الفيضانات في العراق
موجز مستجدات األوضاع اإلنسانية رقم 1
 25تشرين الثاني /نوفمبر
يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بإصدار هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني وبمشاركة من المؤسسات الرسمية .ويغطي
أحداث  23-22نوفمبر  .2018قد يتم إصدار تقارير موجزة إضافية إذا لزم األمر

أهم األحداث
•

تسببت األمطار الغزيرة في  23-22تشرين الثاني  /نوفمبر في حدوث فيضانات شديدة في مختلف أنحاء العراق ،مما أدى إلى نزوح آالف
األشخاص

•
•

كانت محافظتي نينوى وصﻼح الدين من المحافظات األﮐثر تضر اًر ،حيث وردت تقارير عديدة حول تضرر الجسور والطرق والقرى.

يحتاج ما يقدر بنحو  10،000شخص في صﻼح الدين و 15،000شخص في نينوى إلﯽ المساعدة ،بما في ذلك آالف األُسر التي تعيش في
مخيمات النازحين.

نظرة عامة على الوضع اإلنساني

تسببت األمطار الغزيرة في  23-22تشرين الثاني  /نوفمبر في حدوث فيضانات شديدة
في مختلف أنحاء العراق ،األمر الذي تسبب في نزوح آالف األشخاص وحدوث وفيات
واصابات متعددة .وكانت محافظتي نينوى وصﻼح الدين من المحافظات األﮐثر تضر اًر،

حيث غمرت المياه الجسور والطرق والقرى .كما تم تسجيل أضرار في جنوبي البﻼد.

يحتاج ما يقدر بنحو  10،000شخص في صﻼح الدين و 15،000شخص في نينوى
إلﯽ المساعدة ،بما في ذلك آالف األُسر التي تعيش في مخيمات النازحين .ال يزال
يجري تقييم الخسائر ،ولكن الحسابات األولية من المناطق التي غمرتها الفيضانات تشمل
تدمير المنازل والثروة الحيوانية والمواد المنزلية.
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تجري بالفعل عدة تقييمات لﻼحتياجات ،تقودها مجموعة آليات االستجابة السريعة
ومجموعة الدعم اللوجستي .وتشير التقارير األولية الواردة من الشركاء إلى أن المناطق
األكثر تضر اًر كانت قضاء الشرقاط في صﻼح الدين ،ومدرج قاعدة القيارة ومخيمات

النازحين في جدعة في نينوى .من المقرر إجراء تقييمات إضافية لﻼحتياجات من
قبل مجموعة الصحة وشرﮐاء المياه والصرف الصحي والحماية في األيام القادمة.

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعاً مع خلية إدارة األزمات في  23تشرين
الثاني /نوفمبر لتنسيق أنشطة االستجابة الطارئة للو ازرات المعنية وجمعية الهﻼل
األحمر العراقي .وقد بدأت وكاالت األمم المتحدة والشركاء في أنشطة اإلغاثة
اإلنسانية بالفعل في المناطق المتضررة بالتنسيق مع الحكومة

المصدرSSDF :

االحتياجات واالستجابة اإلنسانية
•

هناك ما يقدر بنحو  25،000شخص في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية ( 10،000شخص في صﻼح الدين  15،000 /في نينوى)

•

تشير التقديرات األولية إلى الحاجة إلى الغذاء والمأوى الطارئ والمواد غير الغذائية؛ وهناك تقييمات إضافية جارية

•

وفي صﻼح الدين:
o

خطط صندوق األمم المتحدة للسكان لتوزيع مجموعات النظافة بالتنسيق مع الشركاء المحليين

o

تستعد المنظمات غير الحكومية لنشر العيادات الطبية المتنقلة بالتنسيق مع مديرية الصحة

o

وافق وزير التجارة بالتنسيق مع المركز المشترك للتنسيق والرصد على تخصيص حصص غذائية وبطانيات ومراتب
ومستلزمات منزلية .وسيقوم شركاء المنظمات غير الحكومية بتقديم المساعدة في إيصال تلك المساعدات.

•

وفي نينوى:
o

قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع المواد غير الغذائية على  2،350عائلة من مدرج قاعدة القيارة وجدعة

o

سترسل آلية االستجابة السريعة  2،000مجموعة من لوازم آلية االستجابة السريعة إلى األسر النازحة ،مع لوازم أساسية بما
في ذلك مياه الشرب والمواد الغذائية الجاهزة لألكل في حاالت الطوارئ واللوازم الصحية.

o

أفاد برنامج األغذية العالمي بأن شركائه قد نجحوا في تسليم  4،000مجموعة من لوازم االستجابة الفورية إلى المناطق
المتضررة ،بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية وادارة المخيمات.

•

أعاقت الطرق التي غمرتها مخلفات األمطار في الشرقاط في صﻼح الدين توصيل بعض لوازم االستجابة اإلنسانية؛ ويشير شرﮐاء

المجموعة اللوجستية إلى وجود طريق سالك واحد علﯽ األقل إلﯽ مخيمات القيارة وجدعة.

االتصال
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال:

السيدة هيﻼري ستوفر ،رئيس قسم التقارير والتواصل على البريد اإللكتروني staufferh@un.org
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