا  •
 قریة تشیبورخیندجي في محافظة غال.

للمساھمة في المجال االقتصادي, و ھو رجل اعمال و مدیر لشركة "فروكتیس"  -جمال زفانبا  •
 الزراعیة في قریة اراكیتش في محافظة اوتشامتشیرا.

ساھمة في المجال الطبي, و ھو رئیس قسم الجراحة في المشفى العسكري في للم –مارت غامغیا  •
 قریة اغودزیرا.

 للمساھمة في المجال الثقافي, و ھو الفنان الشعبي لجمھوریة ابخازیا -اوتار خونتساریا  •
 للمساھمة في في مجال العلوم, وھي عالمة في جامعة سوخوم للفیزیاء والتكنولوجیا. -سعیدة باغاتیلیا  •
 للتمیز في الریاضة, و ھو العب تینیس. –الین افیدزبا  •

الصندوق الدولي "ابسني" ینشئ و یطور العالقات مع مختلف المنظمات و المؤسسات السیاسیة و االجتماعیة 
 و التعلیمیة الخاصة ببلدنا و في الخارج.

 وقد تم توقیع اتفاقات لتطویر العالقات مع المنظمات التالیة:

 وایا مع جامعة الدول ربطة الدول المستقلةبروتوكول للن •
 بروتوكول للنوایا مع مركز البحوث العلمیة في انقرة •
 اتفاقیة للتعاون مع الصندوق الخیري "اشانا" •
بروتوكول للنوایا مع المركز التعلیمي "اكادیمیا", الذي انشء بالمشاركة مع الصندوق الدولي  •

 "ابسني"
 "فیدجل"بروتوكول للنوایا مع دار النشر  •

یتم التخطیط لبرنامج تعلیمي جدید "اتسارخي امیوا" الھادف لدعم العائالت الفقیرة بالمتطلبات المدرسیة, كما 
 ان البرنامج سیكرم الطالب المتفوقین في ابخازیا.



الصندوق الدولي "ابسني" تقوم بطباعة مجلة خاصة بھا "ابسني", یمتلك برنامج خاص بھ "اتسحامیوا" الذي 
على المحطة االبخازیة الحكومیة شھریا, و موقع الكتروني على خمسة لغات : االبخازیة و الروسیة  یعرض

 و التركیة و االنكلیزیة و العربیة.

 ھم شركات و مؤسسات محلیة مسجلة في الجمھوریة االبخازیة:  رعاة الصندوق الدولي "ابسني"

 

 "ابخازموربروم"

 
 

 "بایسون"
 

 

 "خیمبرو"
 

 

 بالیكتشیلیك" "كیاك
 

 
 

(ثالثة مالیین و  3.731.915لیومنا ھذا  2015مارس /تبلغ میزانیة الصندوق ابتداء من شھر اذار
 سبعمائة وواحد وثالثون الفا وتسع مائة و خمسة عشر) روبل.

 

 

 


