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 أيهىل /برنايج اننشرل انتقرير انشهري

2012 

 المقدمـــــة

هو احد أقسام جمعية الهالل األحمر العراقي ويعمل البرنامج وبشكل  برنامج النشر إنَّن      
البرنامج في المركز العام لمجمعية في نشط في اغمب محافظات العراق، باإلضافة إلى إدارة 

بغداد، ولمبرنامج كادر من المنسقين المدربين والمؤهمين لتنفيذ البرنامج وتقوم جمعية الهالل 
األحمر العراقي بتطوير قدرات كادر النشر في المركز العام والفروع من خالل الدورات التي 

تجديد معموماتهم وتبادل الخبرات فيما تقيمها في الداخل والخارج لتطوير قابميات الكادر و
نشأتها التاريخية )البرنامج بشكل أساسي عمى إيصال مفهوم الحركة الدولية  ليعم. بينهم

أنواعها، مدلوالتها وكيف استعمالها )، الشارة (ومكوناتها وواجبات كل جزء من الحركة الدولية
ويتم . ، والقانون الدولي اإلنساني، المبادئ األساسية السبعة لمحركة الدولية(استعماالتها

متابعة كافة نشاطات المنسقين من قبل إدارة البرنامج عن طريق الزيارات الميدانية الدورية 
 . لمفروع كافة لضمان سير العمل بشكل فّعال
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 امـنشاطات المقر الع

  2013ميزانية  إعدادسمسمة اجتماعات مع المجنة الدولية لمصميب األحمر حول 
قامة ورشة القانون الدولي اإلنساني لمنسقي النشر وممثمي األقسام الفنية في  وا 

 . جمعية الهالل األحمر العراقي 

 

  ييلل الملاضيع المطروحة في محاضرات شهر

   تاريخ نشوء الحركة الدولية .
  مضمون الحركة الدولية لمهالل األحمر والصميب األحمر. 

   مكونات الحركة الدولية وابرز نشاطاتها وأهدافها. 

   المبادئ األساسية لمحركة. 

   (.كيفية استخدامها وأنواعها والهدف منها)الشارة 

   القانون الدولي اإلنساني. 

   تأسيس ونشاطات جمعية الهالل األحمر العراقي. 
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نذرج نكى أدناه يهخص نًحاضرات برنايج اننشر وانتي 

 أيهىلقيًت في بغذاد وانًحافظات خالل شهر أُأ 

 

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

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 / 40 الموظفين والمراجعين  شعبة زراعة سنجار 4/9/2012

 / 30 شباب الناحية ناحية حمام العميل 5/9/2012
 / 24 موظفي المركز قضاء مخمور/ مركز صحي سيد حمد 5/9/2012
 / 15 وجهاء حمام العميل مديرية ناحية حمام العميل 10/9/2012
 5 24 موظفي المديرية والرياضةمديرية الشباب  11/9/2012
 7 18 موظفي المديرية مديرية بمديات نينوى 12/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

6 151 12 

 163 6                                   المجموع الكمي 

 وسائل اإليضاح

 فمب جارت 

 داتا شو 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريف بجمعية الهالل األحمر العراقي 

 

 : نينلىلمنسس النشر في فرر   األخرىالنشاطات  

 نينوى فرع. 1
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ندوة عن القانون الدولي اإلنساني عمى   2012/  9/  2فرع نينوى بتاريخ  / أقام مسؤول وحدة النشر في جمعية الهالل األحمر العراقي     
الندوة قاعة نقابة المعممين وتضمنت الندوة مواضيع عن نشأة وتطور القانون الدولي اإلنساني وعن االتفاقيات والبروتوكوالت اإلضافية وقد حضر 

عدنان يونس ) المركز العام األستاذ / دد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية والغير حكومية وممثل عن جمعية الهالل األحمر العراقي ع
 )فرع صالح الدين ، وقد تم افتتاح الندوة بعزف النشيد الوطني ومن ثم كممة الجمعية ألقاها مدير الفرع األستاذ / مسؤول وحدة النشر ( حسن 

( الداتا شو )     فرع نينوى بعرض الفمم الوثائقي عن نشاطات الفرع بجهاز العرض / وخالل الكممة قام مسؤول وحدة النشر ( فالح أيوب حسين 
م فتح األستاذ المساعد في القانون الدولي حيث ت( فراس عمي العكمة ) وبعدها تم إلقاء المحاضرة عن القانون الدولي اإلنساني من قبل الدكتور 

وفي ختام . باب الحوار والنقاش ألجل إيصال المعمومات لمحضور كما تخممت الندوة فترة استراحة تم خاللها تقديم الضيافة لمحضور والمشاركين 
 . الحضور وعمى المشاركين في الندوةالندوة شارك األستاذ عدنان ممثل المركز العام بإلقاء كممة ختامية أثنى فيها عمى جميع 

 

 

 

 

 

 صالح الدين فرع. 2 
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءالمحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان تمخيص 
 

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 4 17 متطوعين قاعة اجتماعات مقر الفرع 2/9/2012

 4 13 مراجعين+ منتسبو المديرية  االجتماعيمديرية الضمان  13/9/2012

 5 12 منتسبو المختبر قاعة اجتماعات مقر الفرع 18/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 42 13 

 55 3                          المجموع الكمي       

وسائل اإليضاح  

 فمب جارت 

 الملاا الملززة

 فولدر تعريفي بالجمعية ونشاطاتها 

 

 :النشاطات األخرى للحدد النشر في فرر  الح الديي  

  بتاريخ  وحدة الشباب والمتطوعين بإقامة نشاط ادامة الصمة في قاعة االجتماعاتقامت وحدة النشر بمشاركة
3\2/9/2012 . 

 ندوة القانون الدولي اإلنساني في فرع نينوى / حضور منسق وحدة النشر في فرع صالح الدين. 

 

 

 2012   ييلل لشهر مكاتب فرر  الح الديي  اناه نشاطات

 عدد الحضور الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة التاريخ اسم المكتب ت
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 إناث ذكور
 14 8 منتسبون ومراجعون مركز قطاع الرعاية االولية 5/9/2012 مكتب الشرقاط 1

 / 21 منتسبون ومراجعون مشروع ماء بيجي 11/9/2012 مكتب بيجي 2

 / 17 منتسبون ومراجعون المصرف الزراعي في سامراء 17/9/2012 مكتب سامراء 3

 3                                        عدد المحاضرات

46 14 

60 

 115  6               المكاتب+المجموع الكمي لنشاطات الفرع

 

 

 

 

 

 

 

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

 المثنى فرع. 3
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 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 / 16 الدائرة منتسبو سجن السماوة المركزي /مكتب دائرة اإلصالح العراقية 2/9/2012

 / 20 منتسبين+سجناء االحداث سجن السماوة المركزي /مكتب دائرة اإلصالح العراقية 3/9/2012

 3 16 موظفين دائرة مجاري المثنى 17/9/2012
 / 10 حماية المنشأة منتسبو قاعة ممعب نادي المثنى 20/9/2012
 / 24 قيادة شرطة المثنى منتسبو مدرجات ممعب نادي المثنى 23/9/2012

 عدد المحاضرات
 والحضور

5 86 3 

 89 5                            المجموع الكمي       

 وسائل اإليضاح

 فمب جارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المستهدفةالفئة  مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 بابــــل فرع. 4
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 5 10 متطوعين مقر الفرع 5/9/2012
 5 10 متطوعين مكتب المحاويل 5/9/2012

 7 15 متطوعين مقر الفرع 16/9/2012

 5 10 متطوعين مكتب المسيب 16/9/2012

 5 10 متطوعين مكتب المسيب 16/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

5 55 27 

 82 5                                    المجموع الكمي

وسائل اإليضاح  

 تفلب جار 

 داتـا شــو 

الملاا الملززة  

 تقويم الهالل األحمر العراقي 

 

 

 

 

 

 

 
لقاء إالمستفيدين ومكان  تمخيص  المحاضرات مع بيان عدد 

 :المحاضرات من خالل الجدول التالي
 

 عدد الحضور الفئة المستهدفة المحاضرة مكان إلقاء تاريخ المحاضرة

 البصرة فرع. 5
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 إناث ذكور

 احتفالية اليوم العالمي لمشباب/ مقر الفرع 3/9/2012
منظمات مجتمع +متطوعون

 ضيوف+مدني
70 40 

23/9/2012 
المخيم الكشفي الصيفي لمتوعية من المخمفات 

 1اليوم /الحربية في مدرسة الحسينية لمبنات
 50 / طالبات المدرسة

24/9/2012 
المخيم الكشفي الصيفي لمتوعية من المخمفات 

 2اليوم /الحربية في مدرسة الحسينية لمبنات
 50 / طالبات المدرسة

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 70 140 

 210          3                                  المجموع الكمي

وسائل اإليضاح  

 فمب جارت 

الملاا الملززة  

  تعريفي بجمعية الهالل األحمر العراقيفولدر . 

 فولدر التوعية من المخلفات الحربية 

 فولدر البحث عن المفقودين 

 

 

 

 

 

 

 
 :لقاء المحاضرات من خالل الجدول التاليإتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

 كربالء فرع. 6
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 المستهدفةالفئة  مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 10 15 إعالميين قاعة منتدى شباب الوحدة 9/9/2012

 30 20 منظمات مجتمع مدني قاعة منتدى شباب الوحدة 10/9/2012

 جامعة كربالء 16/9/2012
المتطوعون المشاركون في دورة 

 الحاسوب 
9 2 

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 44 42 

 86             3                                  المجموع الكمي

وسائل اإليضاح  

 فلب جارت 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريفي بجمعية الهالل األحمر العراقي . 

 

 

 
 

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

 االنبار فرع. 7
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 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة المحاضرةتاريخ 
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 16 10 نساء ورجال مركز صحي زوية سطيح الجديد 5/9/2012

 26 5 رجال ونساء (قرية الصوفية) مركز صحي الرحمة  16/9/2012

 18 8 مراجعين (قرية الزجارية)مركز صحي المقاصد  20/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 23 60 

 83 3                      المجموع الكمي            
وسائل اإليضاح  

 فمب جارت 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريف لجمعية الهالل األحمر العراقي 

 تقويم جمعية الهالل األحمر العراقي 

 فولدر تعريف لمقانون الدولي اإلنساني 

 أقالم تحمل شارة الهالل 

 
 

 
 
 
 
 

المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين  تمخيص إلقاءومكان 
 :المحاضرات من خالل الجدول التالي

 

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 بغــداد فرع. 8
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 6 14 متطوعي الفرع والمكاتب خالل ورشة عمل نفذها قسم التوعية/ مقر الفرع 13/9/2012
 6 11 موظفي المجمس المجمس البمدي لقاطع الرصافة 16/9/2012

 9 11 مجتمع محمي وموظفي المنتدى كنومنتدى شباب الب 17/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 36 21 

 57 3                                 المجموع الكمي   

وسائل اإليضاح  

 الب توب 

الملاا الملززة  

  بجمعية الهالل األحمر العراقي فولدر تعريف. 

  2012تقويم الهالل األحمر العراقي .  

 

 

 

 

 

 2012جدول يبيي تتـا يل النشاطات األخرى للحدد النشر في فرر  بداا ووي مي ضمي مييانية القسم لعام  

 تاريخ النشاط عدد األيام مكان النشاط عدد المستفيدين التفاصيل ت

1 
الدولية لمصميب ورشة تعريفية عن المجنة 

 أيمول يوم واحد مقر الفرع متطوع 20 األحمر والهالل األحمر

 أيمول يوم واحد المدائن موظفين 10 محاضرة تعريفية عن المجنة الدولية 2
 أيمول يوم واحد المحمودية موظفين 10 محاضرة تعريفية عن المجنة الدولية 3
 أيمول يوم واحد مقر الفرع متطوع 20 محاضرة تعريفية عن المجنة الدولية 4
 أيمول يوم واحد مقر الفرع موظف15 ورشة أعداد ناشرين 5

 / / / مستفيد 75 المجموع
 

 ىـديال فرع. 9
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 المستهدفةالفئة  مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 24 / شريحة االرامل منتدى الشباب والرياضة 15/9/2012

 / 18 فريق الرسالة لكرة القدم قضاء المقدادية/ الثورة الثانية 17/9/2012

 5 10 متطوعي وموظفي مكتب بمدروز قضاء بمدروز 20/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 28 29 

 57 3                                   المجموع الكمي 

وسائل اإليضاح  

 فمب جارت 

 سبورة 

 داتا شو 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريف بجمعية الهالل األحمر العراقي 

 فولدر القانون الدولي اإلنساني 

 تقويم جمعية الهالل األحمر العراقي 
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 2 3 منتسبي الدار دار رعاية شؤون المرأة 7/9/2012

 / 30 منتسبي البمدية مديرية بمدة الدغارة  5/9/2012
 5 10 موظفون الدغارة/ المصرف الزراعي 2/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

3 43 7 

 50 3                                   المجموع الكمي 

 

 : 2012الديلانية و ضمنها تنتيي نشاطات مييانية  لمنسس النشر في فرر   األخرىالنشاطات  

  مشترك ( 20)نفذت وحدة النشر نشاط معرض الرسم في مقر الفرع الذي يجسد مبادئ الجمعية حيث بمغ عدد المستفيدين
 .، وبحضور عدد من ممثمي منظمات المجتمع المدني ونقابة الفنانين 31/8/2012 – 30لمفترة من 

 في دار الزهور  27/8/2012اليتام بتاريخ مشاركة مسؤول وحدة النشر مع وحدة االعالم في برنامج توزيع هدايا عمى ا
 ( .قرطاسية ولوازم مدرسية ) لاليتام  تضمنت الهدايا 

  29/8/2012مشاركة وحدة النشر مع وحدة التوعية من المخمفات الحربية في معرض صور بتاريخ . 

 

 

 

 الديوانية فرع. 10
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 

 

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 5 25 مسؤولي الوحدات والشعب+متطوعين اجتماع إدامة الصمة / مقر الفرع 3/9/2012

 8 22 متطوعين احتفالية تكريم المتطوعين/ مقر الفرع 5/9/2012

المحاضرات عدد 
 والحضور

2 47 13 

 60     2                       المجموع الكمي        

وسائل اإليضاح  

 بوسترات 

 فمب جارت 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريف بجمعية الهالل األحمر العراقي 

 :كركلكلمنسس النشر في فرر   األخرىالنشاطات  

  مكتب السيد المحافظ وذلك لمتعارف والتعريف بعمل جمعية الهالل زيارة مسؤولة النشر وبحضور السيد مدير الفرع
 .األحمر العراقي 
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 :المحاضرات من خالل الجدول التالي إلقاءتمخيص  المحاضرات مع بيان عدد المستفيدين ومكان 
 

 الفئة المستهدفة مكان إلقاء المحاضرة تاريخ المحاضرة
 عدد الحضور

 إناث ذكور

 15 20 مجتمع محمي قاعة منتدى شباب الحي 18/9/2012

 2 18 متطوعين وموظفين مقر الفرع 24/9/2012

عدد المحاضرات 
 والحضور

2 38 17 

 55 2                              المجموع الكمي

 اإليضاح وسائل

  األحمر العراقيفولدر جمعية الهالل 

 فمب جارت 

 الفتات 

الملاا الملززة  

 فولدر تعريف بجمعية الهالل األحمر العراقي 

 تقويم الهالل األحمر العراقي 

 

 : 2012النشاطات األخرى للحدد النشر في فرر واسس ووي مي ضمي مييانية القسم لعام  

  عمي قاعة مقر الفرع  27/9/2012تنفيذ ورشة عمل لمموظفين في مقر الفرع والمكاتب بتاريخ. 
 26/9/2012الكرامة بتاريخ  تنفيذ محاضرة نشر في مخيم . 
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ر  ـر نشوـج اننشـانًجًم اننهائي نبرناو

 2012 أيهىل

 

 

 

 

 زدا المحاضرات الترر ت
 إناث ذكلر المجملر المستتيديي

 163 12 151 6 نينوى -1

 115 27 88 6 صالح الدين -2

 89 3 86 5 المثنى  -3

 82 27 55 5 بابل -4
 210 140 70 3 البصرة -5

 86 42 44 3 كربالء -6

 83 60 23 3 االنبار -7

 57 21 36 3 بغداد -8

 57 29 28 3 ديالى  -9

 50 7 43 3 الديوانية -10

 60 13 47 2 كركوك -11
 55 17 38 2 واسط -12

 1107 398 709 44 المجملر الكيي
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تسهسم انفروع ين حيث عذد انًحاضرات يخطط بياني يىضح 

 2012  أيهىل  نشهر

 

 

 

 

تسهسم انفروع ين حيث عذد يخطط بياني يىضح 

 2012  أيهىل انًستفيذين نشهر 

 نينوى الفرع
صالح 
 الدين

 واسط كركوك ديوانية ديالى بغداد االنبار كربالء البصرة بابل المثنى

عدد 
 المحاضرات

6 6 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 

0

1
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4

5

6

عدد المحاضرات
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 نينوى البصرة الفرع
صالح 
 الدين

 ديوانية واسط ديالى بغداد كركوك بابل االنبار كربالء المثنى

 عدد

 المستفيدين
210 163 115 89 86 83 82 60 57 57 55 50 

0

50

100

150

200

250

عدد

المستفيدين


