
 

                          جَؼُخ اىهاله األدَش اىؼشاقٍ                                                                 

 قسٌ اىزىػُخ ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ

 

 

 2012/  تشرين الثاني تقرير نشاطات قسم التوعية من المخلفات الحربية لشهر
erwa2005@yahoo.com 

 

       

 

 2012/ رششَِ اىضبٍّ  /اىزقشَش اىشهشٌ ىْشبغبد قسٌ اىزىػُخ ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جمعية الهالل األحمر العراقي                                     
 قسم التوعية من المخلفات الحربية

 

1 
 

 

 ورهذف إىً رخفُف ٍؼبّبح اىَذُِّ خاله 1932جَؼُخ اىهاله األدَش اىؼشاقٍ جَؼُخ إّسبُّخ وغُْخ ٍسزقيخ رأسسذ سْخ 

 . ثَىجت اىزخىَو اىََْىح ىهب ٍِ قجو اىذنىٍخ وغُش اىطجُؼُخاىذشوة وأوقبد اىسيٌ أو اىنىاسس اىطجُؼُخ

َؼذ ثشّبٍج اىزىػُخ ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ أدذ اىجشاٍج اىَهَخ اىزٍ 

رْفزهب جَؼُخ اىهاله األدَش اىؼشاقٍ فٍ اىقطش وَهذف اىجشّبٍج إىً 

صَبدح اىىػٍ ىذٌ مبفخ فئبد اىَجزَغ وخبصخً األغفبه ٍِ ٍخبغش 

اىَخيفبد اىذشثُخ ورىل ػِ غشَق رغُُش اىسيىك واىََبسسبد ػْذ 

ٍذبفظخ ػذا  (15)ٍىاجهخ اىخطش، رْفز ّشبغبد اىجشّبٍج فٍ 

اىَذبفظبد اىشَبىُخ دُش َزٌ اىزْفُز ػِ غشَق شجنخ ٍِ اىَىظفُِ 

واىَزطىػُِ ثإىقبء ٍذبظشاد رىػُخ وإقبٍخ ٍهشجبّبد سَبظُخ 

وٍؼبسض سسىً ووسش ػَو فعالً ػِ رىصَغ اىَطجىػبد اىخبصخ 

األىؼبة اىىسقُخ واىزٍ رهذف  ثبىجشّبٍج ٍِ مشاسبد أو ٍيصقبد أو

ثبىذسجخ األسبط إىً رىظُخ أّىاع وأشنبه اىَخيفبد اىذشثُخ واىخطش 

. اىْبجٌ ػْهب ومُفُخ إرجبع اىسيىك اٍِِ ػْذ ٍىاجهخ خطشهب

   

 ّشبغبد اىَشمض اىؼبً .1

 
 ىيصيُت  اجشَذ صَبسح إىً اىيجْخ اىذوىُخ11/11/2012 ثزبسَخ   . أ

االدَش ٍِ قجو اىسُذ ٍذَش قسٌ اىزىػُخ فٍ اىَشمض اىؼبً  رخيو 

اىضَبسح ػقذ ىقبء ٍغ اىسُذ شُشو ٍجؼىس اىيجْخ اىذوىُخ ىيصيُت 

ثؼضخ اىجصشح  واىسُذ ادَذ / األدَش ىجشّبٍج اىزيىس ثبألسيذخ 

سيَبُ اىَْسق اىَُذاٍّ ىجشّبٍج اىزيىس ثبالسيذخ فٍ اىيجْخ 

جشي ثؼذهب  رْفُز صَبسح ٍشزشمخ إىً فشع ,اىذوىُخ ىيصيُت األدَش

 دىه ػَو ثشّبٍج اىزىػُخ دثغذاد ىغشض إجشاء ثؼط اىزقَُُب

 .     ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ 

 

 

 

 

 رٌ اجشاء صَبسح ٍُذاُّخ أخشي ٍشزشمخ ٍغ 12/11/2012ثزبسَخ  . ة

اىيجْخ اىذوىُخ ىيصيُت االدَش اىً فشع دَبىً الجشاء ثؼط اىزقَُُبد دىه ػَو ثشّبٍج اىزىػُخ ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ فٍ 

اىَذبفظخ شبسك ثزْفُز هزٓ اىضَبسح مال ٍِ اىسُذ ادَذ جؼفش اىَْسق اىَُذاٍّ فٍ اىَشمض اىؼبً واىسُذ شُشو ٍجؼىس اىيجْخ 

ثؼضخ اىجصشح واىسُذ ادَذ سيَبُ اىَْسق اىَُذاٍّ ىجشّبٍج اىزيىس ثبألسيذخ فٍ اىيجْخ /اىذوىُخ ىيصيُت االدَش ىيزيىس ثبألسيذخ 

 .اىذوىُخ ىيصيُت 
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 ّشبغبد اىفشوع . د
فشع رٌ قبس . أوالً 

:-  2012رشطٍٚ انثبَٙ  فًٛب ٚهٙ يجًم َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ ش٘ لبض نشٓط 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 
ػسز يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 

انًؽزفٛسٍٚ  يزبّْ فٕنسض ثٕؼزط 

1 
يسضؼخ / لطة يحطخ انمطبض / لضبء انُبصطٚخ 

انُضبل االثزسائٛخ 
 25 0 25 5يحبضطح  4/11

 22 0 22 5يحبضطح  7/11يسضؼخ ظػجٛم االثزسائٛخ  / لضبء انُبصطٚخ 2

3 
يسضؼخ انشٓس / يُطمخ انثٕضح  / لضبء انُبصطٚخ

االثزسائٛخ 
 20 20 0 5يحبضطح  18/1

4 
/ يُطمخ حٙ انصبنحٛخ / لضبء انُبصطٚخ 

يسضؼخ انؽؼٛساد االثزسائٛخ 
 25 25 0 5يحبضطح  20/11

 92 45 47 20 يحبضطاد 4انًجًٕع 

                                                       

انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ 

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

92 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فشع ٍُسبُ . صبُّبً 

:- 2012 رشطٍٚ انثبَٙ  أثطظ َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ يٛؽبٌ نشٓطفًٛب ٚهٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 
ػسز يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 

انًؽزفٛسٍٚ  زفزط رهٍٕٚ جسٔل زضٔغ ثٕؼزط 

1 
 نهٓالل يكزت لهؼخ صبنح

 االحًط انؼطالٙ
 0 0 0 0ظٚبضح  1/11

2 
 لطٚخ َٓط ؼؼس /َبحٛخ كًٛذ

 (ع)يسضؼخ االيبو ػهٙ / 
 70 70 70 4 حيحبضط 2 7/11

3 

 يُطمخ /لضبء انؼًبضح

يسضؼخ صسٖ / ػٕاشخ 

انؼهٕو االْهٛخ 

 50 50 50 4 حيحبضط 2 18/11

4 

 لطٚخ انجٕ /َبحٛخ كًٛذ

يسضؼخ انفطاْٛس٘  / ثُٕاٌ

 االثزسائٛخ

 50 50 0 6يحبضطح  20/11

انًجًٕع 
 5+ظٚبضح 

 يحبضطاد
14 120 170 170 



 

 جمعية الهالل األحمر العراقي                                     
 قسم التوعية من المخلفات الحربية

 

3 
 

                                                                  

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

98 72 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشع ثبثو. صبىضبً 

 :-2012      أزَبِ أثطظ َشبطبد ثطَبيج انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ ثبثم نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  فٕنسض 
االفؼٗ 

ٔانؽهى 

زفزط 

رهٍٕٚ 

 30 0 0 30 يحبضطح 4/11انًحبٔٚم / ثبَٕٚخ انُٛم  1

 40 0 0 40 يحبضطح 5/11يطكع انحهخ / ثبَٕٚخ انٕائهٙ  2

 35 0 0 35 يحبضطح 8/11ثبَٕٚخ يحًس جٕاز انطبْط يطكع انحهخ  3

4 
لضبء / يجًغ حطٍٛ–  رجًغ يٕاطٍُٛ

انًؽٛت 
 31 0 0 31يحبضطح  15/11

5 
يسضؼخ اثٍ انُفٛػ االثزسائٛخ انًرزهطخ 

لضبء انًحبٔٚم / 
 30 30 30 0يحبضطح  20/11

 166 30 30 136  يحبضطاد5انًجًٕع 

                                                                   

 

                                                                     انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ
ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

20 10 105 0 21 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جمعية الهالل األحمر العراقي                                     
 قسم التوعية من المخلفات الحربية

 

4 
 

 فشع اىْجف. ساثؼبً 

:- 2012رشطٍٚ انثبَٙ  نشٓط انُجف أثطظ َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 
ػسز يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 

فٕنسض ثٕؼزط  انًؽزفٛسٍٚ

 31/10يمط يسٚطٚخ انسفبع انًسَٙ  1
ظٚبضح نهزؼبٌٔ 

ٔانزُؽٛك انًشزطن 
0 0  /

 30 30 30يحبضطح  4/11يسضؼخ انغسٚط االثزسائٛخ نهجُبد / لضبء انكٕفخ  2

 30 0 0يحبضطح  4/11يسضؼخ انًحًسٚخ / لضبء انًُبشضح  3

4 
يسضؼخ انصطاط االثزسائٛخ / لضبء انًُبشضح 

انًرزهطخ 
 40 0 0يحبضطح  9/11

 100 30 30 يحبضطاد3 +ظٚبضح انًجًٕع 

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ                                                                           

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

50 50 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فشع  واسػ. خبٍسبً 

 :-2012أزَبِ يجًم َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ ٔاؼظ نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ  

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  األفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط 
جسٔل 

 زضٔغ

زفزط 

 رهٍٕٚ

1 
لطٚخ انـ / لضبء انصٕٚطح 

  زاض70
1/11 

اإلثالؽ +نصك ٔرٕظٚغ يطجٕػبد 

 ػٍ ٔجٕز يُبطك يهٕثخ
10 25 10 14 15 45 

2 

ططٚك انمطٖ / لضبء انحٙ 

انزبثؼخ نؽؼٛس أثٍ ججٛط 

ططٚك / َٔبحٛخ انجشبئط 

 انًطبض

 210 100 0 40 60 20 نصك ٔرٕظٚغ يطجٕػبد 6/11

3 
لطٚخ / لضبء انؼعٚعٚخ 

 انمسغ
 34 10 0 10 14 8 نصك ٔرٕظٚغ يطجٕػبد 8/11

4 

َبحٛخ / لضبء انؼعٚعٚخ 

انسثَٕٙ يسضؼزٙ انكؽبئٙ 
 ٔ ٔنٛس انكؼجخ

 184 120 0 20 40 18 نصك ٔ رٕظٚغ يطجٕػبد+يحبضطح  11/11

5 
( 4)لطٚخ / لضبء انُؼًبَٛخ 

 يسضؼزٙ انًُٗ ٔ انثجبد
 189 114 20 15 75 165  يحبضطح2 13/1

6 
يُزسٖ شٔ٘ شٔ٘ 

 االحزٛبجبد انربصخ
14/11 

 انًشبضكخ فٙ يؤرًط َظًزّ يسٚطٚخ 
انشجبة ٔانطٚبضخ حٕل يربطط 

 األنغبو ٔ انًرهفبد انحطثٛخ 

0 0 0 0 0 0 

انًجًٕع 
 3+حًهخ نصك ٔرٕظٚغ يطجٕػبد 4

اثالؽ ػٍ +يشبضكخ +يحبضطاد 

يُبطك يهٕثخ 

221 214 95 34 359 662 
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 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

234 200 84 15 100 29 

 فشع اىذَىاُّخ. سبدسبً 

 :-2012أزَبِ َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ انسٕٚاَٛخ نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 
يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 

ػسز انًؽزفٛسٍٚ 
زفزط رهٍٕٚ انًزبّْ األفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط 

 36 0 0 0 36 0يحبضطح  8/11يمط انفطع / انسٕٚاَٛخ 1

 137 50 45 42 0 15 يحبضطاد 3 12/11يسضؼخ او انمطٖ االثزسائٛخ /انسٕٚاَٛخ  2

 109 48 35 0 26 12 يحبضطاد 3 14/11يسضؼخ انكطاض االثزسائٛخ / انسٕٚاَٛخ 3

 281 98 80 42 62 27  يحبضطاد7انًجًٕع 
                                                                              انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

 

 فشع ثغذاد. سبثؼبً 

 :-2012رشطٍٚ انثبَٙ   نشٓط ثغسازأثطظ َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ فًٛب ٚهٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  انًزبّْ األفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط 
جسٔل 

زضٔغ 

زفزط 

رهٍٕٚ 

1 
يزٕؼطخ يؼبش / لبطغ انكطخ 

ثٍ ججم 
 35 20 35 20 20 35 15يحبضطح  11/11

2 
زائطح انٓٛئخ انؼبيخ / اثٕ غطٚت

نهجحٕس انعضاػٛخ 
 20 0 0 0 0 20 10يحبضطح  19/11

3 
زائطح صٛبَخ كٓطثبء / انًسائٍ

انُٓطٔاٌ 
 18 0 0 0 0 18 12يحبضطح  14/11

 25 25 25 20 20 25 15يحبضطح  7/11يُطمخ انرٛبيٛبد / انًحًٕزٚخ  4

5 
انكبزض انزسضٚؽٙ / اثٕ غطٚت 

نًسضؼخ فبغ االثزسائٛخ 
 20 20 20 20 20 20 12يحبضطح  21/11

6 
يسضؼخ انًحًٕزٚخ /انًحًٕزٚخ

االٔنٗ 
29/11 

يٓطجبٌ 

 ضٚبضٙ
25 100 50 50 100 50 100 

انًجًٕع 

5 

+ يحبضطاد

 يٓطجبٌ

89 218 110 110 180 115 218 

                                                            

 

 

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

0 0 153 92 20 16 
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 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

53 52 35 0 47 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشع اىَضًْ. صبٍْبً 

 :-2012يجًم َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ انًثُٗ نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ 

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

انًٕاز انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  انًزبّْ االفؼٗ 
جسٔل 

زضٔغ 

زفزط 

رهٍٕٚ 

1 
يُطمخ ال يط٘ / لضبء انؽًبٔح

يسضؼخ االؼزجطق  
 55 0 20 0 35 يحبضطح 7/11

 40 25 0 15 0يحبضطح  14/11يسضؼخ انرُسق  / لضبء انؽًبٔح  2

 0 0 0 0 0ظٚبضح يٛساَٛخ  20/11لضبء انرضط  3

 0 0 0 0 0ظٚبضح يٛساَٛخ  22/11لضبء انٕضكبء  4

انًجًٕع 
  يحبضطح2

  ظٚبضح يٛساَٛخ2+
35 15 20 25 95 

                                                                 

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

55 35 5 0 0 0 
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 فشع مشمىك. ربسؼبً 

 :-2012        فًٛب ٚهٙ أثطظ َشبطبد ٔحسح انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ كطكٕن نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ  

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ 

انًٕظػخ 
ػسز 

 انًؽزفٛسٍٚ
فٕنسض ثٕؼزط 

1 
 كطكٕن نهٓالل االحًط يمط فطع

 انؼطالٙ
 33 0 0  نهًزطٕػٍٛيحبضطح 4/11

2 
 كطكٕن نهٓالل االحًط يمط فطع

 انؼطالٙ
6/11 

 لمجموعة من االعالميين االذاعة يحبضطح

 والتلفزيون والفضائيات
44 0 44 

3 
يزٕؼطخ / لطٚخ رطجٛم/ َبحٛخ نٛالٌ 

رطجٛم 
 20 5 20يحبضطح  7/11

4 
يسضؼخ / رطكشكبٌلطٚخ / َبحٛخ نٛالٌ 

رطكشكبٌ 
 10 5 10يحبضطح  8/11

 15 5 15يحبضطح  11/11يسضؼخ لطزاشهك  5

 16 5 16يحبضطح  12/11يسضؼخ شبزنك  6

 26 5 26يحبضطح  13/11صفٕح نهجُبد الثبَٕٚخ  7

 24 5 24يحبضطح  14/11يطكع شجبة زالٕق / لضبء زالٕق 8

9 
 اػسازٚخ انجٕاْط٘/ لضبء انسثػ

 نهجٍُٛ
 15 0 15يحبضطح  15/11

 30 5 30يحبضطح  18/11ثبَٕٚخ طٕثعأح  /  طٕثعأحلطٚخ 10

11 
 يسضؼخ ْطيعنٙ /  طٕثعأحلطٚخ

 االثزسائٛخ
 24 5 24يحبضطح  19/11

 29 5 29يحبضطح  20/11يسضؼخ يحًس فبرح  /  طٕثعأحلطٚخ 12

13 
 كطكٕن نهٓالل االحًط يمط فطع

 انؼطالٙ
 15 0 15يحبضطح  21/11

 301 45 268  يحبضطح13انًجًٕع 
                                                                 

 

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ                                                                

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

0 0 23 37 104 137 
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 فشع دَبىً. ػبششاً 

:- 2012  انثبَٙرشطٍٚ  َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ زٚبنٗ نشٓط يب ٚهٙ يجًم        

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

انًٕاز انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  يزبّْ فٕنسض ثٕؼزط 
زفزط 

رهٍٕٚ 

1 
لطٚخ / َبحٛخ انؼجبضح / لضبء ثؼمٕثخ 

يسضؼخ انمبؼى االثزسائٛخ  / انٕٓٚسض
 44 40 12 20 9 يحبضطح 5/11

2 
يسضؼخ / لطٚخ شفزخ / لضبء ثؼمٕثخ 

االزضٚؽٙ االثزسائٛخ 
 39 35 10 14 11 يحبضطح 8/11

3 
زائطح / َبحٛخ جهٕالء/ لضبء ذبَمٍٛ 

ثطٚس جهٕالء 
 25 5 0 25 16 يحبضطح 11/11

 33 8 13 30 16 يحبضطح 18/11ثطٚس ذبَمٍٛ  / لضبء ذبَمٍٛ  4

 38 10 9 19 11 يحبضطح 20/11يؽزٕصف ثرزٛبض٘ /  لضبء ذبَمٍٛ 5

 179 98 44 108 63  يحبضطاد5انًجًٕع 

                                                            
العمرية للمستفيدين  الفئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشع مشثالء. دبدٌ ػشش 

  :-2012أزَبِ أثع َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ كطثالء نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ  

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ 
جسٔل 

زضٔغ 
زفزط رهٍٕٚ 

1 
يسضؼخ لبئى آل يحًس /  يُطمخ انسػٕو /لضبء انُٓسٚخ

االثزسائٛخ انًرزهطخ 
 48 48 0يحبضطح  1/11

 27 27 0يحبضطح  1/11 يسضؼخ أو لصط االثزسائٛخ انًرزهطخ 2

3 
 / ثٕ كطٚسحـآلح  لط٘/ يُطمخ انًُفٓبٌ/لضبء انُٓسٚخ

 الثزسائٛخ انًرزهطخايسضؼخ انُٓطٔاٌ 
 57 57 57يحبضطح  6/11

 23 23 0 يحبضطح 14/11 نًرزهطخازضؼخ ؼٛس األَبو االثزسائٛخ و 4

 155 145 57 يحبضطاد 4انًجًٕع 

                                                                   

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

61 94 0 0 0 0 

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

55 42 22 18 20 22 
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 فشع ُّْىي. صبٍّ ػشش 

 :-2012فًٛب ٚهٙ يجًم َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ َُٕٖٛ نشٓط رشطٍٚ انثبَٙ  

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ 
ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  االفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط 
زفزط 

رهٍٕٚ 

 60 0 30 30 15يحبضطح  31/10  نهجُبديسضؼخ رهؼفط األٔنٗ/ لضبء رهؼفط 1

 50 0 0 50 10يحبضطح  4/11يزٕؼطخ رههؽمف نهجُبد / لضبء رهكٛف 2

3 
 يسضؼخ انطيضبَٛخ/ لضبء انحضط

 االثزسائٛخ انًرزهطخ
 60 30 0 30 12يحبضطح  4/11

 40 0 0 40 15يحبضطح  6/11إػسازٚخ انزًطٚض / لضبء ؼُجبض 4

5 
  االثزسائٛخيسضؼخ انؼٕزح/ لضبء انًٕصم

نهجُبد 
 150 100 0 50 15 يحبضطح 14/11

 360 130 30 200 67  يحبضطاد5انًجًٕع 
                                                                    

 

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

0 200 0 100 0 60 
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 فشع االّجبس. صبىش ػشش 

 :-          أزَبِ أثطظ َشبطبد انزٕػٛخ يٍ انًرهفبد انحطثٛخ فٙ يحبفظخ االَجبض

انُشبط انزأضٚد يكبٌ إلبيخ انُشبط د 
ػسز انًٕاز انًٕظػخ 

انًؽزفٛسٍٚ  زفزط رهٍٕٚ انًزبّْ األفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط 

1 
يسضؼخ + يكزت ػُّ / لضبء ػُّ 

شاد انصٕاض٘ االثزسائٛخ نهجٍُٛ 
 45 40 15 45 20 30  يحبضطح2 13/11

 45 40 15 45 20 30  يحبضطح 2انًجًٕع 
                                                                      

 

 انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ

ؼُخ  (18أكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُخ  (18- 13)شجبة ؼُخ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

45 0 0 0 0 0 
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 2012  اىضبٍٍّجَو ّشبغبد ثشّبٍج اىزىػُخ ٍِ اىَخيفبد اىذشثُخ فٍ اىفشوع ىشهش رششَِ 

 

انفئخ انؼًطٚخ نهًؽزفٛسٍٚ انكهٙ 

 ( ؼ18ُّأكثط يٍ )ثبنغٍٛ ؼُّ  (18- 13)شجبة ؼُّ  (12- 6)أطفبل 

إَبس شكٕض إَبس شكٕض إَبس شكٕض 

763 755 427 262 312 305 

اىَجَىع اىنيٍ 

 2724 

 
 
 

 انفطع د

يٕاز انزٕػٛخ انًٕظػخ  انُشبط

ػسز 

انًؽزفٛسٍٚ  يحبضطح 

نصك 

ٔرٕظٚغ 

يطجٕػبد 

انًزبْخ األفؼٗ فٕنسض ثٕؼزط أذطٖ 
جسٔل 

زضٔغ 

زفزط 

رهٍٕٚ 

 92 0 0 45 0 47 20 0 0 4ش٘ لبض  1

 0 5يٛؽبٌ  2
ظٚبضح يٛساَٛخ انٗ يكزت 

 لهؼخ صبنح 
14 0 0 0 120 170 170 

 166 30 0 0 30 136 0 0 0 5ثبثم  3

 0 3انُجف  4
 ظٚبضح يٛساَٛخ انٗ 

 يسٚطٚخ انسفبع انًسَٙ
30 30 0 0 0 0 100 

 4 3ٔاؼظ  5

يشبضكخ فٙ انًؤرًط 

انص٘ َظًزّ يسٚطٚخ 

انشجبة ٔانطٚبضخ حٕل 

يربطط االنغبو 

ٔانًرهفبد انحطثٛخ 

االثالؽ ػٍ ٔجٕز +

يُبطك يهٕثخ 

221 214 95 0 34 359 662 

 281 98 0 80 42 62 27 0 0 7انسٕٚاَٛخ  6

 218 115 180 110 110 218 89 0 0 5ثغساز  7

 95 20 20 15 35 0 0  ظٚبضح يٛساَٛخ2 0 2انًثُٗ  8

 301 0 0 0 0 45 268 0 0 13كطكٕن  9

 179 98 0 44 0 108 63 0 0 5زٚبنٗ  10

 155 145 57 0 0 0 0 0 0 4كطثالء  11

12  َُٖٕٛ5 0 0 67 200 30 0 0 130 360 

 45 40 0 15 45 20 30 0                0 2 االَجبض 13

 4 63انًجًٕع 

+  ظٚبضاد يٛساَٛخ  4

+ يٓطجبٌ ضٚبضٙ

يشبضكخ فٙ يؤرًط 

حٕل يربطط االنغبو 

 ٔانًرهفبد انحطثٛخ

االثالؽ ػٍ ٔجٕز +

يُبطك يهٕثخ 

829 1080 387 309 411 1205 2824 



 

 جمعية الهالل األحمر العراقي                                     
 قسم التوعية من المخلفات الحربية

 

12 
 

 
 االيجابيات. 3

هناك تقبل واضح من قبل فئات المجتمع للبرنامج كون أن مشكلة األلغام والمخلفات الحربية مشكلة حقيقية تواجه السكان 
 .المناطق الملوثة المحليين وخاصة في

 
 الخطة المستقبلية.  4

.  دائرة شؤون األلغام ومديريات الدفاع المدني/ وزارة البيئة زيادة التعاون والتنسيق مع.          أوالًال 
 .التركيز على تنفيذ فعاليات االرتباط مع المجتمع.  ثالثاًال 

                          
 
 
 

        
عداد                                            إ

قسم التوعية من المخلفات الحربية                 
                                         18/12/2012 


