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 7102 زيرانح11                                                                12 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 (حزيران 11ولغاية  8 للفرتة من )

 

 راق.واملنظمات الدولية العاملة يف الع ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدالتقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف هذا  
 

 حمافظة نينوى
 ليل يف خميمات اخلازر وحسن شام والنركزلية وقيماوه واجلدعة واملدرج واحلاج علي وديبگة ومحام الع وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني

 وكما موضح يف اجلدول أدانه:، حزيران 19ولغاية  11من للفرتة  اىل املركز حبسب البياانت الواردةو  التدقيق األمين واملناطق احملررة،ومراكز وتل اجلرابيع ومجكور 
سلة غذائية 
 جافة

سلة 
 صحية

سلة 
اليت  حصرية بطانية سريعة

 شحن
موقد 
سلة  ماء / لرت سيت ماء ترمز نفطي

 مالبس
مربدة 
 هواء

سلة 
تنور  قالب ثلج منزلية

 غاز
726.92 776.12 .69.. 1.6.0. 762.9 76.9. 76..9 2. 716012 161076... 11697. 1.629. 1.612. 726... 26..2 

  سيطرة منذ نواتس ثالث مدى على توقفها احلنطة بعد من بكميات جتهيزهاو  املوصل يف هليةأ مطاحن سبع تشغيل عادةإ عنحزيران  11و 2 يفأعلنت وزارة التجارة 
 ناطقمل الطوارئ خزين لتعزيز العليل محام خميم خمازن اىل الدين صالح خمازن من السكر مادة من كيس فآلآ .1حوايل  ناقلةمب، فضالً عن قيامها املدينة على داعش تنظيم
 .من مدينة املوصل االمين اجلانب
 1اردة اىل املركز للفرتة من و ملخص نشاطات وزارة الصحة والبيئة يف دعم توفري اخلدمات الصحية والطبية للنازحني واملواطنني يف املناطق احملررة، وحبسب تقاريرها ال 

 حزيران، وكما يلي: .1ولغاية 
o طفل دون سن اخلامسة عشر بلقاحي شلل األطفال الفموي واحلصبة  201و سن اخلامسة عشر يف خميمات اجلدعةطفل دون  0.2بتلقيح  قيام كوادر الوزارة

 يف مناطق البعاج والقريوان
o  سالبة.منوذج وكانت النتائج  .20متابعة الرصد الوابئي الفعال حلاالت اإلسهال يف خميمات اخلازر وحسن شام واجلدعة أذ متت متابعة 
o  حالة يف خميمات اخلازر وحسن شام واجلدعة  1.2متابعة القيام بفعاليات التحري عن مرضى التدرن إلكتشاف املصابني بني النازحني ومعاجلتهم حيث مت

 واحلاج علي ومناطق يف الشيخان وخممور واجلانب األيسر من املوصل والفاضلية.
o ية املطلوبة للتصدي ملر  التدرن مبا فيها التّدرن املقاوم للعالج.واملستلزمات املخترب  جتهيز كافة قطاعات دائرة صحة نينوى ابألدوية 
o .جتهيز خمترب الصحة العامة ابملواد التشخيصية للطفيليات املعوية 
o  تنسيق مع منظمة اهلجرة القيارة وابلتنفيذ فعاليات التثقيف الصحي للوقاية من االمرا  اإلنتقالية يف خميمات اخلازر وحسن شام واحلاج علي واجلدعة ومناطق

 الدولية.
 ملشرتك للتنسيق والرصد للفرتة من ا قامت وزارة النفط بتجهيز حمطات التعبئة يف املناطق احملررة من حمافظة نينوى ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز
لرت نفط أبيض على  .2006.7توزيع  . كما متإسطوانة غاز .726.7لرت،  12.6119 لرت، زيت الغاز 0611960.1 كما يلي: بنزينو  ،حزيران 2 ولغايةآاير  79

 . ونرگزلية ومامليان عائلة انزحة يف خميمات اخلازر والشيخان ومام ريشان وايسيان .126.2
 حالة مصابة ابجلرب يف  .2.حيث مت معاجلة حنو  ،النازحة يف خميم اخلازرلتعاون مع اهلالل األمحر القطري إبغاثة العوائل قامت مجعية اهلالل األمحر العراقي واب
 .يف اخلازر ستشفى امليدايامل
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 حمافظة أربيل
  حزيران. 19سلة صحية على النازحني يف مركز حمافظة أربيل وذلك بتاريخ  ...سلة غذائية جافة و ...أفادت وزارة اهلجرة واملهجرين عن قيامها بتوزيع 

 

 حمافظة دهوك
 وكما يلي:  حزيران، .1يف ، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز خميمي دركار وبردرش وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مساعدات غذائية وغري غذائية إىل النازحني يف

 سلة مالبس.  76210، حصرية 76210سلة صحية،  76210
 

 السليمانيةحمافظة 
  خميم عربتو  مركز املدينة ومناطق بريه مكرون وطاسلوجه ودوكان وسريوان وخورمال مساعدات غذائية وغري غذائية إىل النازحني يفوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين ،

مالبس سلة سريعة، سلة  06222سلة صحية  06222 ،سلة غذائية جافة 06222، وكما يلي:  حزيران 19ولغاية  11وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من 
   .22، مربدة هواء 002، مروحة شحن، 002

 

 حمافظة كركوك
  حيث  2يف خميم ليالنساكنة عائلة  1.2اىلمالية بتوزيع منح  مع املمثلية ابلتنسيقو شركة التاج  حزيران، عن قيام 11أفادت مملية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ

 عراقي. دينار ...7.6استلمت كل عائلة مبلغاً مقداره 
  سلة  ..762مروحة هواء،  ..762سلة صحية،  ...76سلة مالبس،  ..262مربدة هواء،  ...16حزيران، بتوزيع  11و 2وزارة اهلجرة واملهجرين للفرتة بني  قامت

 خميمات احملافظة ومركز املدينة. غذائية للنازحني يف يف
 

  حمافظة صالح الدين
 مناطق القادسية  مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف، حزيران 11ولغاية  11من وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  ،وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين

 حاسبة مع جنطة. ..7 سلة صحية، ..7سلة غذائية جافة،  ..9 وكما يلي: ودرمي سيت وجممع الزهراء وشيشني،
 لرت، نفط  0.16119حزيران ، وكما يلي: بنزين  2آاير ولغاية  79وزارة النفط قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من  جهزت

 إسطوانة غاز.  .7.671لرت،  .2016.2، زيت الغاز ...76أبيض 
 حزيران، وابلتنسيق مع منظمة اإلغاثة اإلنسانية  .1عمل والشؤون اإلجتماعية عن قيام هيئة رعاية الطفولة بتاريخ افادت ممثلة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة ال

 عائلة انزحة يف قضاء بلد. ..سلة غذائية اىل  ..بتوزيع 
 

  حمافظة األنبار
 لرت زيت الغاز  ...162196ين بنز ، وكما يلي: من وزارة النفط قضاء الفلوجة والگرمة والصقالوية ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  جهزت

 إسطوانة غاز.   .7.629لرت،  ..1672260
 حمافظة اببل

  عن قيام برانمج األغذية العاملي  حزيران77افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخWFP  عائلة انزحة يف  ...0.بتوزيع احلصة الغذائية لشهر حزيران اىل
 غم ملح. ..2كغم بقوليات،   .كغم سكر،   .كغم طحني،   .2تضمنت احلصة الواحدة  عموم احملافظة.

  األنشطة اآلتية:حزيران عن تنفيذ  10و 12أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف 
o  قيام منظمة اهلجرة الدوليةIOM برانمج الدعم النفسي واإلجتماعي ،PSS 2انزح من حمافظة النجف األشرف و .2، بتقدمي وجبة إفطار مجاعي اىل. 

تمعي بني النازحني اجمل شخص من النازحني واجملتمع املضيف يف حمافظة اببل وذلك ضمن برانمج "ليايل رمضان اإلجتماعية" لغر  تعزيز قيم التماسك
 واجملتمع املضيف.

o ة وتشكيل يقيام منظمة أطباء بالحدود بدعم مستشفى ابن سيف لرعاية األطفال يف قضاء املسيب من خالل توفري األدوية الضرورية وصيانة األجهزة الطب
 وحديت الدعم النفسي ووحدة تعزيز الصحة العامة. 
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  صابني من املشخص  1.1محالت عالجية ووقائية للنازحني، فضالُ عن توفري العالجات اىل  .حزيران عن قيام كوادرها بتنفيذ  .1أفادت وزارة الصحة والبيئة بتاريخ
 رسالة صحية.  .11ندوة تثقيف صحي وتوزيع  12ابالمرا  املزمنة، وعقد 

 

  واسطحمافظة 
   مستلزمات تنظيف للنازحني يف أقضية الكوت واحلي والنعمانية.تضمنت سالت غذائية و  إغاثية حصة ..2وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 

 
 

 

 حمافظة النجف االشرف
 منضمة  أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد عن قيامISHO  برانمج األغذية العاملي احلصة الغذائية املقدمة من  حزيران بتوزيع 19و .1يفWFP اىل 

 غم ملح. ..7 كغم رز،  .لرت زيت طعام،  . ،محصكغم   .كغم سكر،   .كغم طحني،   .2تضمنت احلصة الواحدة عائلة يف قضاء الكوفة وانحية احليدرية.  ...76
   حزيران. .1و 10عائلة وذلك يف  ..2سلة صحية اىل  ..2سلة غذائية و ..2أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد عن قيام وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع 
 فضالً عن توزيع مادة احلليب اىل  كيلو رز.  .7 حيث استلمت كل عائلة عائلة ...2اىل  حزيران مادرة الرز 12و 12للفرتة بني  املقدسة وزعت العتبة العلوية... 

 غم. ..2كيس، زنة الكيس الواحد   .، حيث استلمت كل عائلة لسالم واحلريةاعائلة يف خميمي 
 

 املقدسة كربالءحمافظة  
   امرأة،  01طفل دون سن اخلامسة و ..7ران عن قيام كوادرها بتنفيذ األنشطة الصحية والعالجية والوقائية األتية: تلقيح حزي .1أفادت وزارة الصحة والبيئة بتاريخ

، فضاًل عن توفري اإلستشارات 0عدد  املياه، اجراء علميات جراحية، توزيع حبوب تعقيم 19، عقد ندوات توعية صحية عدد ..2توزيع رسائل توعية صحية عدد 
 الصحية. اىل املراكزمن النازحني الصحية والتشخيصية للمراجعني 

 

 حمافظة ذي قار
  حزيران عن قيام برانمج األغذية العاملي  .7افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخWFP  عائلة انزحة يف  112بتوزيع احلصة الغذائية لشهر حزيران اىل

 غم ملح. ..2كغم بقوليات،   .كغم سكر،   .كغم طحني،   .2تضمنت احلصة الواحدة  عموم احملافظة.
 

 حمافظة ميسان
  حزيران عن قيام برانمج األغذية العاملي  11أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخWFP  عائلة انزحة.  .7.بتوزيع احلصة الغذائية لشهر حزيران اىل

 غم ملح. ..2كغم بقوليات،   .كغم سكر،   .كغم طحني،   .2تضمنت احلصة الواحدة 
 مجعية اهلالل األمحر العراقي:

  يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة ومحام العليل واحلاج  ،حزيران .1ولغاية  1من ملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة
 يف اجلدول أدانه: ما موضحاملناطق احملررة من مدينة املوصل، وكسيطرة العقرب و مركز إستقبال ازهيليلة و و  وتل السيباط ومناطق داخل مدينة تكريت علي والشهامة

 

  حيث مشلت األنشطة  وصالح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،حزيران .1 ولغاية 1من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
 :ول أدانهوكما موضح يف اجلد، القيارة ومناطق حام العليل  واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان انحية

 خدمات طبية صحيةتوعية  دعم نفسي خدمات اسعافات اويل
7619. 10629. 116000 2671. 

  نركزلية يخميم يف فرد( .12617عائلة ) .26.2دينار عراقي اىل  ...6..062.. املساعدات املالية البالغة بتوزيع األملاي االمحر الصليبوابلتعاون مع  اجلمعيةقامت 
 وگرماوة، وحبسب عدد أفراد كل عائلة.

  حزيران. .1و 1رغيف خبز، وذلك للفرتة بني  ...1.16يف حمافظيت النجف واببل اجلمعية بلغ عدد أرغفة اخلبز اليت وزعتها 
 0.6... مستفيد من توزيع املياه الصاحلة للشرب من حمطة ال(R.O )  يوماً  .1خالل  ذي قار ( -كربالء  –واسط  –بغداد  –يف احملافظات )اببل.   

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
 كيس رز عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة

 مياه/لرت منشفة غالية مالبس فرش انيلون ارضي بطانية جولة رغيف خبز ترمز جليكان غم .2

11962.. 269.0 1167.. 26..0 76... 1096110 26... 06... 76... 161.26... 76... 176... 76... 1.622. 76... 16... 176.2.60.. 
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 األمحراللجنة الدولية للصليب 
 ربالء، اببل، ك دايىل، البصرة، نينوى، صالح الدين، األنبار، كركوك، حمافظات يف فرد( مساعدات غذائية ومنزلية 226227 ) أسرة 176777ستلمت من اللجنة إ

  :وكما موضح يف اجلدول أدانه الديوانية، ذي قار، املثىن،
 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية

12621. 0.16.1. 062.9 .622. 76.1. 76.1. 76.1. .622. 76.1. 1.611. 76.1. 
 

  مستفيد يف مستشفى املوصل العام يف حمافظة نينوى. 1..1.6تقدمي املساعدة الطبية اىل حوايل 
 مواطن مقيم وانزح يف القضاء. ...9.6عادة أتهيل مشروع معاجلة مياه الشرقاط املوحد حيث سيوفر هذا املشروع املنفعة اىل مايقارب البدء إب 
  انزح يف القضاء. ..1.67مواطن مقيم و ...6..البدء إبعادة أتهيل مشروع معاجلة مياه الزيدان يف قضاء ايب غريب ملنفعة 

 

 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ
 على حزيران11 ولغاية .7.1 االول تشرين 12 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 

 : التايل الشكل
o  يوماً يف خميمات مجكور والسالمية واملدرج وحسن شام  .2فرد( حصص غذائية جافة تكفي ملدة  .0.617عائلة ) .2622استلمتU2  وحسن شامM2 

 حزيران. 11و .، وذلك للفرتة بني 1واجلدعة
o  متوز واملنصور  12ويوماً يف مناطق العامل والصمود والثورة والريموك واملوصل اجلديدة  .2فرد( حصص غائية جافة تكفي ملدة  .9629عائلة ) 16.29استلمت

 حزيران. 11و .غرب مدينة املوصل وذلك للفرتة بني 
o  متوز والواقع شرق مدينة املوصل. .2يوماً يف حي  .2فرد حصص غذائية جافة تكفي ملدة  ..167عائلة  ..7استلمت 
o السريعة ستجابةاإل آلية حصص فرد 162216712 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات فرد .1.2611 استلم. 
o  طبيةإستشارات  فرد 16.916291تلّقى. 
o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات فرد  6021..162تلّقى 
o فرد خدمات احلماية.  .622...تلّقى 
o حزيران 11، وذلك لغاية الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 16720 يتوفر. 
o داخل وخارج املخيمات ضمن التعليم الطارئ من الطلبة والطالبات النازحني فرد 0226112اىل توفري الدعم  مت.  

 

  وكما يلي:، حزيران 2ولغاية  آاير 71 لألزمة احلالية يف املوصل للفرتة منملخص إستجابة منظمة الصحة العاملية 
o  بعد انشائه وأتثيثه لتقدمي اخلدمات الصحية الشاملة اىل النازحني، فضالً عن تزويده ابلعالجات الضرورية  1إفتتاح مركز للرعاية الصحية األولية يف خميم السالمية

 الطارئة من املركز الصحي اىل املستشفيات التخصصية.وختصيص سيارة اسعاف لنقل احلاالت 
o تعاقدت املنظمة مع ثالثة شركاء (DAMA ،HTN ،UIMS)  لتقدمي اخلدمات الصحية للنازحني يف خميمات القيارة واخلازر وحسن شام. سيتم تقدمي

ت املضيفة يف انحية النمرود وسيطرة العقرب والنازحني من غرب مناطق اجملتمعا وسيشمل تقدمي اخلدمات الصحية عيادة متنقلة 17اخلدمات الصحية من خالل 
  املوصل قبل إستقرارهم يف املخيمات.

o  :قدمت املنظمة اىل دائرة صحة نينوى واملنظمات غري احلكومية الشريكة اآلتيةMedair ،Hamm al’ Alil ،NYC Medics ،International 
Medical Corpsشخص. ..1.069أخرى ملعاجلة الرضوح وأدوية ملعاجلة األمرا  املعدية واملزمنة واجللدية، تكفي د جراحية و ، جتهيزات طبية طارئة تتضمن عد 

o عينة من املياه من خميمني للنازحني  .1حزيران مجع  2آاير و 71حيث مت خالل الفرتة بني  تستمر املنظمة بدعم دائرة البيئة لتنفيذ أنشطة املراقبة على نوعية املياه
 ميائي عليها.يعينات أخرى مت إجراء التحليل الك 0وفحصها من البكترياي، إضافة اىل 
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o  الصحية األولية اليت تدعمها املنظمة يف  من العمر وذلك يف مراكز الرعاية .حالة ألطفال دون سن  .7.إستشارة طبية بضمنها  ..169تسجيل أكثر من
للمرضى يليه اإللتهاابت التنفسية  لإلستشارات املقدمة من اجملموع الكلي %.7. وقد كانت نسبة مر  التهاب املعدة واألمعاء وحبركة وهارشام 7مجكور وديبگة

  احلادة.
o والذي تديره اجلمعية الطبية العراقية املوحدة  1إجراء زايرة مشرتكة بني املنظمة ودائرة صحة نينوى اىل مركز الرعاية الصحية األولية يف خميم السالميةUIMS 

بال  ضمن اإل( لتسهيل عملية Tabletsلوحية )وقد بينت نتائج الزايرة احلاجة اىل أجهزة انزح يف املخيم.  ..62.لغر  تقييم ومتابعة اخلدمات املقدمة اىل أكثر 
حات، فضاًل عن غري اإلنتقالية وكذلك سلسلة تربيد اللقا ، وتوفري البطاقات الشهرية لصرف أدوية األمرا EWARNشبكة االنذار املبكر والتنبيه واإلستجابة 

 للحصول على اخلدمات الصحية.حلماية املراجعني من املرضى خالل فرتة إنتظارهم من الشمس توفري مناطق مظللة 
 

 اإلحتياجات والثغرات اليت حّددهتا األمم املتحدة 
o قطاع األمن الغذائي: 
  يوما حال وصوهلم  .2العوائل النازحة والفئات الضعيفة ضمن املناطق احملررة حديثاً حيتاجون اىل وجبات جاهزة لألكل يتبعها حصص غذائية جافة تكفي لفرتة

 األماكن اآلمنة األخرى.اىل املخيمات أو 
o :قطاع الصحة 
   لصحة العقلية والنفسية اتوفري خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة واملتضمنة التحري عن األمرا  وتوفري اإلستجابة الالزمة هلا، وكذلك توفري خدمات رعاية

 وإدارة حاالت الرضوح اىل السكان يف املناطق اليت أصبح الدخول إليها متاحاً.
 .احلاجة اىل توفري سيارات اإلسعاف إضافية يف امليدان لتغطي مجيع حماور العمليات 
o  قطاع املاء والصرف الصحي والنظافة العامةWASH: 
  ديثاً من مدينة املوصل.ررة حقلة إمدادات املياه الصاحلة للشرب والبىن التحتية للمرافق الصحية وإدارة النفاايت الصلبة يعد حاجة ابرزة يف املخيمات واملناطق احمل 
o :قطاع الرتبية 
  طفل انزح بعمر الدراسة مل تتح هلم الفرصة لتلّقي اي نوع من أنواع التعليم. 226972ما يقارب 
 ي.ساحلاجة اىل توفري أجهزة تربيد يف اخليم املستخدمة كأماكن للتعليم كون درجات احلرارة املرتفعة تؤثر على حضور الطالب والكادر التدري  
o :قطاع احلماية 
   ًتستمر احلاجة اىل خدمات إزالة األلغام والتوعية من خماطرها يف املناطق احملررة حديثا. 
o قطاع املأوى واملواد غريالغذائية 
  املناطق احملررة  يف متستمر حاجة النازحني يف املخيمات وخارجها اىل املواد غري الغذائية واملأوى املناسب، وهذا يشمل ايضًا السكان الذي بقوا يف منازهل

   والعائدين، فضالً عن توفري املواد ملواجهة فصل الصيف )صناديق مربدة وجليكاانت(، والوقود ملولدات الطاقة الكهرابئية.
 
 

 
 
 
 

 بـ:مزيد من املعلومات يرجى االتصال 
 .JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -االمانة العامة جمللس الوزراء 

 jcmc.gov.iqاملوقع االلكرتوي: 
 .jcmccomsec@gmail.comالربيد االلكرتوي:

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد
7102 حزيران11  
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 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 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 
 .مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةعادة إصندوق / 
 .وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 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 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 المنا... مع التقدير.وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واع 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة النفط / 
 ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير. / للتفضلوزارة النقل 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
 طالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالوزارة االعمار واالسكان والبلدايت العامة 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 .حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 ل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ابب 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مع التقدير.حمافظة كربالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا ... 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ حمافظة ميسان 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة املثىن / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة كركوك / 
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 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 ابلعلم... مع التقدير./ للتفضل 
 .بعثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
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 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.االمانة العامة جمللس الوزراء/الدائرة القانونية / 
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 املركز املشرتك للتنسيق والرصد ممثلياتJCMC.للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير / 
 .اضبارة احلفظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


