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 7110 آذار 60                                                      01 تقرير رقم:
 

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
 احلكومة العراقية واملنظمات الدولية العاملة يف العراق.إّن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل 

 
 أبرز األخبار

  آذار حبضور األمني العام جمللس الوزراء ووزير اهلجرة واملهجرين  11عقد بتاريخ  صادق السيد رئيس جملس الوزراء على توصيات اإلجتماع الطارئ الذي
راقي ومنسقة الشؤون عووكالء وزاريت الداخلية والصحة ورئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد ومدير عام مركز العمليات الوطين ورئيس مجعية اهلالل األمحر ال

وتضمنت التجارة.  شركيت جتارة املواد الغذائية وتصنيع احلبوب يف وزارة العمليات املشرتكة فضالً عن مديريلثل عن قيادة اإلنسانية لألمم املتحدة يف العراق ومم
الف لرت  055وزارة النفط بتوفري  قيامحافلة إضافية من وزارة النقل إلجالء النازحني،  05زايدة عدد املدققني ضمن فريق التدقيق األمين، أتمني  :التوصيات

دخال املواد إب مجعية اهلالل األمحر العراقي فظة نينوى للخدمات يف املخيمات، قيامشهراي من الوقود حلافالت وزارة النقل، إكمال وزارة اهلجرة واملهجرين وحما
لتوزيع مهام  د إضايف من سيارات اإلسعاف، التنسيق التام مع فريق األمم املتحدةالغذائية واملياه اىل املناطق احملررة ابلتنسيق مع القيادات العسكرية، إرسال عد

 تقدمي اخلدمات بشكل أفضل. 
 اللثانية الوطنية احلملة ذارآ 0 بتاريخ إنطلقت كردستان إقليم يف الصحة ووزارة اليونيسيف، ومنظمة العاملية الصحة منظمةو  االحتادية الصحة وزارة بني ابلتنسيق 

 العمر، من اخلامسة سنّ   دون طفل مليون 0.5 إىل الوصول إىل احلملة وهتدف ،0512 لعام األطفال شلل ضد للتلقيح بكاملها البالد تشمل اليت واألخرية
 .ألطفالل شلل حالة ةأيّ  تسجيل دون متتالية سنوات 3 مبرور العراق حتفالإ من واحد شهر قبل احلملة هذه وأتيت

 حضر ( فريق عمل صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةREFAATO إجتماع سفراء دول اإلحتاد األورويب يف مقر السفارة )
س الصندوق رئي آذار حيث انقش احلضور دور دول اإلحتاد األورويب يف دعم إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية. وقدم 10الربيطانية بتاريخ 

. كما أبدى سفراء دول اإلحتاد األورويب إستعدادهم لدعم العراق 0512وخطة اإلعمار لعام  0515خالل اإلجتماع عرضاَ وضح فيه مشاريع الصندوق لعام 
 يف املرحلة القادمة والدعوة اىل عقد مؤمتر للماحنني.

 (اجلنوبية وكوراي يوزيلنداون لوكسمبورغ، فنلندا، السويد، أملانيا،) اإلنسانية من دول املساعداتاملعنيني مبوضوع  واملسؤولني الدبلوماسيني من وفد العراق زار، 
 اإلنسانية. واالحتياجات اجلارية النزوح ألزمة لإلستجابة IOM للهجرة الدولية املنظمة اليت تقدمها اإلنسانية املشاريع على باشرةلالطالع امل

 
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
   آذار، وذلك ملناقشة جهود  8عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف مقره اإلجتماع الدوري مع فريق التنسيق املدين العسكري لقوات التحالف الدويل بتاريخ

 ر اجلانب الغريب من مدينة املوصل.عمليات حترياإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسري 
 عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف مقره اجتماعًا مع جلنة تنسيق املنظمات غري احلكومية الجل العراقNCCI  ملناقشة ابعاد املرحلة الراهنة من االزمة

وتسجيل  الفيزا(أتشريات الدخول )االنساين يف البالد مع مراجعة آليات منح  االنسانية وحث منظمات اجملتمع احمللي واملنظمات الدولية على تنشيط دورها
 املنظمات الدولية. 

 املقدمة و  من املواد الطبية واالدوية كغم  2.055 تتضمن طبيةساعدات منقل ت بوط طائرة الشحن اليته ابستكمال اجراءاتاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  قام
  سلطة الطريان املدين.مع لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يف اململكة العربية السعودية اىل وزارة الصحة، وذلك ابلتنسيق  من مركز امللك سلمان

 عدات بشكل يومي إذ ايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املس
شاحنة ( 556) حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة آذار 10و لغاية  شباط 05( برقية تسهيل حركة ابلتنسيق مع مركز العمليات الوطين بني 50)مّت إصدار

س ظمات الدولية وذلك لنف( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املن60حتمل مواد إغاثة انسانية. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار )
 الفرتة املذكورة آنفاً.
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 اتئيإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
  قد بلغ 0512 آذار 10 تشرين األول ولغاية 12أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير نينوى يف 

 فرد.( 386.003)عائلة 50.856
  0512آذار  10شباط ولغاية  10اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل يف أعلنت وزارة 

 فرد. 100.802عائلة  05.100قد بلغ 
 إحصاءات منظمات االمم املتحدة

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM   فرد( منذ إنطالق عمليات حترير نينوى  006.008عائلة ) 32.383التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح
 .0512 آذار 10ولغاية 

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM   فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك  80.605عائلة ) 16.010التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح
 .0512آذار  10منذ بداية شهر آب ولغاية 

  ة للهجر حّددت املنظمة الدوليةIOM قضائي بيجي والشرقاط وانحية من فرد(  161.318عائلة ) 03.003نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا
 . 0512آذار  10ولغاية حزيران  15منذ بدء العمليات العسكرية يف  القيارة

 حركة العودة:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

  مناطقهم احملررة منذ بدء علميات حترير نينوى  فرد( من خميمات النزوح اىل 28.008عائلة ) 10.061أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة
 .0512آذار  10ولغاية 

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM 10فرد( منذ إنطالق عمليات حترير نينوى ولغاية  006.008 عائلة ) 32.383 التابعة إىل األمم املتحدة، عودة 

 .آذار 10 لغاية 0515 أيلول أوائل منذ الفلوجة قضاء اىل( فرد 018,556) عائلة 35,366 عودةفيما شهدت  0512 آذار
 

 حمافظة بغداد
 قضاء يف اخلدمية الدوائر مدراءو  بغداد عمليات وقائد وكالة بغداد حمافظ ومشاركة والرصد للتنسيق املشرتك املركز مملثلية وحبضور االمنية القيادات مؤمتر عقد مت 

 .االمين التدقيق إجناز بعد وذالك العبادي منطقة اىل عائلة 30و السعدان منطقة اىل عائلة 06 عودة يف لتداولل غريب ايب
 اللغة احلاسوب، الكوافري، اخلياطة،) جماالت يف من كال اجلنسني انزح 160 لالجئني الدمناركي اجمللس مع وابلتعاون االجتماعية والشؤون العمل وزارة دربت 

 :هياتبعة للوزارة و  مراكز ةثالث يفوذلك ( الصحية التاسيات املنزلية، االجهزة صيانة الكهرابئية، التأسيسات الرجال، حالقة احلرفية، الصناعات االنكليزية،
 .الكوري العراقي واملركز الوزيرية ومركز الوليد مركز

 فظة نينوىاحم
  جملس عضاءأ من عددو  وانئبيه ابحملافظ والتقى (هوبرطل يسراأل الساحل) نينوى حمافظة املناطق املتضررة من اإلرهاب عمارإ عادةإ صندوقمن  عمل فريق زار 

 .ولوايتاأل وحسب عمارإ عادةإ ىلإ حتتاج اليت املشاريع من احملافظة حتياجاتإ على للوقوف اخلدمية الدوائر ومدراء احملافظة
 عناوين لتحديث واسعة مسحعملية شباط، إبجراء  8 بتاريخ نينوى حمافظة يف ىل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعيةالتابع إ جتماعيةاإل احلماية قسم ابشر 

 شراكهمإل العمل عن باحلثنيال تسجيل عن فضالً  مبالغ إعاانهتم، طالقإل اً متهيد احملرر من مدينة املوصل يسراأل اجلانب يف جتماعيةاإل الرعاية من املستفيدين
 .الصغرية املشاريع قروض منحهم بغية والتدريب التشغيل مراكز يف
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  البشرية للمستوطنات املتحدة األممنَفذ برانمج UN Habitat نةملدي األيسر الساحل يف لألضرار ميداين تقييم ،احلضري التأهيل إعادة برانمج إطار 
 . املعنية احمللية السلطات مع ابلتنسيقو  وبرطلة واحلمدانية املوصل

  الالجئني لشؤون السامية املفوضيةوفرت UNHCR من  انزح 0,055 من ألكلثر احملامني خالل من القانونية وابلتعاون مع شركائها املساعدة
 %60 أن حمنازهلم وقد أتض من فرارهم أثناء تلفت أو تضررت أو فُقدت أخرى وواثئق جديدة مدنية هوايت بطاقاتاملوصل لتسهيل إصدار 

 .جديدة مدنية واثئق على احلصول يف للمساعدةفعلية  حباجة مقابلتهم متت ممن
 حمافظة النجف األشرف

 وانواعها احلماية حول اململثلية مقر يف عمل ورشة قامةمت إ لالجئني مناركيالد اجمللسو  ابلتنسيق والتعاون بني مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد. 
 الصحية للشؤون ظاحملاف مستشار وحبضور مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد مقر يف اجلرب مرض حول ،شباط 1 بتاريخ االزمة خللية اللثاين جتماعاإل عقد مت 

 بعد النتائج وكانت الدولية غاثةاإل ومنظمة الدولية محراأل الصليب ومنظمة حدود بال طباءأ منظمةو  واملهجرين اهلجرةمملثلي دائرة و  الصحية الوقاية قسم ومدير
 العراقي االمحر اهلالل وابدر فرد 055 اىل دويةاأل بتقدمي حدود بال طباءأ منظمة ابدرت حيث مالمسة حالة 1.555و صابةإ 680 ظهور امليداين املسح جراءإ

 .النازحني لتوعية بوسرت 3.555 بطبع محراأل لصليبالدولية لت اللجنة وسامه بطانية 055و دوشك 055 بتقدمي
   دائرة ومدير الصحية ؤونللش احملافظ مستشار وحبضور واحمللية الدولية للمنظمات اخلامس الدوري جتماعاإل والرصد للتنسيق املشرتك املركز مملثلية عقدت 

 اليت لمدرسةل التدريسي الكادر ريتوف وكيفية للمرحلة املقبلة، العمل وخطة اسرتاتيجية مناقشة ومتت احملافظة يف العاملة املنظمات افةمملثلي كو  واملهجرين اهلجرة
 الذي يقدم خدماته للنازحني. التعليمي الزهراء مستشفى يف والدة صالة وانشاء العني مؤسسة فتحتها
 صالح الدينحمافظة 

  التكامل  حوليث جرى التباحث ح للمحافظ اللثاين النائب برائسة احملافظة ديوان قي التنسيقية اللجنة جتماعشاركت مملثلية املركز املشرتك للتنسيق وارصد يف إ
  .الدولية املنظماتو  واملهجرين اهلجرة ائرةدبني  العمل يف
  وفرز امنياً  العوائل وتدقيق اتاملخيم يف التنسيق حول العمليات وقائد احملافظ حبضور قدعُ شاركت مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف اإلجتماع الذي 

 .الشهامة خميم يف واحلوجية الشرقاط انزحي
 ا يف تكريت ىل اجلهات املستفيدة بعد إعادة إعمارهإ )مراكز شرطة( قام صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية بتسليم املشاريع املنجزة

  دينار. 053.365.555والدجيل وبكلفة 
 حمافظة كركوك

  ّحماضر وفق املستفيدة اجلهات ىلإ دينار مليون 00 بكلفة البشري شرطة ومركز دينار مليون 00 بكلفة البشري انحية ماء مشروع عماراإل عادةإ صندوق مسل 
 .البشري منطقة ىلإ عائد انزح 12,555 املستفيدين عدد بلغ حيث اصولية وتسليم ستالمإ

 حمافظة اببل
 والرصد للتنسيق املشرتك ملركزا مملثليةكل من    وحضر اإلجتماع الرمحة ايديأ مجعية مقر يف احملافظة يف االنساين العمل لشركاء اللثاين التنسيقي االجتماع عقد مت 

 مناقشة الل اإلجتماعجرى خ .النازحني عن ومملثلني الدولية واملنظمات املدين اجملتمع ومنظمات احملافظة يف النازحني وشعبة زماتاأل رةادإ خلية عن مملثلنيو 
 .اجللدية االمراض عن للكشف يواءاإل ماكنأل زايرهتا تكلثيف الصحة دائرة كما مت الطلب من النازحني من احملددة املشاكل

  1.583.055.555يف حمافظة اببل بكلفة  النصروجرف  شروعاً يف انحييت اإلسكندريةم 10أجنز صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية 
 وذلك لتهيئة املناطق لعودة النازحني.املاء املتضررة لتزويد املناطق احملررة ابملاء عن طريق إعادة أتهيل شبكات دينار 

 حمافظة واسط
   مكتب مديرو  وانئبيه واسط حمافظ ضورحب شباط 02 بتاريخ واسط حمافظة ديوان يف جتماعإ عقد متابلتنسيق مع مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 تفاقواإل أتهيلية دورات وفتح للنازحني الغذائية احلصة توفري ستمرارإ حيث مت مناقشة واملهجرين اهلجرة دائرة ومدير العاملي االغذية لربانمج اجلنوبية احملافظات
 .عمل فرصة جيادإ يف يرغب ملن جتماعيةاإل والشؤون العمل مديرية مع ابلتنسيق تطويرية ورش فتح على
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  وذلك شباط  02 بتاريخ لشعيبا احلشد هيئة مبىن يف عمل ورشة عقد مت الدويل محراأل الصليب منظمةابلتنسيق بني مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد و
 .نساناإل حبقوق املختصة الدولية لقواننيللتعريف اب
 حمافظة دايىل

  منائياإل املتحدة مماألُ  برانمجوفد  زار شباط 02 بتاريخ UNDP بىنال عادةإ وكيفية اخلدمي الواقع على طالعاإل ومت املقدادية قضاء يف حياءاأل بعض 
 .ابخلدمات حياءاأل غلبأ لشمول خطتهم توسيع يف والنظر قبلهم من تنفذ اليت املشاريع عمل ومتابعة املدمرة التحتية

 حمافظة املثىن
  ظةاحملاف يف للنازحني املساعدات تقدمي حول الدولية محراأل الصليب منظمة مع إجتماعاً  ذارآ 15 بتاريخعقدت مملثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد. 

 خمتلف احملافظات
   آذار 11ولغاية  شباط 05تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 

 لرت.  135.620 قد بلغت للحافالت مت توفريهافرد، فيما كمية الوقود اليت  131.065حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم  1.510
 والنواحيقضية ألا مدراء مع وابلتعاون املدين اجملتمع منظمات نظمت( الدويل البنك قرض) االرهابية العمليات من املتضررة املناطق عمارإ صندوق من بدعم 

 ورفع تنظيف محلةنشرة توعية. كما مت تنفيذ  055 توزيع معواملخلفات احلربية،  لغاماأل خطارأمن  املدارس يف توعية محلة ودايىل الدين صالح يتحمافظ يف
 .املعاهد وطلبة اللثانوية املدارس من ومتطوعني الناشطة املنظمات بني ابلتعاون وذالك نقاضاأل
  والالجئني داخلياً  النازحني لألشخاص السالمة وحتسني زايدة إىل يهدف مشروع ،الياابنية احلكومة من وبتمويل املشاريع خلدماتنّفذ مكتب األمم املتحدة 

 ابلطاقة تعمل اليت الشوارع أضواء من ضوءاً  585 تركيب مت الشمسية. فقد ابلطاقة تعمل للشوارع أضواء توفري خالل من املضيفة واجملتمعات والعائدين
 فيها.املقيمني  لتعود ابلنفع على حياة ،كركوك، بغداد ،دايىل ،الدين صالح حمافظات من خمتلفة مواقع يف الشمسية

 اهلابيتات( ) البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برانمج سّلمUN Habitat  وحي  التأميم حي يف سكنية وحدة 680 جمموعه ما رمسياً آذار  10بتاريخ
 املمول من" العراق يف حديلثاً  ررةاحمل املناطق يف العمراين التأهيل وإعادة التعايف تعزيز"  مشروع إطار يف أتهيلها أعيد األنبار واليت مبحافظة الرمادي يف 2الكيلو 
 إىل والكرمية والطوعية اآلمنة العودة تسهيل خالل من( فرداً  3,610) عائلة 203 جمموعه ما األنشطة هذه من املستفيدين عدد بلغ وقد .الياابن حكومة
 .منازهلم

 
 اإلستجابة للنزوح من مدينة املوصل

  شخص 1,055قدمت معاجلات طبية ألكلثر من  واجلدعة واخلازر الشام حسن خميمات يف طبية مراكز ثالثة العراقيإفتتحت مجعية اهلالل األمحر 
 األمحر للصليب ةالدولي احلركة من شركائها من مدعومةً  واملاء الغذاء يف األول املستجيب بدور املوصل عمليات بداية منذُ  اجلمعية وتقوم يومياً،

 .األمحر واهلالل
 الالجئني  لشؤون السامية املفوضية فتتحتاUNHCR  تيعابية يف ستبلغ قدرته اإل خميم مجكور اجلديد الواقع شرقي املوصل يف حميط خميم اخلازر، حيث

ملوصل )ومها اتقوم املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتشييد خميمني إضافيني ابلقرب من فرد(. كما  16,555عائلة انزحة ) 0,655يواء حنو أكلثر من اإل
خيمة كبرية يف خميم محام  10. وتقوم املفوضية أيضًا بنصب فرد 30.555( ليستوعبا املدينة جنوبيف  0ومحام العليل  مدينة املوصل شرق 0حسن شام 

ة يف املخيمات الواقعة مشايل ستيعابياإل القدرةالعليل املشيد من قبل احلكومة العراقية، لتكون كمراكز استقبال ومنطقة عبور للنازحني، كما تدرس حالياً توسيع 
 .املدينة، لكن يبقى التحدي األكرب وهو إجياد أراٍض مناسبة لتشييد املخيمات

 لالجئني الدمناركي اجمللس قام DRC الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من وبدعم آذار 15 بتاريخ USAID يف للشرب الصاحلة املياه بتوفري 
 للنازحني يومياً  كلورابل واملعاجلة املعقمة املياه من لرت 55,555 يوفر والذي جديد مياه معاجلة مشروع بناء طريق عن للطوارئ القيارة مدرجخميم 

 مرت 055 حنو نتاجيةاإل قدرته تبلغمن املؤمل ان  من املدرج، حيث قريب مكان يف اثين مياه معاجلة مشروع لبناء اجمللس خيطط كما. املخيم يف
 .النظيفة أكرب عدد من النازحني للمياه حصول لضمان ساعة/  مكعب
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 متويل 
 املنظمة الدولية للهجرة  أعلنتIOM  وذلك مريكيأ دوالر ليونم 5.2نحو ب واملقدرة الياابن حكومة قبل من املقدمة املالية املسامهة آذار عن 15بتاريخ 

واملتملثلة بقطاعي املأوى  ستجابة الطارئةلتمويل مكونني رئيسني من جهود اإلاملضيفة. ويستهدف استجابة اإلنسانية للنازحني والعائدين واجملتمعات اإل لدعم
 الطارئ وتوزيع املواد غري الغذائية.                              

  أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئنيUNHCR  كتمويل إضايف كي  مليون دوالر أمري 32آذار عن حاجتها ملا يٌقدر بنحو  0بتاريخ
 لقادمة.مشال سوراي ولفرتة الستة أسابيع استجابة اإلنسانية لنازحي املوصل و لتغطية تكلفة اإل

  يبو أعلن االحتاد األورEU  الفوري االستقرار متويل صندوقىل إذار عن تقدمي متويل آ 2بتاريخ FFIS  مليون  16مليون دوالر امريكي ) 16.8يقدر بنحو
 يورو( لدعم مشاريع إعادة اإلستقرار وحسب األولوايت املتفق عليها مع احلكومة.

 منظمة الصحة العاملية  علنتأWHOوذلك امريكي دوالر مليون 3 حبوايل واملقدرة الياابن حكومة قبل من املقدمة املالية املسامهة عن شباط 02 بتاريخ 
 اخلدمات األساسية املنقذة للحياة وخدمات الرعاية الصحية اللثانوية يف حمافظيت دهوك ونينوى )مناطق سهل نينوى(. لدعم

 

 

  
 

 
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 1107 آذار 06                   
 صورة عنه اىل :

  ابلعلم... مع التقدير.مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.جملس النواب/ جلنة املرحلني واملهجرين الربملانية / 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 تب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير.مك 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
 .صندوق اعادة االعمار يف العراق/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  التقدير.وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.وزارة الدفاع / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة الداخلية / 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 دير.وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التق 
 .وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
صدوالر املركز املشرتك للتنسيق   

General Secretariat of the Council of Ministers 
Joint Coordination and Monitoring Center-JCMC 

 

 

 6 

 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مايلزم واعالمنا... مع التقدير. / للتفضل ابالطالع واخذوزارة النفط 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة النقل / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.زارة االعمار واالسكان والبلدايت العامةو / 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 طالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة بغداد/ للتفضل ابال 
 .حمافظة اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  بالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة كر 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 ..مع التقدير.حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا . 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ميسان / 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة امللثىن / 
 عالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واحمافظة كركوك 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ذي قار / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة البصرة / 
  حكومة اقليم كوردستان / وزارة الداخلية /مركز تنسيق االزمات املشرتكJCC.للتفضل ابلعلم... مع التقدير / 
 .بعلثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 لزم واعالمنا... مع التقدير.اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطالع واخذ ماي 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.العراقيمجعية اهلالل االمحر / 
 .غرفة عمليات اغاثة وايواء النازحني يف اقليم كوردستان وحمافظة كركوك/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 لس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير.غرفة عمليات االمانة العامة جمل 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.االمانة العامة جمللس الوزراء/دائرة املتابعة والتنسيق احلكومي / 
 اعضاء فريق املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC.للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير / 
 .اضبارة احلفظ 
 علومات يرج  االتصا  بـ:مزيد من امل

 .JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -االمانة العامة جمللس الوزراء 
 .jcmccomsec@gmail.comالربيد االلكرتوين:


