
 
 

 
 زلزال• اإلسالمية  إيرانجمهورية 

 )1(تقرير الحالة رقم 

 2012 آب/أغسطس 12الثالثاء 

أوتشا للدعم مكتب  هصدرأو. بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون من قبل  اد هذا التقريرعدتم إ
 آب/أغسطس 14وسيصدر التقرير المقبل في . 2012 آب/أغسطس 12إلى   11 وهو يغطي الفترة من. ، والمنسق المقيمإيراناإلنساني في 

 .2012عام 

.I   الرئيسيةاألولويات / أهم األحداث 
 

بالتوقيت  12:23 الساعة درجة على مقياس ريختر محافظة أذربيجان الشرقية في 6.3و  6.4 ماضرب زلزاالن بلغت قوته •
 .)بالتوقيت المحلي 17:04( العالمي المنسقبالتوقيت  12:34 و) بالتوقيت المحلي 16:53( العالمي المنسق

 .المساعدة إلى  في حاجة شخص 17,000 ، فضالً عن نحوجريح 2,000 ما يقرب منقتيل و 300الكارثة  خلفت •

 إلى نقاذ إبحث وإغاثة وفرق  موادي يران، وجمعية الهالل األحمر اإل)NDMO(الوطنية إلدارة الكوارث المنظمة رسلت أ •
  .حالة الطوارئ ولم تطلب مساعدة دولية لم تعلنالسلطات الوطنية  ، ولكنالمنطقة

 

 .IIاستعراض عام للوضع 

 

، ضرب زلزال 2012 آب/أغسطس 11من يوم السبت ) بالتوقيت المحلي 16:53( العالمي المنسقبالتوقيت  12:23الساعة في  •
ثان زلزال  ثم ضرب. إيران فيأذربيجان الشرقية  محافظة لومتراً يك 9.9درجة على مقياس ريختر وعلى عمق  6.4بلغت قوته 

بشكل  نالاالزلزأثر ). انظر الخريطة أدناه(الشمال الشرقي من مدينة تبريز إلى  دقيقة على عمق مماثل 11 درجة بعد 6.3قوته 
، وقد قضى 3,691,270 املبالك محافظةلا يبلغ عدد سكان. هي اهار وهريس وورزاغان، محافظةفي الثالث مدن على كبير 

 .في العراء تهمليل ينالمتضررالسكان العديد من 

 

 بنسب تتراوح بين(قرية  133ب لحقتقد  بالغة اً أضرارإلى  أن مصادر رسمية أشارت و ،هزة ارتدادية 60ل أكثر من يسجتم ت •
تقارير ورود مع  ،2,006إلى  د الجرحىعد وارتفعقتيل  300 حالياً عدد القتلى يبلغ  .بالكاملقرية  12مرت ، ودُ )٪80٪ و 50

 .أو أكثر 3,000تفيد بأن العدد قد يرتفع على 
 

III  .اإلستجابةو اإلنسانية حتياجاتاال 

 

ق يفر 92حوالي  والمحافظات المجاورة يرانيجمعية الهالل األحمر اإلو الوطنية إلدارة الكوارثأرسلت المنظمة لمسؤولين حكوميين،  وفقاً  •
سيارة  40إسعاف و ةسيار 71مروحيات، و 3و اذنقإق بحث ويفر 15الفرق وتشمل هذه . المنطقةإلى  )موظفاً  860كثر من أ تضم(غاثة إ

 .جهاز كشف عن الحياة 12 إلى  ما يصلكما تم توفير . تشغيلية

 

قد  اأنهب اإليرانيهالل األحمر الجمعية تقارير وتفيد . مأوى مؤقت إلى  حاجةبوهم  حتى اآلن شخص 17,000 نزح حواليلمسؤولين،  وفقاً  •
، الطهيأواني من  2,830و ة،بطاني 11,000و، شرشف 7,585: رسلت مواد اإلغاثة التاليةجماعية، وأة ويعائلخيمة  5,636نصبت 

قطعة  22,852وعبوة من مسحوق الغسيل،  20,000و، ةوالع 4,500و، اً سخان 2,520و، مياه صفيحة 5,000و ،صهريج مياه 104و
 .لجثثحفظ اكيس ل 700ومحفوظة،  مواد غذائية ةعلب 5,400من سمك التونة، و ةعلب 12,828ومن الصابون، 

 

نائب وسيقوم . اإليرانيورئيس جمعية الهالل األحمر  الوطنية إلدارة الكوارثالمنظمة رئيس ووزير الداخلية حالياً يزور المنطقة المتضررة  •
سوف على تعليمات من رئيس الجمهورية،  بناءً و. 2012 آب/أغسطس 13ثنين لمناطق المتضررة يوم اإلاإلى  ةريازب ييرانالرئيس اإل
 .لسكان المتضررينعلى ااإلغاثة مواد توزيع يتضاعف 

 

 .عرض تقديم الدعمب بعض الدول األجنبية ، ومع ذلك فقد بادرتلحصول على مساعدة دوليةاطلب الحكومة تلم  •



 تقرير أوتشا عن الحالة
 

 
www.unocha.org 

الجهات تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والممنهج من خالل الشراكة مع ب) أوتشا(لمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ا ممبعثة مكتب األستقوم 
 .الوطنية والدولية ةعلاالف

 منسقالمن العمل اإلنساني  عاماً  بعشرينحتفل ن

 

 

 

 IV   التنسيق.    

المنظمة الوطنية نظمت وقد . مسؤولية تنسيق االستجابة للكوارث وزارة الداخليةالتابعة ل) NDMO(المنظمة الوطنية إلدارة الكوارث لى وتت •
 ).الوطنية إلدارة الكوارثلمنظمة الفروع المحلية ل( اً إقليمياً فرع 14من  اتفرق والمساعدالإيفاد إلدارة الكوارث 

 

 خدمات االستجابةتولى تقديم ت يهو. على جميع المستويات المنظمة الوطنية إلدارة الكوارثجزء من  يه رانياإليجمعية الهالل األحمر  •
 .من عمال اإلغاثةاً قيفر 90وأكثر من  بحث وإنقاذ فريق 15المنظمة رسلت أ. ة للسلطات الوطنيةاونللكوارث بصفتها مع األولية

 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةبدعم من مستشار  ، وذلك)RC(بل المنسق المقيم لألمم المتحدة مم المتحدة للحكومة من قويتم تنسيق دعم األ •
حد يوم األ) UNDMT(حاالت الكوارث  المختص بإدارةلفريق األمم المتحدة  اً اجتماع المنسق المقيمعقد . وطنية للكوارثال االستجابةلشؤون 

 .ذلك الحكومة إذا ما طلبتدعم تقديم الوقد عرضت األمم المتحدة  .يحالوضع المن أجل استعراض ال 2012 آب/أغسطس 12

 

اإلتصالقائمة .      V 

 

 ):إيران(طهران 

 كونسويلو فيدال،

 مم المتحدةالمنسق المقيم لأل

 

 ):مصر(القاهرة 

 ،تونغليهجان لوك 

 نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

Utonglet@un.orgU، +20 122 882 2159 

 

 Uhttp://ochaonline.un.orgU: الموقع التاليلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

أو   Urehman@un.orgU: إلى  لكترونياإلبريد الرسالة ب، يرجى إرسال الخاصة بتقارير الحالة من هذه القائمة هأو حذفإسمك إلضافة 
 Uhttp://ochaonline.un.orgU: الموقع التاليزيارة 

mailto:tonglet@un.org�
http://ochaonline.un.org/�
mailto:rehman@un.org�
http://ochaonline.un.org/�


 
 

 
 


