
 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 1 

 7102 آذار 7                                                                  9 تقرير رقم:
 

 نسانيةجهود اإلغاثة اإل
 

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

 حمافظة بغداد
 منظمة اهلجرة الدولية  وزعت(IOM) 025  حي جممعو  والكرخ والرصافة واالعظمية احلرية مناطقوف اجلوية للعوائل النازحة يف غاثية للوقاية من الظر إمواد حصة 

 يف بغداد. الرسالة وحي اجلهاد حي ىلإ والقائم املوصل من النازحة العوائل على غذائية غري مواد حصة625عن توزيع  فضلا  ،شباط 61 بتاريخ والعامرية اجلامعة
  ّاجلمعية الطبية العراقية املوحدة  م الفريق الطيب املتنقل التابع اىلقد(UIMS) مستفيد. 660حية خلل شهر شباط اىل خدمات ص 

 حمافظة نينوى
   يف خميمات اخلازر وحسن  ،آذار 3ولغاية  شباط 25للفرتة من  ، وحبسب البياانت الواردة اىل املركزمواد غذائية وغري غذائية على النازحنية واملهجرين وزعت وزارة اهلجر

  اجلدول أدان: يف كما موضحو  ،ومركز التدقيق األمين يف انحية محام العليل رفيلة واجلرن واحلمزةأومحام العليل وقرى  ةگشام واجلدعة واملدرج واحلاج علي وديب
 سيت ماء ترمز مشمع   سرتة شتوي بلوز شتوي موقد نفطي اليت شحن  ة مدفئة نفطي حصرية  بطانية  سيت مطبخ  سلة سريعة  سلة صحية  سلة غذائية جافة  

73239 03739 23952 23125 123752 9139 63371 03739 33355 355 355 00 33216 33055 

 كما يلي  ،ئدين والسكان يف املناطق احملررةملخص النشاطات اليت قدمتها وزارة الصحة والبيئة لدعم تقدمي اخلدمات الصحية والعلجية للنازحني والعا  
o  من العائدين اىل مناطقهم احملررة من حمافظة نينوى. ةساخلامطفل دون سن  23555تلقيح 
o  م شرب يف يف انحية القيارة ومستشفى جاس دمات الطبية يف مستشفى الشهيد عليمنتسباا لتقدمي اخل 39ن من فريق طيب من دائرة صحة البصرة مكوّ إرسال

 منطقة تل الغزال يف حمافظة نينوى.
o  صحياا يف اجلانب األيسر من مدينة املوصل. مركزاا  69أتهيل 
o  بلغ عدد  وقد صاالت للعمليات. 6فضلا عن أتهيل  ،سرير 655أتهيل مستشفى الشفاء حيث سيضم مليون دينار لدعم أعمال  255ختصيص مبلغ

 من امللكات الطبية. %20ملكات طبية ويشكل عدد االطباء األخصائيني  232فرد منهم  779امللكات اليت التحقت ابلعمل 
o  طب وجراحة األطفال.بن األثري التخصصي لنينوى لـتأهيل املعاقني ومستشفى إأتهيل مركز 
o لخدمات لتابعة  من ملكاهتا العاملة لتعزيز آليات اإلشراف وامل 690يزيد عن  ما ومباشرة يف اجلانب األيسر من مدينة املوصل وىنني إفتتاح مقر دائرة صحة

 مة.الصحية املقدّ 
o  مدينة املوصل. من يسراأل انباجلفتح خمزن لألدوية واملستلزمات الطبية يف 
o  مليار دينار 7عن  يزيد ىل دائرة صحة نينوى تصل قيمتها اىل ماإ لتسويق األدوية واملستلزمات الطبيةإرسال أدوية ومستلزمات طبية من الشركة العامة.  
o  ّميكا اىل دائرة صحة نينوى. 6لدة كهرابء سعة إرسال مو  
o ىل املستشفيات يف املناطق احملررة من الساحل األيسر أو مستشفياتإى من خميمات النزوح حّددت الوزارة احلاجة اىل تسهيل إجراءات إحالة املرض 

 أربيل.
 لرت، نفط أبيض  237953762، وكما يلي  بنزين 2569نتوجات النفطية خلل كانون الثاين افظة نينوى ابملجهزت وزارة النفط األقضية والنواحي والقرى احملررة من حم

  آذار. 1إسطوانة غاز، وحبسب تقريرها الوارد بتاريخ  633165لرت،  9633355لرت، زيت الغاز  335023295
 اجلمعية الطبية العراقية املوحدة  قامت(UIMS)  تقدمي و مستفيد، 663525، توزيع مواد غذائية اىل مستفيد 23612خدمات صحية اىل تقدمي شباط بخلل شهر

 مستفيد. 03555خدمات املاء والصرف الصحي اىل 
 البصرةحمافظة 

 الزبري قضاء يف النازحة للعوائل نسائية كسوة 32 بتوزيع شباط، 26يف  املستقبل صانعات مجعية قامت ،وفق مصدر ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد. 
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  حمافظة صالح الدين
 3ولغاية  شباط 25وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من ، يف قضائي تكريت والشرقاط وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني 

  طباخ مع ملحقاته. 62اليت شحن،  096حصرية،  62بطانية،  63555سلة ملبس،  162سلة سريعة،  23229سلة غذائية،  63229  آذار
   ّالشرقاط لقضاء ميناأل اجلانب اىلاجلانب األيسر  من انزح 21367 م فرع وزارة اهلجرة واملهجرين السلت الغذائية السريعة وامليا: الصحية اىلقد. 
  الرصد الوابئي ومعاجلة حاالت اإلصابة بداء اللشمانيا.قامت وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ محلت صحية علجية ووقائية يف خميمات النازحني ومتابعة 
   لرت،  9663515لرت، نفط أبيض  0063625، وكما يلي  بنزين2569جهزت وزارة النفط قضاء الشرقاط والنواحي التابعة له ابملنتوجات النفطية خلل كانون الثاين

 آذار 1الوارد بتاريخ إسطوانة غاز، وحبسب تقريرها  263055لرت،  3991090زيت الغاز 
 اجلمعية الطبية العراقية املوحدة  قامت(UIMS)  مستفيد، توزيع مواد 63725، توزيع مواد غذائية اىل مستفيد 633013خدمات صحية اىل تقدمي بشباط خلل شهر

 مستفيد. 33690تقدمي خدمات املاء والصرف الصحي اىل و مستفيد،  63725غري غذائية اىل 
 اثة اإلوزعت مؤسسة اإلغ( نسانيةHRF )622 العوائل النازحة من انحية محرين خيمة على  655و تكريت البناايت يف خزان ماء للنازحني يف خميم الشهامة وهياكل

 طراف تكريت.أ الواقعة يف الناعمة منطقة اىل
 

 دايىلحمافظة 
 قضاء يفعلى العوائل النازحة  نفطية مدفأة 206و سيت مطبخ غذائية سريعة،سلة  صحية، سلة سلة غذائية، تضمنتحصة 726 وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 

 .خميم سعد يف قضاء بعقوبة و املقدادية
 

 كربالء املقدسةحمافظة  
   قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة(UIMS)  مستفيد. 96خدمات صحية خلل شهر شباط اىل  
 

 حمافظة النجف األشرف
  ،عائلة  255بطانية اىل  255حصرية،  255سلة غذائية،  255  شباط 25وزعت منظمة السلم اإلنسانية بتاريخ بدعم من قبل عدد من منظمات اجملتمع املدين

 انزحة يف مركز مدينة النجف.
  عائلة انزحة يف قضاء الكوفة 255 ىلإسيت ملبس  255سلة صحية،  255طباخ،  255سلة غذائية،  255  شباط 21وزعت وزارة اهلجرية واملهجرين بتاريخ. 
  لرت لكل عائلة.  255عائلة يف قضاء الكوفة ومركز املدينة وبواقع  255ىل إشباط نفط أبيض  29وزعت املفوضية السامية لشؤون اللجئني بتاريخ 
  ّمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة قد(UIMS)  مستفيد. 32خدمات صحية خلل شهر شباط اىل 
 

 حمافظة اببل
   محلة علجية ووقائية يف جتمعات النازحني فضلا عن تقدمي اإلستشارات الطبية وعلجات األمراض  67شباط بتنفيذ  61ولغاية  3قامت وزارة الصحة والبيئة للفرتة من

 نشرة توعية صحية للنازحني. 023ندوة صحية وتوزيع  09عقد  كما تّ نازحني.املزمنة لل
  مالقاس يتوانحي احللة قضاء يف النازحة العوائل اىل مالية منحة 26 بتوزيع االسلمي العون منظمة من خلل شريكها التنفيذي اللجئني لشؤون السامية فوضيةقامت امل 

 .العائلة فرادأ عدد سبوحب دينار 9521555و 2721555 بني املنحة مبلغ تراوح حيث املدحتيةو 
 جتمعات 65 على حلريقا استشعار جهازو  احلريق، مخادإ بطانيات طفاايت،  احلريق خماطر تقليل دواتأ (املخيمات دارةإو  تنسيق فريق) للجئني الدامناركي اجمللس وزع 

 .احملافظة يف النازحني يواءإل
 

 حمافظة كركوك
  ّمن خمتلف احملاور وإيوائهم يف خميمات املدينة من قضاء احلوجيةانزح  916 ىلإ واملنزلية الغذائية املوادم فرع وزارة اهلجرة واملهجرين قد. 
  بدعم من اإلحتاد األورويب، وزعت منظمة اهلجرة الدولية(IOM)  حصة مواد غري غذائية على النازحني يف حمافظة كركوك. 605 ،شباط 60بتاريخ 
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 األنبارحمافظة 
  عائلة لكل لرت 05بواقع ، 15 الكيلو وخميم 62 الكيلو خميم يف عائلة63355 ىلإ بيضاأل النفط مادة من لرت 103555 وزارة اهلجرة واملهجرينوزع فرع. 
  مواطن بلقاح اإلنفلونزا املومسية يف مدينة الرمادي. 923555 شباط بتلقيح 61ولغاية  3قامت وزارة الصحة والبيئة للفرتة من 
  636113155لرت، نفط أبيض  231013655، وكما يلي  بنزين 2569النفط قضاء الفلوجة والنواحي التابعة له ابملنتوجات النفطية خلل كانون الثاين جهزت وزارة 

 آذار. 1إسطوانة غاز، وحبسب تقريرها الوارد بتاريخ  323675لرت،  232663655لرت، زيت الغاز 
 اجلمعية الطبية العراقية املوحدة  قامت(UIMS)  تقدمي و مستفيد،  007، توزيع مواد غري غذائية اىل مستفيد 273201خدمات صحية اىل تقدمي بشباط خلل شهر

 مستفيد. 6663762خدمات املاء والصرف الصحي اىل 
  ّ62كيلو  خميم يف سكاهنمإ وتة من مناطق راوة وعنه انزحعائلة  72 م فرع وزارة اهلجرة واملهجرين السلت الغذائية السريعة وامليا: الصحية اىلقد. 
 

 

 خمتلف احملافظات
 62 وذلك حبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من  ،ودهوك عائلة انزحة يف حمافظيت أربيل 03723ىل رت من النفط األبيض جماانا إل 636313255 وزعت وزارة النفط 

 وكما موضح يف اجلدول أدان:  ،شباط 20ولغاية 
 اجملموع الكلي دهوك أربيل احملافظة

 389.5 237 03666 عدد العوائل 
 282568.00 6523555 635223255 الكمية /لرت

 
 

 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
   ما موضح يف اجلدول كيف حمافظات نينوى، صلح الدين، كركوك، النجف، اببل،   ،شباط 20ولغاية  60ملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة من

 أدان: 

 

  وكما موضح يف اجلدول أدان:، يف حمافظة أربيل ،شباط 20ولغاية  60من للفرتة  اىل املستفيدين اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات  
 طبية خدمات توعية صحية توعية نظافة شخصية ورش إسعاف دعم نفسي خدمات اسعاف اويل

 95 653236 323 660 635 63605 

 603555  مستفيد من توزيع امليا: الصاحلة للشرب من حمطةR.O  سبوعأيف حمافظات بغداد، اببل، واسط، كربلء، ذي قار خلل. 
 

 اللجنة الدولية للصليب االمحر
 دايىلو  نينوى وصلح الدين وكركوك واألنبار حمافظات يف ملواجهة فصل الشتاءمواد فرد( مساعدات غذائية ومنزلية و  991626عائلة ) 623206ستلمت من اللجنة ا، 

  :كما موضح يف اجلدول أدان:
 

  ّنينوى وأربيل.فرد يف حمافظة  623606مت اللجنة مساعدات طبية اىل قد 
  033555قارب ي   فعة مانلتوفري املاء للمخيمات القريبة من خلل نقل املاء ابحلوضيات، ومل حمطة ماء حسن شامي يف قضاء احلمدانية يف حمافظة نينوىإجناز أتهيل 

 فرد.
  إستشارة يومياا ملواطنني من حمافظة بغداد واحملافظات األخرى. 00مركز بغداد للتأهيل البدين يف جانب الرصافة يف حمافظة بغداد. يقدم املركز إجناز أتهيل 
  مواطن مقيم. 23555إجناز أتهيل حمطة ماء كفري يف قضاء وانه يف حمافظة ننيوى ملنفعة مايقارب 
  انزح. 95قضاء العياضية يف حمافظة نينوى ملنفعة مايقارب إجناز أتهيل مدرسة يف  

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
 كيس رز عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة

حصة  كيس نفاايت غلية موقد نفطي رغيف خبز منشفة ترمز جليكان غم 30
 ميا:/لرت حبل شريط الصق أرضيفرش انيلون  بطانية منزلية

93305 23927 23206 63520 63520 323231 706 63905 690 755 0653555 63629 220 272 63555 23522 220 605 605 633553555 

 مشمع بطانية نفطي موقد جليكان غلية ترمز مطبخ سيت يد منشفة صحية سلة )كغم( رز غذائية سلة عدد األفراد عدد األسر
623206 993626 623206 6673275 13262 13692 33525 33521 33521 13692 33521 623061 33521 
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 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ
 2569 شباط 21 ولغاية 2561 االول تشرين 69 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل نسانيةاإل املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 

   التايل الشكل على
o  ّشباط. 21ولغاية  25، وذلك للفرتة من يوم 35 ملدة تكفي غذائية حصص استلموا حيث مستفيد 623625 إىل الوصول ت 
o السريعة االستجابة آلية حصص شخص 3253202 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات صشخ 0053166 استلم. 
o طبية معاينات من انزح 0573650 استفاد.  
o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف امليا:، خدمات خلل من شخص 636993772 إىل الوصول ت 
o احلماية خدمات من شخص 3553661 استفاد. 
o الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 663213 حالياا  يتوفر. 
o مؤقت تعليمي موقع 20 يف انزح طالب 273126 تسجيل ت.  
 

 منظمة الصحة العاملية  ملخص النشاطات الصحية اليت قدمتهاWHO يف وكما موضح آذار، 0وحبسب تقريرها الوارد اىل املركز بتاريخ  للنازحني يف خمتلف املناطق 
 أدان: 

o  ّسبوع.  إستشارة خلل أ 23277لية حية األو ومراكز الرعاية الصم الشركاء التنفيذيني للمنظمة يف العيادات الطبية املتنقلة والعيادات الثابتة والفرق الطبية اجلوالة قد
 مستفيد. 0263271قد بلغ  شباط 20تشرين األول ولغاية  69العدد الكلي للمرضى املستفيدين من خدمات الرعاية الطبية منذ  كما أنّ 

o  سنة بلقاح  60شهور اىل  7ل ضمن الفئة العمرية طف 213662سنة بلقاح شلل األطفال الفموي، فضلا عن تلقيح  60طفل دون سن  223666تلقيح
 شباط. 62ولغاية  2561تشرين األول  69احلصبة وذلك للفرتة من 

o  ن مستشفى القيارة يف حمافظة نينوى. تضم من كوادرستجابة األولية ابلقرب من خطوط التماس فرد من العاملني على اإل 67جتهيز قامت املنظمة بتدريب و
 املصابني ابملواد الكيميائية.  التدريب التعامل مع

o 60  ن نقل خدمات ع سيارة إسعاف يف طريقها اىل أربيل حيث سيتم إستخدامها يف نقل املرضى واملصابني اىل مستشفى برطلة امليداين ومستشفى القيارة، فضلا
 .سيارات إسعاف من مستشفى الشيخان وذلك لدعم عمليات حترير اجلانب الغريب من مدينة املوصل 9
o  ّمصاب بداء اللشمانيا.  623905ىل دائرة صحة نينوى تكفي ملعاجلة إمت املنظمة شحنة علجات قد 
o دوالر أمريكي وذلك لدعم توفري الدم اىل مستشفيات الطوارئ األربعة ملعاجلة اإلصاابت  693063دائرة صحة أربيل بتجهيزات ملصرف الدم تقدر قيمتها  تزويد

 واملستشفى امليداين يف برطلة ومستشفى الشيخان. ومستشفى غرب أربيل للطوارئ
o  مريض.   355دعمت املنظمة مستشفى برطلة امليداين بشحنة من العلجات املسكنة تكفي 
o ( دعمت املنظمة شريكها التنفيذي اهليئة الطبية الدوليةIMC بشحنة علجات تتكون من )الت وحدات أساسية ضمن اجملموعة الصحية املشرتكة بني الوكا 0
(IEHK تكفي ملعاجلة )مريض. 03555 
o ( جهزت املنظمة شريكها التنفيذي منظمةHeevieغري احلكومية اليت تدير مركز الرعاية ) بشحنة علجات ضمن اجملموعة  يم أمالهالصحية األولية يف خم

 شهور. 3مريض ملدة  653555( تكفي ملعاجلة IEHKالصحية املشرتكة بني الوكاالت )
o  وحدات أساسية ضمن اجملموعة الصحية املشرتكة  65املنظمة مركز الرعاية الصحية األولية يف قضاء خاابت يف حمافظة أربيل بشحنة علجات تتكون من دعمت

 شهور. 3فرد، ملدة  623905( تكفي لتقدمي العلج اىل السكان البالغ تعدادهم IEHKبني الوكاالت )
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  وزع برانمج الغذاء العامليWFP  ىل إيف خميمات النزوح وخارجها وكذلك اىل السكان والعائدين  شباط مساعدات غذائية اىل النازحني 26غاية ول 69للفرتة من
  ،بغداد ونينوى والبصرة وأربيل والنجف وكربلء ودهوك وصلح الدين والسليمانية وكركوك ودايىل واألنبار واببل وواسط والقادسية واملثىن املناطق احملررة يف حمافظات

 كما موضح يف اجلدول أدان: و 
 عدد األفراد عدد العوائل عدد املساعدات نوع املساعدات

 6563350 993622 903775 السلة الغذائية الشهرية
 223621 63265 13212 سلة اإلستجابة السريعة

 
 اإلحتياجات والثغرات اليت حّددهتا األمم املتحدة 

o  ظافة العامة املاء والصرف الصحي والنقطاعWASH: 
  املوصل لوجود شحة يف امليا: نتيجة تضرر مشاريع املاء. يسر من األساحل التوفري ميا: الشرب يف 
  الصحي والنظافة العامة أو توسعتها يف خميم اجلدعة ومواقع الطوارئ يف القيارة )املدرج( واحلاج علي.والصرف توفري خدمات املاء 
 .أتهيل املرافق الصحية للمدارس يف املناطق احملررة من الساحل األيسر ملدينة املوصل 
 ا.وجود مرافق صحية خمتلطة يف بعض املخيمات يتطلب فصلها، فضلا عن عدم توفر اإلضاءة فيه 
  ّ( يف القيارة.بناء: حديثاا وموقع الطوارئ )املدرج ختصيص متويل عاجل لبناء خدمات الصرف الصحي وصيانة املوجود منها يف خميم السليمانة الذي ت 

o قطاع األمن الغذائي: 
  لبطاقة التموينية.، فضل عن صعوبة احلصول على مفردات اللعوائل يف املناطق احملررة حديثاا  فرص العمل لدعم سبل العيشقلة 
 فضلا عن قلة املساحات املتوفرة خلزن املواد يف املخيمات. ،وجود تقييدات على حركة البضائع بني حمافظيت أربيل ونينوى 

o :قطاع الصحة 
  توفري قناين الدم واخلدمات املرافقة هلا يف مراكز رعاية املصابنيضرورة TSPs. 
  احلاجة اىل ملكات متخصصة لرعاية املرضى بعد إجراء العمليات، فضلا عن إختصاصيني يعملون يف مراكز رعاية املصابنيTSPs. 

o :قطاع الرتبية 
 ستمرار عمل فرق إزالة األلغام لضمان خلو املدارس من املتفجرات يف اجلانب احملرر من مدينة املوصل. احلاجة اىل ا 
 عيق التعليم يف مدارس انحية القيارة.نقص الكتب املنهجية ي 
 .قلة الكادر التدريسي يف املدارس اليت ابشرت بعد التحرير 

 
 

 

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ
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 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
 JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -مانة العامة جمللس الوزراء األ

 jcmccomsec@gmail.com الربيد االلكرتوين 

mailto:jcmccomsec@gmail.com


 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 6 

 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.الربملانيةجملس النواب/ جلنة املرحلني واملهجرين / 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
 .صندوق اعادة االعمار يف العراق/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.وزارة الدفاع / 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.وزارة الداخلية / 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 قدير.وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع الت 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.وزارة النفط / 
 مايلزم واعلمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطلع واخذ وزارة النقل 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
 م واعلمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطلع واخذ مايلز وزارة االعمار واالسكان والبلدايت العامة 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 .حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
  ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.حمافظة اببل/ للتفضل 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 قدير.حمافظة كربلء املقدسة/ للتفضل ابالطلع واخذ ما يلزم واعلمنا... مع الت 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .حمافظة صلح الدين/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 منا... مع التقدير./ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلحمافظة ميسان 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.حمافظة املثىن / 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.حمافظة كركوك / 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 7 

 مايلزم واعلمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطلع واخذ حمافظة ذي قار 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير.حمافظة البصرة / 
  حكومة اقليم كوردستان / وزارة الداخلية /مركز تنسيق االزمات املشرتكJCC ...مع التقدير./ للتفضل ابلعلم 
 .بعثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
  لمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعالعراقيمجعية اهللل االمحر 
 .غرفة عمليات اغاثة وايواء النازحني يف اقليم كوردستان وحمافظة كركوك/ للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير 
 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.والتنسيق احلكومياالمانة العامة جمللس الوزراء/دائرة املتابعة / 
 اعضاء فريق املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC.للتفضل ابالطلع واخذ مايلزم واعلمنا... مع التقدير / 
 .اضبارة احلفظ 
 

 


