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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعدنات عقد نشاطات

 الليبي األحمر الهالل جمعية انشاء على اآلن يمر

 األحمر للصليب الدولية اللجنة قيل من بها واالعتراف

 الهالل لجمعيات الدولى االتحاد عضوية على وحصولها

 ، عاما اربعين من أكثر األحمر والصليب .األحمر

 بشكل تنمو ان متواصل تطوعى جهد بفضل استطاعت

 والمهتمين الشعبية االجهزة من مستمر وبدعم مضطرد

 البالغ بغروعها المتطوعين واالعضاء االنسانى بالعمل

فرعا. 43 من اكثر عددها

 جمعية يرصد التقريرالدى هذا اقدم ان ويسعدنى

 بذلك وهو ،التسعينات عقد خالل األحمر الهالل

 األذثطا حول والمعلومات االحصائيات بعضى يوفر

 على سواء الجمعية تؤديها التى واالجتماعية االنسانية

الدولى. أو المحلى المستوى

 وعميق التقدير خالص عن ألعرب المناسبة وانتهزهاه

 لعملنا والمساندة المساعدة قدم من لكل االعتزاز

 ،بالتزاماتها الوفاء الجمعية استطاعت حتى االنسانى

 العون وتقديم ،المواطن لخدمة الفاعلة واالستجابة

 كمااتقدم ،العالم دول مختلف فى الضحايا لمساعدة

 واللجنة والدراسات التدريب والتقديرلركز بالشكر

 المبذولة الجهود كافة على التقرير هذا باعداد المكلفة

. وجه أكمل على العمل لخروج

 على سعيد على . د

العام األمين



الليبى األحمر الهالل جمعية

الجمعية تنظيم
التسعينات ,عقد نشاطات

فرع كل عن *مندوبان

 وتختص سنتين كل مرة تجتمع -
 وتوجيه للجمعية العامة بالسياسة

.نشاطاتها

الجعبة فروع اضا، ٠

٢
صات بغبة -تغتص

الجمعية

 السنة يجتمعمرتينفي-

 البرامج بوضع ويختص
الجمعية لسياسة النتغينية

للتلوعئ األعضا. تجمع ٠

سرع !.انة ٠

ء ض اجمع

بالدم التبرع لركز ٠
 ويختص سنة كل مرة يجتمع —والدراسات التدريب مركز ٠

 التطوعي العمل ببرمجة

الفرع نطاق في

 واالجتماعية لصحية الصت .

الفرع طاق في



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الجمعية عن نبذة

 ،ام957 عام الليبي األحمر الهالل جمعية تأسست

 م 1958 األحمرعام للصليب الدولية اللجنة بها واعترفت

 لجمعيات الدولي االتحاد عضوية إلى وانضمت ،

 . نفسه العام في األحمر والهالل األحمر الصليب

 بنغازي مدينة مقرها عامة أمانة من الجمعية تتكون

 أنحاء بجعيع فرعًا (43) بلغت الفروع من وعدد

وهي: تابعة مؤسسات وخمس ،العظمى الجماهيرية

 الدم جمع بعمليات ويختص بالدم التبرع مركز -

 وتوزيعه ،عليه التامة السالمه فحوصات وإجراء

. المستشفيات جميع على مجانا

 بالدورات ويختص والدراسات التدريب مركز -

 التطوعي العمل وبرمجة الدراسية والندوات التدريبية

اإلعالمية والمواد والنشرات الملصقات وإعداد

.الجمعية بنشاطات الخاصة

 تقدم وبنغازي طرابلس من بكل طبيتان مصحتان -

 جميع في واإليواء الخارجية العيادات خدمات

وأسرهم النفط قطاع في للعاملين الطبية التخصسات

في خارجية عيادات على يحقوي عام طبي مجمع -
 ٠ مصدراته بمدينة الطبية التحسسات جميع

 واإلنسانية واالجتماعية الصحية الجمعية نشاطات تتكون

من
 طرابلس من كل في الطبية المصحات خدمات -

مصراته. بمدينة العام الطبي والمجمع وبنغازي

 بجميع وملحقاتها الخارجية الطبية العيادات خدمات -
. فرعًا (43 ) عددها والبالغ الجمعية فروع

 المدارس لطلبة واالتقان اإلسعاف على التدريب برامج -

 وبعض والمتطوعين والشباب والجامعية الثانوية

الصناعية. والشركات المؤسسات

 في والمساهمة الكوارث لحاالت االستعدادت برامج -

 وتقديم الدولية للنداءات باالستجابة اإلغاثة عمليات

 التنمية برامج في والمشاركة اإلنسانية المساعدات

. الدولية

المراسالت وتبادل المفقودين عن البحث خدمات -

العائلية.

 نشاطات مختلف في والشباب المرأة إشراك برامج -

الجمعية.

 واللقاءات للحركة القانونية االجتماعات في المشاركة -

اإلقليمية.



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الليبي األحعر الهالل بجمعية التابعة والمؤسسات للغروع الجغرافي التوزيع

 العامة االمانة
 معتمدة فروع
تأيبن فروع

التابعة المومات

□□ال
 A والدراسات التدريب مركز
O الش ب، اس مجمع

□ الصيف 11 مصحة
مصراتة الطبي الجمع
بالدم التبرع مركز



الغيبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الطبية الخدمات

 تقديم قنوات أحد الليبي األحمر الهالل جمعية تعتبر

 الخدمات تقديم الجمعية تتولى ولذلك الطبية، اذزعاية

 الصحية النشاطات لتمويل رمزي بمقابل الطبية

 هذه تقديم في الجمعية وتشارك واالنسانية، واالجتماعية

 مستويات. ثالثة على الخدمات

األول: المستوى
 البالغ الجمعية فروع بجميع وملحقاتها خارجية عيادات
. فرعًا (43) عذدها

الثاني: المستوى
 التحسسات جميع على تشتمل عامة طبية مجمعات

.وملحقاتها الطبية

الثالث: المستوى

 وأقسام خارجية عيادات على تشتمل عامة طبية مصحات

 الرسوم وتبين الطبية. التخصصات لجميع داخلية إيواء

 الصحية المؤسسات على المترددين عدد البيانية

 الليبي األحمر الهالل لجمعية التابعة

. 1 9 9 8و 1 9 9 7ءامي خالل



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

العدد ٠ ف 1998 عام سروع الطيي للنشاط البياني النشل
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150000
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50000

 التحاليل
الطبية

293391

األسان النساء الباطنة عيادة العرجات لعيون’ العيادة العظام فعانل اق - الجراحة الحفدة المسالك العيادة تغطط سر األص رسم تغطيط -ركز المناشر العالج األص رزن الغدد قياس المراجعة سيارة سياقة
السكر فوق العامة دم و|ألذن —العامة القلب النفدة ال: المخ الصردات الطبيعة الطبيعى سازل المع االسعاف الهحدة

الصوتية والحنجرة رخص العجزة
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0

1998 عام



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعدنات عقد نشاطات

إجمالي

ف 1998
1091838

إجمالي

ق 1997

امددف 1998 -1997 عامي للغروع الطبي لتشاط البياني التمثيل
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العامة الدم واألنن

وللحنجرة

األطفل األال الجراحة الجلدية السالك  العيادة
 العامة-
رخص

 تخطدط
القد

اض األس
الئفسدة

 رسم
المخ

 تخطط
المخ

ركز
البصريات

 المناظير
الطبية

 العالج
الهلبيعي

األص  زير؛
 ضول
لعجزة

امدد  قياس
السمع

لمراجعة  سيارة
االسعاف

213268 90245 63850 63639 32437 31319 28161 24856 19240 16424 15965 15050 14049 12839 10916 7107 3034 2726 1900 834 812 759 396 300 233 93 51 0 0 0
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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات علد نشاطات

ف 1997 عام يونيو 11 سحة التخصصية سيادات على للمترددبن البياني التمثيل
اددد
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 العالجالمسئشعى متنوعة
الطبيعي

 موجات
 فوق
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الليبى األحمر الهالل جمعية
عيذات٠الدس عقد لشئماطاتى

. ف 1998 عام يونيو 11 لمصحة التخصصية العيادات على للمترددين البيتي التمثيل

1998 عد28652848053398012141828558213176 179131 181344 66166 19535 14332 14307 9203 2317 2612 1989



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الددف 1998-1997 عامي يونيو 11 لمصحة التخصصية العيادات على سترددين البياتي التمثيل

200000

المسععى عة تو٠٠صادئ فحوالمناظير

إجمالي

ف 1998
إجمالي515543

ف 1997
472920
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 عمليات
 جراحية
صغرى

646 803
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944

980

1997 ماثم

1998 عام

السل االعارك األب األسنان األشعة  العالج
سبيعي

األطفل العالج الختان  موجات
 فوق

المرتدة

الجراحة الوالدة  غرفة
العمادات

166860 158176 63543 16169 13923 13234 12006 8645 7461 2364 2305 2043 1916

179131 181344 66166 19535 13176 14332 14307 9203 5582 2317 2612 1989 1828

1038

1214

0



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد تثداطالتة

ف 1997 عام سينا ابن سحة التخصصية العيادات على البيانيللمترددين التمثيل
الدد

آلي—إجع

ف 1997
239982
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40000
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الصعددلدة الكشف
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المعمل األغان الفعاء األطفال الوظل
التشخصدة

 العالج
الطبيعي

الباطنية العظام العيون التضععد
والغيار

 األنف
واألنن

الحلددة الحراحة  السالك
البولية

 الغدد
الصماع

األعصاب القد ضغط
الدم

موجات
القلب

الكثف

اكوري
والحنجرة

1997 عام 88706 26830 21735 12035 10852 10802 10425 9279 9126 9044 8425 7032 6697 4299 2559 678 502 404 399 74 65 14



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعدنات عقد نشاطات

ف 1998 عام سينا ابن لمصحة التخصصية العيادات على للمترددين البياني التمثيل
اسدد

ط

الصيدليةاألعصاب
*.■■..■م';■••

 موجات
القلب

الكشف

الدوري

القلب ضغط

لم
 الجلدية الجراحة المسللك الغدد

البولية الصماء

إجمالي

ف 1998
154011

780499 029952418

 الكشف
الشامل

المعمل األفان ا- - .*,.١١ األطفال  الوسائل
التشخمددة

 العالج
الطبيعي

الداكة  العظام العيون التضميد األنف

والبار واألنن
والحنجرة

15556 14661 8007 7361 7496 7579 6584 6098 6882 4505 4767 4051 3344 2299 462 363
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0
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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد تشاطات

1997 ألم 88706 26830 21735 12035 10852 10802 10425 9279 9126 9044 8425 7032 6697 4299 2559 678 502 404 399 74 65 14

■ 1998 ۴ءا 52418 15556 14661 8007 7361 7496 7579 6584 6098 6882 4505 4767 4051 3344 2299 462 363 299 499 0 0 780



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

ف 1997 عام الطبي مصراتة لمجمع التخصصية العيادات على للمترددين البيتي التمثيل
الدد
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إجعالي

ف 1997

128198

األصاد البولية االلك الذام

20000

1997 عام0

 التحاليل
الطسة

الشاه األسنان الباطنية  األنف
 واألنن

والحنجرة

للبون األطفال  الموجات

 فوق
الصدوشة

الجلدية التشخد.صى القلب الجراحة

41711 14630 10225 9017 8564 8564 6817 6406 5391 5270 4876 4067

.ي;.? ن

1804 856



؛١ ألحمر١. الهالل جمعية
التسعينات عقد تلشاطاتته

والحنجرةالصوتية

1998 عام9552 14720 31910107448694698549835784904788465389795988746277



الليبى األحمر الهالل جمعية
ات ٦ر٩هبد٠٦١ا عقد نشاطات

الددف 1998-1997 عامي للغروع الطبي للنشاط البياني التمثيل
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إجمالي
ف 1998

1091838
إجمالي

ن 1997
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 التحاليل
الطبية

األسان اكاه الباطنة  عيادة
السكر

 الموجات
 نوق

الصوتية

قعبون  العيادة
العامة

العظام فصائل
لم

 األنف
 واألش

والحنجرة

األطفل األشلة للجراحة الحكة المسالك  اميادة
 العامة-
رخص

تخطيط األمراض رسم تخطيط مركز المناظير العالج األهمد نيارة الغدد قياس لمراجعة سيارة اللياقة
لقلب التفصدة لغ المخ لبصريك الطبية لطبيعي منازل لسع االسعاف لصحية

لعحزة

213268 90245 63850 63639 32437 31319 28161 24856 19240 16424 15965 15050 14049 12839 10916 7107 3034 2726 1900 834 812 759 396 300 233 93 51 0 0 0 0

293391146475143941 98321 31738 38410 48631 21696 30308 12196 41557 37893 44765 45633 20405 16920 2088 2494 2160 798 1239 796 525 1363 300 65 137 645 6281 67 600

,هة١با؛.و

I
٠٠



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الدم خدمات
 الليبي األحعر الهالل يضطلع التي الهامة النشاطات من

 برامج في بالمشاركة بالقيام سواءي الدم خدمات نشاط بها

 خدمات تأدية أو بالدم التبرع بعمليات والتثقيف التوعية

 المسح وإجراء الفصائل، تحديد مجاالت في متعددة

 مكافحة في الصحية السلطات لمساعدة للمواطنين الشامل

 نتفين في ومشاركتها المكتسبة، المناعة فقدان مرض

 من المعدة األمد وطويلة والمتوسطة القصيرة برامجها
 وفقًا الدم خدمات نشاط وينفذ العالمية، الصحة منظمة قبل

 إجراء مجال في المعتمدة العلمية األساليب ألحدث

 عمليات عن فضال ومشتقاته الدم عن التحليلية الفحوصن

 الرسوم وتبين الدم... ببالزما واالحتفاظ الدم فصل

 -الل‘—خ المداالت هذه فى المركز نشاط البيانية

٠ --عينيات ٠-اللسد عقد



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

ف 1998 الى 1990 األعوام عن المستشفيات عينات تحليل - الدم مركز لخدمات البياني التمثيلف 1998 اش 1990 األعوام عن ستبدعون - الدم .ركز سات البيتي اصثيل
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الليبى األحمر الهالل جمعية

ف 1998 الى 1990 األعوام عن اإلقامة في يرغبون أجعب عينات تحليل - الدم مركز لخدمات البياني التمثيل
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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الشباب نشاط
 التطوعي والعمل الشباب لنشاط خاصا اهتماما الليبي األحمر الهالل جمعية تولي

 ليحقق المادية اإلمكانات كل له توفر الجمعية في األنشطة أهم من تعتبره والذي

. له وضعت التي األهداف

 الشباب بها يقوم التي المجاالت كل في التطوعي العمل على النشاط هذا ويعتمد

 عقد وطيلة التطوعي، والعمل الشباب عمل لخطة العام البرنامج إطار في

: التالية السنوات حسب تصنيقها يمكن متعددة برامج هناك كانت التسعينات

ف1996-1994 التطوعي والعمل الشباب نشاط

المركزى: المستوى على - ب : الفروع مستوى على

مشاركا (60) الغربية المنطقة مخيم * مشارك 6250 فرقة (250) بالمدارس الشباب فريق تشكيل

مشاركا (40) الوسطى المنطقة مخيم * مشارك 5200 مساهمة (130) التطوعدة والخدمات المساهمات

مشاركا (70) الشرقة المنطقة مخدم * اجتماعا (376) الشباب مسؤولى إجتماعات

مشاركا (60) طبرق - البحرى اإلنقاذ مخيم * مشارك 7200 زيارة (120) والرحالت الزيارات

مشاركا (66) طرابلس - البحرى اإلنقاذ مخيم * مشارك 4800 معرضًا و مسابقة (80) والمعارض المسابقات

مشاركا (124) المغاربى الشباب ملتقى * مشارك 7200 مخيمًا (90) المخيمات

فروع (10) )طرابلس( الرسومات معرض * ونشرة إصدارا (150) ونشرات إصدارات

مشاركا (150) )بنغازى( الشبابية المسابقة * مشارك 1800 دورة(60) الدورات

الفروع مستوى على (160) تطوعية مشروعات



إلليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

ف1998-1996 التطوعي والمل الشباب نشاط

مشاركا 70 ف 1997 الرياضي الطب ندوة

مشاركا 99 ف 1997 العقورية بفرع الشبابي الملتقى

مجال فى الكوادر إعداد دورة

مشاركا 23 ف 1997 المفقودين عن البحث

مشاركا 26 ف 1997 األولى اإلسعاف مبادئ دورة

مشاركا 86 ف 1997 )تراغن( اإلغاثة مندوبى مخيم

الثاني العربي الملتقى فى المشاركة
مشاركون 3 ف 1998 تونس في اإلسعاف مدربى لتكوين

لشعبيةالعامة١ اللجنة إجتماعات في المشاركة

واحد مشارك ف 1998 مركزي سرت بمدينة للرياضة

مشارك 12500 ف 1998 , 97 ,96 الفروع كل فى شبابية فرق تكوين

مشاركا 70 ف 1998 التنسيق منطقة فرق مصراته فى التدريبى المخيم إقامة

مشاركا 95 ف 1998 التنسيق منطقة فرق الكفرة فى التدريبى المخيم إقامة

ف 1998 الفروع بمستوى المبارك رمضان شهر فى الرحمن موائد إقامة

ف 1998 الفروع الشجير حمالت فى المشاركة

ف 1998 الفروع والدينية الوطنية االحتفاالت فى المشاركة

الفروع األولية اإلسعافات في التدريبية الدورات إقامة *

 الثالث والغنون للتراث العام المهرجان في المشاركة *

الفروع الطبية العرب بجامعة

والمرأة الشباب تشاط منسقي بعمل التعريف دورة *

ف 1998

ف 1998

ف 1999



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات ١ حمه نشاطات

المرأة نشاط
 حيث بالجمعية آخر نشاط أي عن المرأة نشاط اليقل

 دعوة إلى ذلك خالل من تهدف وهي كبيرة أهمية توليه

 الكبير دورها وتأكيد الجمعية أنشطة في للمشاركة المرأة

اإلنساني. العمل هذا في

 األخيرة السنوات في إال يبرز لم العمل هذا أن ومع

: التالية البرامج في تحديده باإلمكان أنه إال

 بالمنطقة المرأة منسقات ملتقيات برنامج *

ف.1996 الشرقية

المرأة. منسقات قبل من العامة األمانة زيارة *

بتونس. الخيرية السوق في المشاركة *

ف.1996 ترهونة بمنطقة المرأة منسقات ملتقى إقامة *

ف.1996 الزاوية وفرع مصراته فرع زيارة *

العامة. لألمانة المرج فرع متطوعات زيارة *

 بالمدارس. االجتماعيات لألخصائيات دورة إقامة *

 بنشاط العالقة ذات العالمية باأليام االحتفال

األحمر. الهالل

: هي والندوات الدورات من العديد إلى إضافة

 االجتماعيات لألخصائيات تدريبية دورة *

. األطفال ورياض

الطبيعية. الرضاعة عن برنامج *

.اإليدز مرض عن توعية برامج *

األمومة بأقسام الصحيات للعامالت عمل ورشة *

الوالدة. بمستشفى التوليد وأقسام والطفولة

الغرق. لمشرفي أولية إسعاف دورات *

.بيت لكل مسعفة شعار تحت للغتيات تدريب مخيم *

األحدر. الهالل في التطوعي والعمل المرأة برنامج *

والتطوعي. اإلنساني العمل مجال في المرأة برنامج *

األولية. الصحية الرعاية في المرأة برنامج *

واإلغاثة. اإلنقاذ عمليات في المرأة برنامج *

 الشباب نشاط منسقي بعمل التعريف دورة *

ف. 1999 والمرأة



الليبى األحمر الهالل جمعية

 مركز
 التدريب
والدراسات

الت— التسعين عقد نشاطات

 بجمعية والمتطوعين العاملين األعضاء وتأهيل إعداد والدراسات مركزالتدريب عمل أولويات تتصدر

 اإلدارية واألعمال واإلنسانية واالجتماعية الصحية المختلفة األنشطة لتأدية األحمرالليبي الهالل

. التابعة ومؤسساتها الجمعية فروع بها تضطلع التي والغنية والمالية

 الدورات بداية في بالغروع اإلغاثة مسوئلي دورة تأتي أوأل:-

 عقدت والتي والدراسات التدريب مركز بتنفيذها قام التي التدريبية

 العامة األمانة بمقر ، <1999/4/20 إلى 7 من الفترة خالل

 الجوانب مختلف الدورة هذه تناولت حيث . بنغازي للجمعية

 اإلغاثة مسوئلي مهام تأدية ومتطلبات اإلغاثة ألعمال النظرية

 تنفيذ على والتأكيد القدرات تحسين بهدف العامة واألمانة بالغروع

 وقد . الجمعية في االغاثه أعمال بتجذير المطلوبة المستهدفات

 ٠ الجمعية فروع من فرعا 24 عدد الدورة هذه في شارك

 والمرأة الشباب نشاط منسقي بعمل التعريف دورة : ثانيا

 الفترة خالل عقدت والتي الليبي األحمر الهالل جمعية بغروع

 هذه هدفت حيث بنغازي العامة باألمانة ،ف1999/5/13-12

 على القادر اإلنسان وخلق المنسقين بعمل التعريف إلى الدورة

 التطوعية البرامج معظم تنفيذ

 الهالل بدور التعريف شأنها من التي والتدريبية واالجتماعية

 هذه حضر وقد . للمجتمع إنسانية خدمات من يقدمه وما األحمر

. الجمعية فروع من فرعا 17 عدد الدورة



الليبى األحمر الهآلل جمعية
ت لتسعدنا ١ عقد نشاطات

ثالثا

 الهالل جمعية من ومشاركة المبارك الفطر عيد بمناسبة

 والدراسات التدريب مركز من وفد قام الليبي األحمر

 بزيارة بنغازي األحمر الهالل متطوعي من ومجموعة

 المناعي العوز بمرض المصابين األطفال قسم إلى

 بتاريخ بنغازي األطفال بمستشفى " اإليدز " المكتسب

 أحوال تفقد الزيارة هذه خالل تم حيث ،ف1999/1/16

 لكل رمزية مبالغ توزيع تم وقد لهم والمرافقين المصابين

 الفطر عيد بمناسبة األحمر الهالل من مساهمة المصابين

. المبارك

 جمعية برنامج في والدراسات التدريب مركز مساهمة

 المناعة فقدان مرض لمكافحة الليبي األحمر الهالل

 الندوات من العديد أقيمت حيث ' اإليدز " المكتسبة

الفائت استهدفت التي العمل وورش واللقاءات

 مجال في تثقيفية دورات 3 أقيمت اإلطار هذا وفي

 وهي " اإليدز " المكتسبة المناعة فقدان مرض مكافحة

التالي النحو على

 ف1998/12/ 14-13-12 في األولى الدورة عقدت

 باألمانة الليبي األحمر الهالل وشابات لشباب ،

 لكى األحمر الهالل شباب تهيئة منها والهدف العامة

 األمانة قبل من المعد البرنامج متابعة بدورهم يتولوا

. الخصوص هذا في للجمعية العامة

 كان ،اف 998/12/28 في لثاذية١الدورة عقدت

 ورياض االبتدائية المدارس مديري تبصير منها الهدف

 مع التعامل بكيفية االبتدائية المرحلة ومعلمي األطفال

 المكتسبة المناعة فقدان بمرضر المصاب الطفل

"اإليدز
استهدفت ،ف1999/1/4 في الثالثة الدورة عقدت

1
■٢

رث

. الليبي األحمر الهالل وشابات شباب -

. المصابين األطفال أمور أولياء -

. األطفال ورياض االبتدائية المدارس راء مد -

. والثانوية اإلعدادية المدارس طلبة -
 الرياضية النوادي كاإلعالميين الخاصة الفائت بعض -

. والشرطة المسلح الشعب وأفراد ،
. االجتماعيون المختصون -

i—اإلنسانية ..وة

XI
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 التعامل بكيفية لتعريفهم بالمدينة الحالقين نقابة أعضاء

 الدراسات من سلسلة تمت السياق هذا وفي المصابين مع

 أبناؤها أصيب التي اآلمر أوضاع لدراسة االستطالعية

. واالجتماعية النفسية الناحيتين من



الغيبى األحمر الهالل جمعية

: األعالم قسم نشاط خامسا

 اإلعالمي النشاط يخص فيما بارز دور األعالم لقسم

والدراسات. التدريب بمركز

منها:- نذكر اإلعالمية األعمال من أنجزالعديد حيث

٠ الليبي األحمر الهالل جمعية عن توضيحية مطوية .1

 مرض عن تثقيفية إرشادية ،المطويات من مجموعة .2

. " اإليدز " المكتسبة المناعة فقدان

 بمرض للتعريف الملصقات من مجموعة أعداد .3

االيدز". المناعة" فقدان

 األحمر الهالل بجمعية السنوية المعايده بطاقة أعداد .4

الليبي.
 للعام الليبي األحمر للهالل السنوي التقويم أعداد .5

ف1999

٠ األلفية مهرجان في المشاركة بطاقات أعداد .6

٠ األلفية بمهرجان خاص ملصق أعداد .7

 التدريب بمركز خاصة تقدير شهادات أعداد .8

.والدراسات

 تقام التي بالدورات خاصة دوره إتمام شهادات أعداد ٠9

٠ والدراسات التدريب مركز خالل من

 قسم عن تصدر التي الدورية النشرة إصدار .10

بالمركز. األعالم

ف1999 األلفية مهرجان في المشاركة .11
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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

اإلعالم شاط

 الهالل جمعية في اإلعالمي النشاط يعتبر

 المختص القسم ويتولى الهامة النشاطات من األحمرالليبي

 التي اإلعالمية البرامج عديد تنفيذ العامة باألمانة
 حيث سواءأمن للجمعية العام النشاط صورة تعكس

 التعريف. و أوالنشر التوثيق

 تحديده يمكن بالجمعية اإلعالمي للنشاط شاملة وبنظرة

 التالي في
األحمر الهالل صحيفة

 ثمانية في تصدر متخصصة صحيفة هي

 الجمعية بها تقوم التي واألنشطة األخبار تتتاول صفحات

 في أخرى عامة موضوعات نتاول إلى باإلضافة

 هذه من وصدر واالجتماعية والبيئية الصحية الجوانب
 عام الصدور في بدأت حيث عددًا خمسون الصحيفة

 وتوقفت جديد من صدرت ثم سنوات لعدة ف1984

.اف 997 بتاريخ

 إلعادة محاوالت اآلن وتجري ومالية إدارية ألسباب

. 1991 — 1979 منذ واستمرصدورها إصدارها،

اإلخبارية النشرات
 اإلعالم قسم عن تصدر موجزة نشرات هي
 إعادة بعد اآلن والدراسات التدريب ومركز سابقًا باألمانة

 المحلية الجارية األخبار النشرة وتتتاول تأسيسه.

 على توزيعها ويتم أسبوعي بشكل وتصدر والدولية،

 باألمانة اإلدارات ومختلف التابعة والمؤسسات الفروع

 مختلف على عددا ثمانون النشرة هذه من وصدر العامة

السنوات.

 ؛ يلى مجف ؛.آل
 صبع 'مجم جإ
دد٠
اسغن؟ ٦ق

غ ماةيبإنين٠٠س٠اسس٤أ٠٠ا،-
ج؟

اإلخاء مجلة

 الهالليه االت—المج- في متخصصة مجلة هي

 تخص موضوعات تتتاول األدبي المجال إلى باإلضافة

متعددة. أخرى دراسات تتتاول كما األحمر الهالل نشاط

توقفت أنها غير سنوات عدة صدورها تتابع وقد

 ب؛ربرلملمم٧تجمب ١خ٠ونمىبنذإل
 جج تج٠ايق جذت
ق- ديدتئجس

لؤ
ط

—

اإلعالمي. التوثيق
 سوان اإلعالمى التوثيق عملية تتم

 وهذه المسموع أو المرئي أو (الغوتوغرافي) الضوئي

 الجمعية بها تقوم التي األنشطة كل تشمل العملية
 والدورات القانونية االجتماعات أو المخيمات سواءه

 األمانة مستوى على بأنواعها والملتقيات التدريبية

ا؛د ثئ٢'ط ب ين..والمؤسسات الفروع أو العامة
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الليبى األحمر الهالل جمعية

المطبوعات

 التي المطبوعات من العديد اإلعالم قسم يصدرعن

 المطبوعات إلى باإلضافة المتعدد الجمعية نشاط تخص

 والوثائق األساسي النظام منى الخاصة الصبغة ذات

األخرى.

اآلتي إلى الطباعة عمل تقسيم يمكن الصدد هذا وفي

أحجامها. و بأنواعها الملصقات طباعة *

وموضوعات الدم بمواضيع المتصلة الكتيبات طباعة *

أخرى. تثقيفية

 من معينة نشاطات تعكس التي المطودات طباعة *

- الجمعية أنشطة

الجمعية. بأنشطة الخاصة التقارير طباعة *

المهرجانات
 برسومات المهرجانات بإقامة القسم يقوم

 متعددة وموضوعات مجاالت في والشباب األطفال

 )مهرجان نغذ السياق هذا وفي عام، كل ومنفردة

 موضوعات تناول الذي والشباب( األطفال رسومات

 طى يقام وهو وغيرها والصحة البيئة تخص هامة

بالجماهيرية. الفروع كل مستوى

 ؛88؛87 مهرجانات خمسة السابق في أقيمت حيث

ف.1999،90،89

والسموعة المرئية البرامج

 وفي والمسموع، المرئي اإلعالم بموضوع اإلعالم قسم يهتم
 موضوعًا نتناول التي الندوات اقامة طى يقتصر جهده كان السابق

المرئية. البرامج معينًاعبر

 اإلعالم على مكثفًا تركيزًا شهدت األخيرة السنوات أن غير

 من أوقات وخصصت المباشرة البرامج مع بالتعاون المسموع

ومنها: واألنشطة األخبار لتقديم البرامج هذه
 تقريبًا دقيقة 15 لمدة أحد كل يبث المنوع الصباح مشوار برنامج *

.اف 995 عام البداية وكانت

 دقائق خمسة ولمدة ثالثاء كل يبث بنغازي الخير صباح برنامج *

. ف1999 عام البداية

األنشطة. ببعض القيام أثناء حينها في تذاع أخرى برامج *

التسعينات عقد نشاطات



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

األلفية نشاطات

 175 ال الوطنية الجمعيات قررته ما علي بناء

 للصليب الدولية واللجنة الدولي اتحادها مع باالشتراك

 أنشطتها لعرض موحدة كحركة العمل علي األحمر

 خالل من إبالغها يجري مشتركة رسالة ولتوجيه وقيمها

 تبدأ والتي األلفية سنة مدار علي ومتعددة مختلفة أحداث

 جمعية حرصت ، 2000 مايو إلي 1999 مايو من

 علي المناسبة بهذه احتفاالتها في الليبي األحمر الهالل

 فائت وإقحام المجتمع من عريضة قطاعات إشراك

٠ الجنسين كال من األعمار من مختلفة وشرائح

 ف 1999 مايو 8 يوم كان االحتفال انطالق بداية

 والشباب األطفال لرسومات بمعرض التظاهرة افتتحت

 وفي مختلفة أعمار من مساهمات تضمن الذي

 الصليب حركة نشاطات تعكس متعددة موضوعات

 ٠. اإلنسانية قوة تجسد والتي األحمر والهالل األحمر

ومنها:-

.آ.٠,٠ ١ . التطوعي العمل - 1

األلغام.-2

. التلوث ومكافحة المحية البيئة إصحاح - 3

. بالدم التبرع - 4

 األطفال الرسومات معرض افتاح عقب ولقد

 الهالل شبيبة من كل أحياه موسيقي حفل والشباب

 العامة والحركة للطفولة العليا واللجنة ،الليبي األحمر

 راقصة مشاركات ذلك تخلل ولقد ،والمرشدات للكشافة

. الحضور من

 أخري فعاليات ،ف 1999 مايو 10 شهد ولقد

 الجمعيات فيه شاركت للمقتنيات معرض أقيم حيث

 اجتماعية ومؤسسات الجمعية فروع من وبعض األهلية

 هذه ومن ،اإلنساني بالنشاط العالقه ذات مختلفة

المثال:- سبيل علي المشاركة المؤسسات

. الكفيف جمعية —1

. المعاقين أصدقاء جمعية —2

. والمرشدات للكشافة العامة الحركة —3

. البيئة حماية مركز —4

. مختلفة وجهات ... بالدم التبرع مركز—5

 جابت راجلة مسيرة المعرض افتتاح سبق ولقد

 واالعالم الحركة شعارات معها حملت المدينة شوارع

 ورياض الليبي األحمر الهالل شبيبة فيها وشارك

 المدني والدفاع والمرشدات الكشافة وفتيان األطفال

 ،أخرى وجهات والمعاقون للطفولة العليا واللجنة

 الشرطة موسيقي صحبتها التي المسيرة هذه وبوصول

 وبذلك المعرض افتح العامة األمانة مقر إلى العسكرية

األلفية. سنة فعاليات في البدء تم

 وقيم بنشاطات والتثقيف التوعية إطار وفي هذا

 نقاش حلقات إعداد تم األحمر والصليب الهالل

 تجسد والتي الموضوعات من العديد حول ومحاضرات

—: مثال اإلنسانية قوة

 التلوث. ومقاومة البيئة إصحاح — 1

 الضعيفة. الفائت مع التعامل —2

 الشائعة. باألمراض التوعية — 3

متنوعة. أخرى ومحاضرات



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعيناح عقد تثمالطاتكع
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الليبى األحمر الهالل جمعية
لتسعينات ١ عقد تثادالت

الدولى النشاط

 الدولي نشاطه خالل من -الليبي األحمر الهالل يعمل

I خلق في بالمساهمة اإلنساني التضامن تأكيد على
 ، الشعوب لتنمية مجاأل تهيئ أفضل إنسانية عالقات

 عمله برامج خالل من وذلك تضامنها وتحقيق

I دعم في جهد اي اإلطار هذا في واليدخر المتعددة.

I يشارك حيث والمشترك المنظم الدولي التعاون أسس
 لدى خاصا تقديرًا تنال مختلفة نشاطات في بفاعلية

 األنشطة في ذلك تجلى ولقد الحركة، عناصر مختلف

التالية

 لمؤسسات القانونية االجتماعات في المشاركة —1

الحركة.

 الخاصة العمل لجان اجتماعات في المشاركة —2

الحركة. بمؤسسات

اإلقليمية. القانونية االجتماعات في المشاركة —3

المعلومات وتبادل الصداقة زيارات في المشاركة —4

والخبرات.

التدريبية. والدورات الندوات في المشاركة —5

الدولية. والملتقيات المؤتمرات في المشاركة —6

الليبي. األحمر الهالل جمعية إلى الوفود زيارات —7



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الحركة لمؤسسات القانونية االجتماعات فى المشاركة : اوال
العكان التاريخ االجتماع موضوع
اشبيلية 1997/11/25-20 ، العامة الهيئة الجتماعات عشر الحادية الدورة 1

اشسلدة 1997/11/27 - 26 1 اسلوس لمجلس الثامن االجتماع 2

حندف 1999/10/27-22 ! العامة الهيئة الجتماعات عشر الثانية الدورة 3

ضف 1999/10/29 - 28 ; المندوبين لمجلس التاسع االجتماع 4

ضف 1999/11/6- 10/31 : الدولى للمؤتمر والعشرون السابح االجتماع 5

؛1999- 1997 الحركة) بمؤسسات الخاصة العمل لجان اجتماعات فى المشاركة : ثانيا
المكان التاريخ االجتماع موضوع

جئيف - سويسرا 1997/9/8 -4 الحركة مستقبل بدراسة المكلفة الدولية االستشارية اللجنة اجتماعات ؛1

جنيف - سويسرا 1997/11/27 االلسانى الدولى القاتون حول الدورى لإلجتماع لإلعداد التمهيدى االجتماع فى المشاركة ! 2
جنيف - سويسرا 1998/9/17- 16 ؛ التنمية لجنة اجتماعات '3
حدن - سوسمرا 1998/9/26 - 24 اإلنسانى الدولى القانون لنشر القانونيين للمستشارين السنوى اإلجتماع 4
حدغئ - سويسرا 1998/6/29-27 ;

المانحة للجمعيات الدورى اإلجتماع 5

هلسنكى - فللندة 1999/5/30- 27 إ االحمر والهالل االحمر الصليب اجتماعات 6

جنيف - سويسرا 1999/9/8 -7 االحمر والصليب الهالل لجمعيات الدولى باالتحاد للتنمية الدستورية اللجنة احتماعات ٦ أ
I - لجمعيات الدولى المؤتمر على ستعرض التى العمل خطة بحث اجتماعات فى الحضور : 8

جنيف - سويسرا إ 1999/9/15 االحمر والصليب الهالل

٠ . ٠

i كلج|ءعة



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

(1999 - 1997 )اإلقليمية القانونية االجتماعات فى المشاركة :ثالثا
المكان التاريخ االجتماع موضوع

؛ الهالل لجمعيات العربية العامة لألمانة العامة الهيئة لمؤتمر والعشرون السابعة الدورة ؛ 1

اشبيلية - اسبانيا 1997/11/20 - 17 االحعر والهليب
أ الهالل لجمعيات العربية العامة لألمانة العامة الهيئة لمؤتمر العشرون و السابعة الدورة 2

عمان - االردن 1998/9/24-22 االحمر والصليب
جدة - السعودية 1999/1/26-23 االسالمية الدول منظمة اجتماعات 3

دشى - سوريا 1999/8/19- 18 االحمر والصليب الهالل لجمعيات واالستشارية التنفيذية اللجنة اجتماعات 4

(1999 - 1997) والخبرات المعلومات وتبادل الصداقة زيارات فى المشاركة :رابعا
المكان التاريخ االجتماع موضوع

اإلسكندرية - مصر 1997/5 ؛اسرى االحمر الهالل وجمعية طبرق فى الليبى االحمر الهالل جمعية بين والتاخى التوأمة زيارات 1

! واالستعداد التأهب مجال فى السورى االحمر الهالل جمعية مع والخبرات المعلومات تبالل 2

I دمشق - سوريا 1997/7 واإلتقان الكوارث لحاالت
لحاالت االستعداد مجال فى الجمعية خبرة من لالستغادة الفرنسى االحمر للصليب زيارة 3

باريس - فرنسا 1998/2 واالتقان الكوارث
؛ ؛ محفوظات تنظيم عملية على لالطالع الدولية واللجنة الدولى اإلتحاد إلى دراسية زيارة 4

حدف - سويسرا 1998/3 االحمر للصليب الدولية اللجنة
ابوظبى - االمارات 1998/5 t المختلفة الجمعية ونشاطات خبرات على لالطالع االماراتى االحمر الهالل الى زيارة 5

؛ التدريب مجال فى والتنسيق للتعاون االردن الى الليبى االحمر الهالل جمعية وفد زيارة 6

األردن-عمان 1998/4 للكوارث االستعداد مجاالت فى واالعداد
؛ بعض تصنيع مجال فى خبرتها من االستفادة لفرض االيرانى االحمر الهالل الى نيارة أ

طهران - إيران ا 1998/7 الطبية المستلزمات
كوناكرى - غينيا 1998/9 الجمعية نشاطات على واالطالع التنمية برامج دعم لفرض الغينى االحمر الصليب الى زيارة 8



الليبى األحمر الهالل جمعية
لتسعينات ١ عقد تشاطات

ا 1999 - 1997 )الدولية والملتقيات المؤتمرات فى المشاركة : خامسا
المكان التاريخ الموضوع

١١ أ عن االيدز فيروس انتقال لمنع الدولى المؤتمر إ 1
I عمان - االردن 1997327 الدم طريق

حوض فى الوطنية للجمعيات السابع المؤتمر 2
تونس - تونس 1997/4/4-2 المتوسط االبيض البحر
الدوحة - قطر 1997/5/17- 10 ستطوعين العربى الملتقى ؛ 3

1 االحمر الهالل جمعيات لشباب األول المؤتمر , 4
تونس - تونس ٠ 1997/7/19- 18 1 المتوسط االبيض البحر لدول ,
أثينا - اليونان ؛ 1997/19/17 5 I للجراحة الدولى االتحاد مؤتمر

مدريد - أسبانيا 1997/7/17 الكبد أمراض لعالج العالمى المؤتمر ؛ 6

ندا شريطا 1 1997/12/5-1 ؛ العرطاندة الملكدة للحمعدة الطعى المؤتمر أ 7
فذومبيذه - كمبوديا : 1998/2/7 اثارها فى االلغام مؤتمر ا 8

سنغافورة 1998/6/28 الطبية بالتقنية الخاص الدولى المؤتمر 9
جنيف - سويسرا 1 1998/6/28 ؛ بااليدز المعنى عشر الثانى العالمى المؤتمر ! 10
بيروت - لبنان ؛ 1999/2/51 - 11 ٠ منها والوقاية االلغام مخاطر حول العربى المؤتمر ٠ 11
امستردام - هولندا ا 1999/6/16- 14 1 الكوارث الدارة الدولى المؤتمر فى المشاركة 1 12

(1999- 1997 التدريبية) والدورات الندوات فى المشاركة : سادسا
االنعقاد مكان التاريخ الموضوع

قلعسة - تونس 1998/7/28 - 19 االولية االسعافات لمدرسى التكويئية الدورة ١ ١'

االردن-عمان 1998/9/23 - 12 الكوارث لحاالت االستعداد دورة 1 2

عمان - االردن 1999/5/16- 14 والتنمية االغاثة بين التجسير لورة 3

حنعف سوسعرا 1999/7/2 - 6/20 ؛ القيادات اعداد دورة فى الشاركة ؛4

(1999 - 1997 )الليبى االحمر لىالهالل٠ الوفود زيارات :سابعا
التاريخ الموضوع

1997/5/20 - 16 إ الليبى األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية للجنة اإلقليمى المكتب -زيارة ؛ 1

\ فعاليات فى االحمر للصليب الدولية للجنة اإلقليمى المكتب مشاركة أ 2
1997/10/23- 17; ليبيا - تراغن بمدينة واإلنقاذ اإلغاثة أعمال على التدريبى المخيم ؛

I إلى الدولى باالتحاد االوسط والشرق أفريقيا شمال قسم مندوب زيارة 3
1997/7/13 ; لمذطقة١ فى التحاد برح لتعزيز الليبى االحمر الهالل جمعية ٠

4 s 1998/8/2 ؛الكاميرون لتنمية اإلسالمى االتحاد ومن بالدم التبرع منظمة من وفد زيارة



الليبى األحمر الهآلل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

الدولية اإلغاثة عمليات

 لمساعدة الدولية اإلغاثة عمليات في األحمرالليبي الهالل جمعية تشارك
 بتقديمها سواءه الطبيعية وغير الطبيعية الكوارث جراء من المتضررين

 طريق أوعن المتضررة البلدان في الوطنية الجمعيات إلى مباشرة

 الصليب لجمعيات الدولي االتحاد - للحركة اإلقليمية أو الدولية المنظمات

 العامة واألمانة األحمر للصليب الدولية واللجنة األحمر والهالل األحمر

 في كمساهمات - األحمر والصليب األحمر الهالل جمعيات لمنظمة

المنظمات. هذه بتنفيذها تقوم التي العمليات

 االحمر الهالل جمعية قدمتها التى المساهمات حجم البيانية الرسوم وتبين

التسعينات. عقد خالل الليبى

ف 1998 " 1990 سرة في الدولية اإلغاثة سيات ابياني سيل

 المقدمة وللساعدات للمماهملت

□ الوطنية الجمعيات بى مباشرة

 طريق 'عن المقدمة؛ والساعدك الساهمات
I أيةعركة او عوبة سات



الدولية اإلغاثة فى الفروع مساهمات

 في العينية أو المالية المساهمة إلى الفروع دعوة بدأت

التسعينات. عقد خالل والدولية المحلية اإلغاثة عمليات

 العامة األمانة توجهها التي للنداءات االستجابة وتعتبر

 المالية مساهماتها وإرسال العمليات بعضن في للمساهمة

 كانت وإن الهامة العوامل أحد العينية، مساعداتها أو

 التي والمساهمات المساهمات حجم مع مقارنة بسيطة

 تمثل أنها إال العامة، األمانة قبل من الجمعية باسم تقدم

 من المزيد إلى يحتاج تطور في وهي معقولة، استجابة

 وحجم يتناسب الذى المناسب القدر الى يصل لكي التركيز

 عامة. بصفة الجمعية تقدمها التي والمساعدات المساهمات

: المساعدات هذه حجم يوضح المرفق البيانى والرسم

الليبى ألحمر ١ الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

اإلغاثة عطيات في الفروع لمساهمات البياني التمثيل

■ي
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الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد تشاطالتا

التنمية برامج

 بين الدولي التعاون إطار في الليبي األحمر الهالل جمعية تشارك

 الحركة أجهزة بها تقوم التي المختلفة التنمية برامج في الوطنية الجمعيات

 مساهمات بتقديم سواء المختلفة اإلقليمية أو الدولية تنظيماتها خالل من الدولية

 مساهمة بتقديم أو مباشرة المعنية الجمعيات إلى عينية أومساعدات مالية

 اإلقليمية أو الدولية المنظمات بها تقوم التي البرامج ضمن مالية

 مساهمة الليبى األحمر الهالل جمعية ساهمت عقدالتسعينات للحركة،وخالل

المرفقة: البيانية بالرسوم مبين هو كما التنمية برامج فى فتالة

ف 1998-1391 الفترة في التنمية لبرامج البيتي التمثيل

 المقدمة والمساعدات الساهمات
□ الوطنية الجمعيات بى مباشرة

 ض المقدمة وللساعدات الساهمات
" سرئ اإلقليمية او سوية ست طرق
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الليبى األحمر الهالل جمعية

المفقودين عن البحث

التسعينات عقد نشاطات

 لتطوير جهوده تقديم في الليبي األحمر الهالل يتواني ال
 لطبيعته نظرًا وذلك المفقودين، عن البحث مجال في وتعزيزالعمل

 بين واألسرية االجتماعية الروابط تقوية في وأهميته اإلنسانية

 المسلحة... والمنازعات الكوارث بفعل األسرالمشتتة أفراد

 ومن وتشتتها... الواحدة األسرة أفراد هجرة بدورهاإلى أدت التي

 عن والبحث العائلية المراسالت تبادل حصيلهنشاط كانت هنا
: التالى البيانى للشكل وفقًا التسعينات فترة طيلة المفقودين

ف 1998 للى 1990 األعوام خالل مفقودين عن البحث ونماذج العائلية صراسالت البيتي كثيل

العدد

٠ 0 lir

عام
1990

عام
1991 392

عام
1993

عام
1994

عام
1995

عام
1996

عام
1997

عام
1998

صادر عائلية رسائل 0 108 231 505 1103 304 85 91 34
I وارد عائلية رسائل 140 164 423 912 1030 137 153 226 147

i المفقودين عن البحث ذمونج 10 16 31 22 44 42 18 21

م٦
-



الليبى األحمر الهالل جمعية
التسعينات عقد نشاطات

والدراسات التدريب مركز
ليغا . بنغازى 7290 :ب. ص. 2220551 : مصور بريد 2226238 : هاتف




