الفيضانات في العراق
موجز مستجدات األوضاع اإلنسانية رقم 2

 27تشرين 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  27-25تشرين الثاني /نوفمبر  .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

•

يحتاج ما يقدر بنحو  10،000شخص في صﻼح الدين  22،000شخص في نينوى إلﯽ المساﻋدة ،بما في ذلك آالف األُسر التي تعيش في
مخيمات النازحين.

•

تعتبﺮ مخيمات القيارة وجﺪﻋة للنازحيﻦ في محافظة نينﻮى وبلدة الشﺮقاط والخضﺮنية والحرية في صﻼح الدين مﻦ بيﻦ المناطق األكثر تضر ار.

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

يحتاج ما يقدر بنحو  10،000شخص في صﻼح الدين ،و22،000
شخص في نينوى إلﯽ المساﻋدة اإلنسانية ،بما في ذلك آالف األُسر التي
تعيش في مخيمات النازحين .وحددت التقييمات التي قامت بها الجهات
الفاﻋلة في المجال اإلنساني في نينوى االحتياجات الفورية كبديل للخيام،
وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي ،وﻋمليات تصريف المياه في

الفيضانات في جدعة :المصدرRNVDO :

مخيم مدرج القيارة ومخيمات جدﻋة من  1إلى  ،6ومخيم السﻼمية  1و ،2ومخيم حمام العليل  2ومخيم نمرود .وهناك حاجة إلى الحصص
الغذائية واللوازم غير الغذائية أيضا ،حيث ال يزال السكان نازحون.
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وفي صﻼح الدين ،حددت تقييمات االحتياجات السريعة االحتياجات الفورية
لألغذية والمراتب والبطانيات وأجهزة التدفئة والمساﻋدة الطبية والمساﻋدة
النقدية .هناك مخاوف بشأن المواد غير المنفجرة في القرى المتضررة ،والتي
قد تؤثر ﻋلى االستجابة اإلنسانية .وتجري ﻋملية تلبية االحتياجات اإلنسانية
في صﻼح الدين من قبل السلطات المحلية بالدرجة األولى ،والشركاء من
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنها الهﻼل األحمر العراقي.
وقد حددت بعثة تقييم في قضاء القرنة في البصرة وقوع خسائر محدودة جدا
وأضرار ناتجة ﻋن األمطار الغزيرة.

األُسر النازحة في الشرقاط :المصدر :اليونيسف

االحتياجات واالستجابة اإلنسانية
نينوى
•

المياه والصرف الصحي :حدثت الفيضانات في مجاري وخزانات الصرف الصحي في جميع مخيمات مدرج القيارة ،األمر الذي يعرض

جميع السكان لخطر تفشي األمراض .هذا وتضررت طرق الوصول إلى جدﻋة  6 ،5 ،4والمدرج ،مما يعني أن صهاريج المياه غير
قادرة ﻋلى المرور .باإلضافة إلى ذلك ،تعرضت قنوات الصرف للتلف والفيضانات ،خاصة في جدﻋة  3و .5وتعمل المنظمة الدولية

للهجرة ﻋلى إصﻼح الطرق؛ وقد بدأ شركاء إدارة المخيمات وشركاء المياه والصﺮف الصحي بتنظيم حمﻼت تﻮﻋية في المخيمات

إلﻋﻼم النازحيﻦ بأنﻪ قﺪ يتأخﺮ تﻮفيﺮ المياه لمﺪة يﻮميﻦ ولتشجيعهم ﻋلى المحافﻈة ﻋلى المياه .ويتم تزويد آلية االستجابة السريعة

بكمية مزدوجة من المياه لملء أي ثغرات محتملة .وقد أرسلت اليونيسف مجموﻋات آلية االستجابة السريعة إلى  2،700أسرة في
مخيمات جدﻋة والمدرج من خﻼل شريك  ،WEOوبدأت ﻋمليات التوزيع.

•

المواد غير الغذائية :هي أي سلع غير غذائية مستخدمة في السياقات اإلنسانية ﻋند تقديم المساﻋدة للمتضررين من الكوارث الطبيعية
أو األزمات .غالبا ما تشتمل مجموﻋات المواد غير الغذائية اللوازم المنزلية األساسية مثل المراتب والبطانيات واألغطية وقناني المياه
وأواني الطبخ ومستلزمات النظافة .ويمكن إضافة مواد أخرى إلى المجموﻋات ،مثل السخانات ،واألحذية ،وأكياس النوم ،والمﻼبس

الشتوية) ،حيث تم توزيع  3،100مجموﻋة مواد غير غذائية (بما في ذلك مجموﻋات النظافة) ﻋن طريق المنظمة الدولية للهجرة؛
وقامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الﻼجئين بتوزيع  115مجموﻋة مواد غير غذائية؛ بينما قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر

بتوزيع  14.100بطانية.
•

آلية االستجابة السريعة :تهدف آلية االستجابة السريعة إلى دﻋم ﻋائلة مكونة من سبعة أفراد لمدة أسبوع واحد ،وتتكون من حصص

غذائية فورية ومجموﻋة أدوات نظافة ومجموﻋة لوازم نسائية ومياه صالحة للشرب وحاوية مياه .وقد تم توزيع  3،100مجموﻋة من
مجموﻋات آلية االستجابة السريعة من قبل شريك منظمة  WEOغير الحكومية بالنيابة ﻋن اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي /

صندوق األمم المتحدة للسكان
•

قدم برنامج األغذية العالمي (بدﻋم من المنظمة الدولية للهجرة)  7،250سلة غذائية؛ وقدمت و ازرة الهجرة والمهجرين  1،100سلة

•

الصحة :منظمة الصحة العالمية والشركاء جاهزون لتقديم الخدمات الصحية األولية ﻋلى النحو المطلوب.

غذائية
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صﻼح الدين
•

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية :ترتبط الكثير من األضرار التي تشﮭدھا الشرقاط بحقيقة أن قنوات تصريف مياه األمطار
واألنفاق قد تم حجبﮭا ودفنﮭا بدال من إصﻼحﮭا أو إﻋادة بنائﮭا .وقررت منظمة  Terre des Hommesإصﻼح البنية التحتية للمياه،

بينما قررت ميرسي كور نقل المياه بالصهاريج.
•

المأوى  /المواد غير الغذائية :البطانيات والمراتب التي يوزﻋها أفراد المجتمع المحليون والشيوخ المحليون؛ إذ قامت منظمة UIMS

بتوزيع لوازم النساء؛ وقامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الﻼجئين بتوزيع  686مجموﻋة مواد غير غذائية؛ في حين قامت منظمات
ميرسي هاندز  /مفوضية األمم المتحدة لشؤون الﻼجئين  /مؤسسة إنقاذ الطفل العراق بتوزيع 1،100مجموﻋة شتوية.

•

آلية االستجابة السريعة :قامت منظمة  UIMSبتوزيع  400مجموﻋة من لوازم االستجابة السريعة؛ كما وقامت منظمة  RIRPبتوزيع

•

الغذاء :قام مكتب المحافظ بتوزيع  1،500سلة غذائية ،كما تم توزيع  400سلة غذائية مقدمة من الهﻼل األحمر العراقي ،فضﻼ ﻋن

•

الصحة :منظمة الصحة العالمية والشركاء جاهزون لتقديم الخدمات الصحية األولية ﻋلى النحو المطلوب

 400مجموﻋة من لوازم آلية االستجابة السريعة بالنيابة ﻋن اليونيسيف  /برنامج األغذية العالمي  /صندوق األمم المتحدة للسكان
 125سلة غذائية مقدمة من برنامج األغذية العالمي.

جهة االتصال
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال:

السيدة هيﻼري ستوفر ،رئيسة قسم التقارير والتواصل staufferh@un.org
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