
 
 
 

 عێراقلە  ەکانوەاڵمدانەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ الفاو
 
 

. داعێراق وێرانبوون لەسەرتاسەریدەستیپێکرد و بووە هۆی  کی فراوانێالفاو( ١١\ی٢٣هەینی ) بەیانی ڕۆژی – نەینەوا
هەروەها بارودۆخی  شتوکاڵو ک ژێرخانماڵەکان و  ی گەیاندووە بە زۆر  یزیان وبووە هۆی گیان لە دەستدانی  چەند کەسانێك 

 .ەخراپتر بوو ژیانی ئاوارەکان
 

خێزان کە لە  ٧,٥٠٠زیانیان پێکەوتووە. لە ناو نزیکەی  جەدەعە بەهۆی الفاوەکانمپەکانی گەیارە و لە پارێزگای نەینەوا، کە

ئەمەش بووە هۆی ناچاربوونی سەدان لە خیزانەکان بەر الفاو کەوتن. چادر بەتەواوی  ٢,٣٩٢کامپی گەیارە نیشتەجێن، نزیکەی 

پزیشکی نۆرینگەی  پزیشکی تەندروستی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ و لە شوێنی کۆمەڵگەیی تر نیشتەجێبن.نۆرینگەی  لەکە 

لەالیەن  و بەتانی و هیتەر و خزمەتگوزارییەکانی چاودێری تەندروستی ناکاو ووەتاکە کەسی خانەخوێکرد ٣٠٠نزیکەی 

نی بە ئۆتۆمبیلی فریاکەوت کە پێویستیان بە یارمەتی پزیشکی  بووەنزیکەی دە کەس  هەروەها دابین کراوە بۆیان ڕێکخراوەکە

  .نۆرینگە گەیشتنیان نیە بە توانای ە چوونکە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ گوازراونەتەو
 

ئەژنۆمان.  . بەرزایی ئاو لەناو چادرەکە گیشتەتەنانەت ناتوانین دانیشینبخەوین چوونکە شوێنەکەمان گشتی تەڕە و نەمانتوانی" 
بەهۆی  ووەپێکەوت انبۆ وەرزی زستان بەخراپی زیانی ەو هەر شتێك کە پێویستمان پێبوو تایبەت بە خۆمان یەل و پەلک گشت
 پاش الفاو.  قوڕی

 
ك و رزگاریان بکەین. هەرچی خۆرا لە قوڕدابنەین بۆ ئەوەی  یەکەیهاوبەش ەر میچی چێشتخانەلەس دەبوایە منداڵەکانمان

 اكسوتەمەنی و خۆر کەوتە بەر ئاو. زۆر پێویستمان بە جل وبەرگ و دۆشەك و بەتانی وکۆگام کردبوو گشتی  دانەوێڵەمان 
 گۆتی.یەکێكە لە نیشتەجێبووانی کامپی گەیارە کە هەیە"، کامل حەسەن 

 
 خێرا وواڵمدانەوەی هەڵسەنگاندنتیمی لەماوەی چەند کاتژمێرێك لە دەستپێکردنی الفاوەکە، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ 

کەس لە نیشتەجێبووەکانی  ٦٠٠باڵوکرد بۆ هەڵسەنگاندنی زیانەکان و پێداویستییەکانی ناو کامپەکە. ڕێکخراوەکە زیاتر لە 
شەقامە لێشاوی ئاوەکە لە کامپەکەدا و چاککردنەوەی  ركردنیمسۆگەبۆ  کەناڵی ئاوەڕۆ پاکردنەوەیکامپەکە بەکارهێنا بۆ 

 بۆ ئاوارە زیانلێکەوتووەکان.    ۆییکانی مرزیانلێکەوتووەکان بۆ دووبارە ڕێپێدان بۆ کامپەکە بۆ گەیاندنی یارمەتییە
 

 ی نەینەوانوێنەری ڕێکخراوی خۆبەخشانە بەڕێوەبردنی کامپ و یڕێکخستن لەگەڵ قەوارەکان ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بە
ی سەدان لە کەرەستەی پێویست کرد بە دابەشکردنیدەستی بۆ ئاوارەکان و ئەنجومەنی پەنابەری دانیمارکی ڕاستەوخۆیانە

کەل و پەلی نا خۆراکی سەرەکی بۆ کامپەکانی  ٣,١٥٠بۆ ئاوارە زیانلێکەوتووەکان. لە رۆژی هەینییەوە، زیاتر لە  سەرەکی

کار دەکات و  ڕۆژ کە بریتییە لە دۆشەك و چەرچەف و پەڕەی پالستیکی و چرا کە بە ووزەی وەگەیارە و جەدەعە گەیاندرا

 و کەل و پەلی چێشتخانە. جەلیکانئامێری چێشت لێنان و چڕای دووبارە شەحن دەکرێت و 
  

لەماوەی کۆتایی هەفتەی و لەبارەی ئەم بارودۆخە بەڕێز گێرارد وایت سەرۆکی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ گوتی، " 
بارودۆخی ژیانی بووە هۆی خراپتر کردنی  ڕوویدا لەسەرتاسەری عێراقداکە ی دوابەدوای بارانکە ن و الفاوباراڕابردوو 

 چاالککراوەکانی . الفاوەکە گرنگی الیەنەوارەکان کە لە کامپی نیشتەجێبووننخێزانە ئا زیانلێکەوتووەکان لەوانەدانیشتوانە 
یارمەتییەکانی خێرا لە کاتی روودانی  زیاترکردنیبۆ  لە عێراقدا بەرچاو کرد جێكارجێبەپاراستنی توانای  مڕۆیی بۆ
 کارەسات".



 
هاتوو دووبارە بارانێکی زۆر ببارێت. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ئامادەیە بۆ ی داەوە ڕەنگە لەماوەی ئەم چەند ڕۆژ

وەاڵمدانەوەی پێداویستییە سەرەکیییەکان وە بەردەوامە لە کارکردن بەشێوەیەکی نزیک لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچکردنی 
بۆ کەسە او و کاریگەر بێت بۆ مسۆگەرکردنی وەاڵمدانەوەیەکی گونج مرۆییەکان هاوبەشەحکومەتی عێراقی وە لەگەڵ 

 وەکان.وتزیالێکەو
 

 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق بکە: بەبۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی 
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IOM Responds to Flooding in Iraq  
 
Erbil – Large-scale flooding beginning on the morning of Friday (23/11) has wreaked havoc across 
Iraq, killing several people and causing widespread damage to homes, infrastructure and 
agriculture, and worsening the living conditions of internally displaced persons (IDPs). 
 
In Ninewa governorate, Qayarrah Airstrip and Jeddah IDP camps were particularly affected by 
the flooding. Among the approximately 7,500 families residing in Qayarrah Airstrip Camp, 2,392 
tents were completely flooded forcing hundreds of households to take refuge in the IOM health 
clinic and other communal areas. The health clinic in Qayarrah Airstrip Camp hosted nearly 300 
individuals, providing IDPs with dry blankets, heaters and emergency health care services. The 
IOM ambulance transported ten individuals in need of medical assistance but unable to reach 
the clinic.  
 
“We haven’t been able to sleep at all because we don’t have a dry spot to sit. The water level was 
knee-deep inside our tent. Now all of our belongings, everything we desperately need this winter, 
have been ruined by the mud left after the flood.  
 
We had to put our children on the roof of the communal kitchen to get them out of the mud. 
Even the food and grains we had stored are drenched. We are in desperate need of dry clothes, 
mattresses, blankets, fuel and food,” said Kamel Hussein, a resident of Qayarrah Airstrip Camp. 
 
Within hours of the flooding, IOM immediately deployed its Rapid Assessment and Response 
Team and assessed the damage and needs in the camps. The Organization employed over 600 
camp residents to clear the drainage channels, ensuring the flow of water out of the camp, and 
to repair the damaged road to restore access to camps, thereby allowing humanitarian assistance 
to reach the most vulnerable displaced persons.  
 
IOM, in coordination with camp management entities, Representative for Ninewa Voluntary 
Displaced Organization (RNVDO) and Danish Refugee Council (DRC), immediately began 
distributing hundreds of kits to the most affected families. Since Friday, more than 3,150 basic 
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non-food item kits have been delivered to households in Qayarrah Airstrip and Jeddah consisting 
of mattresses, bedsheets, plastic sheeting, solar lamp, rechargeable light, gas cooker, jerry can 
and kitchen set. 
 
“The rain and subsequent flooding experienced throughout Iraq over the past weekend has 
worsened the living conditions of the most vulnerable populations, including displaced 
households residing in camps. The flooding has highlighted the importance of humanitarian 
actors maintaining operational capacity in Iraq to scale up emergency assistance in the event of 
disaster,” said Gerard Waite, Chief of Mission of IOM Iraq.  
 
With more rain expected over the coming days, IOM remains ready to respond to the arising 
needs and will continue to work closely with the Government of Iraq’s Ministry of Migration and 
Displacement and other humanitarian partners to ensure a timely and effective response to 
those most affected. 
 
For more information please contact: Sandra Black in IOM Iraq, Tel: +964 751 234 2550, 
Email: sblack@iom.int 
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