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 القانون الدويل اإلنساني التقرير الشهري اخلاص بربنامج 
 4102  اذار

 

 مقدمـــــة 

القانون الدولي اإلنساني من أقوى اآلليات الموجودة تحت تصرف المجتمع الدولي التي يمكن أن 
على كرامتهم في أوقات الحروب، ويسعى إلى الحفاظ على درجة تضمن سالمة الناس وتحافظ 

 .معينة من اإلنسانية استرشادا بالمبدأ القائل حتى الحرب لها حدود
 

 اهلدف العام 

 -:نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني من خالل استهداف الفئات التالية
  منتسبي  وزارة الداخلية -
 منتسبي وزارة الدفاع  -
 إدارة السجون -
 الشركات األمنية في العراق -

 
 اهلدف اخلاص

دة التي تفرد جمعية الهالل األحمر العراقي في نشر القانون الدولي اإلنساني كونها الجهة الوحي -
 .تعمل على نشره في العراق

تعاون  لتحقيقكسب وتأييد من الفئات المستهدفة تحقيق مبدأ اإلنسانية والحصول على  -
 .مشترك
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والتي ُأقيمت يف  القانون الدويل اإلنسانيندرج لكم أدناه ملخص حملاضرات برنامج 
 4102/  آذاربغداد واحملافظات خالل شهر 

 

         
 

 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

الفئات  التاريخ مكان تنفيذ المحاضرات ت
 المستهدفة

 ( 31أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 
 المجموع الكلي

 إناث ذكور إناث ذكور

 24 - 24 - - منتسبين المرور 4102\3\42 مديرية المرور العامه 1

2 
شؤون \مديرية الجنسية العامه

 44 - 44 - - منتسين  4102\3\30 الجنسيه

دائرة \مديرية احوال الرصافه  1
 44 - 44 - -    منتسبين 4102\3\01 الصدر

 01 - 01 - - منتسبين 4102\3\30 مركز شرطه  4

 003 - 003 - - المجموع الكلي

  
 :وسائل اإليضاح 

 الداتا شو -

 ب توب  عرض فلم وثائقيالال -

  :الموزعة المواد الدعائية

 فولدر يحمل نشاطات الجمعيه_ 

 

 

 فرع بغداد -0
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 
 

 الفئات المستهدفة التاريخ مكان تنفيذ المحاضرات ت
أكثر من )بالغين  (31–31)شباب 

 المجموع الكلي ( 31
 إناث ذكور إناث ذكور

 42 - 42 - - مراسلين 02/3/4102 قناة العراقية مكتب البصرة 1

 27 20 4 - - طالب 41/3/4102 المعهد التقني قسم التحليالت 2

 011 20 42 - - المجموع الكلي

  

 

 

                    
                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 قناةالعراقية                                                                                                                      عهد التقنيالم            

 فرع البصرة  -4
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

الفئات  التاريخ المحاضراتمكان تنفيذ  ت
 المستهدفة

أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 
 المجموع الكلي ( 31

 إناث ذكور إناث ذكور

/  4/  47 آور/ مركز الدفاع المدني  1
 44 - 44 - - منتسبين 4102

/  4/  47 الشموخ/ مركز الدفاع المدني  2
 44 - 44 - - منتسبين 4102

/  4/  42 سومر/ المدني مركز الدفاع  3
4102 

 44 - 44 - - منتسبين

 مركز شرطة العكيكة 4
42  /4  /

 41 - 41 - - منتسبين 4102

/  3/  01 الناصرية / المعهد التقني  5
4102 

 71 43 32 - - منتسبين

6 
قاطع مرور / مديرية مرور ذي قار 
 البلدة

42  /3  /
4102 

 44 - 44 - - منتسبين

 022 43 042 - - المجموع الكلي 
 

 :  وسائل اإليضاح 

  فلب جارت  - 

  صبورة -

 

  :المواد الدعائيةالموزعة

فولدرات القانون الدولي   -

 اإلنساني

 

 ذي قار   فرع -3
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

الفئات  التاريخ المحاضراتمكان تنفيذ  ت
 المستهدفة

 ( 31أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 
 المجموع الكلي

 إناث ذكور إناث ذكور

 01/3/4102 مديرية شوؤن العشائر 1
منتسبي مديرية 

 07 4 02 - - شرطة المثنى

 11 31 41 - - طلبة كلية التربية 04/3/4102 جامعة المثنى كلية التربية 2

 27 34 72 - - المجموع الكلي 
 

 :وسائل اإليضاح 

 داتاشو -

 

 ( القانون الدولي االنساني بور بوينت وفلم يتناول موضوع القانون الدولي االنساني) -
 
 

                                             

 
 

 محاضرة مديرية شرطة المثنى دائرة شؤون العشائر                  كلية التربية / محاضرة جامعة المثنى               
 
 

 
 فرع النجف  -5

 فرع املثىن   -2
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

الفئات  التاريخ مكان تنفيذ المحاضرات ت
 المستهدفة

 ( 31أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 
 المجموع الكلي

 إناث ذكور إناث ذكور

/41/0 منظمة الزاهد 1
4102 

طلبة وشباب 
 44 - 44 - - وموظفين

 ممثليه الطلبة والشباب 2
42/0/

4102 
طلبة وشباب 

 31 - 31  - وموظفين

 الكوفة المركزيةاعدادية  3
02/3/

4102 
طلبة السادس 

 21 - - 21 - عداداال

/01/3 معهد اعداد المعلين  4
4012 

المرحلة طلبة 
 34 - 34 - - الخامسة

 24 - 34 21 - المجموع الكلي 

 

  : الموزعة المواد الدعائية

 تقويم الهالل االحمر  -

 جريدة الهالل االحمر  -

 

 

 

 

 فرع كربالء -6 
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

الفئات  التاريخ المحاضراتمكان تنفيذ  ت
 المستهدفة

 ( 31أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 
 المجموع الكلي

 إناث ذكور إناث ذكور

 34 - 34 - - منتسبي الداخلية  31/3/4102 مديرية قسم شرطة النجدة  1

2 
امرية قوة حماية الطريق الخارجي 

 23 - 23 - - منتسبي الداخلية  42/3/4102 للمنطقة الحيوية 

 24 - 24 - - المجموع الكلي 
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتلخيص المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
الفئات  التاريخ مكان تنفيذ المحاضرات ت

 المستهدفة
 ( 31أكثر من )بالغين  (31 – 31)شباب 

 المجموع الكلي
 إناث ذكور إناث ذكور

 24 34 21 - - طالب 4102\4\44 جامعة بابل \ األساسكلية التربية  1

 74 31 34 - - طالب 4102\4\47 معهد بابل الفني 2

 04 2 1 - - متطوعين 4102\3\07 مقر المكتب \مكتب المسيب  3

 02 2 01 - - متطوعين 4102\3\07 مقر المكتب \مكتب الهاشمية  4

 07 1 1 - - متطوعين 4102\3\07 مقر المكتب \المحاويل مكتب  5

 4102\3\07 مقر الفرع \فرع بابل  6
 -موظفين 

 متطوعين
- - 01 01 41 

 414 22 000 - -           المجموع الكلي 

 

 :وسائل االيضاح 

 فلب جارت  -

 داتا شو  -

 

 

 فرع بابل  -7
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  اذارر  لشه اإلنسانيبربنامج القانون الدويل اخلاص ر النهائي لربنامج النش اجملموع
4102 

عدد  الفرع ت
 المحاضرات

  المستهدفة العمرية الفئات

 سنة ( 31أكثر من )  سنة (31 – 31) 
 المجموع الكلي

 إناث ذكور إناث ذكور

 003 - 003 - - 2 بغداد  -0

 011 20 42 - - 4 البصرة  -4
 022 43 042 - - 7 ذي قار  -3
 27 34 72 - - 4 المثنى -2
 24 - 34 21 - 4 النجف  -4
 24 - 24 - - 4 كربالء  -7

 414 22 000 - - 7 بابل  -2

 120 441 410 21 - 42 المجموع

 

 

 

 

 

 

 


