
 
 
 
 
 

 إستجابة المنظمة الدولية للهجرة للفيضانات في العراق 
 
 

 العراق أنحاء جميع في دمار حدوث في تتسبب( 23/11) الجمعة يوم صباح بدأت التي النطاق الواسعة الفيضانات - نينوى

 الظروف وتفاقم والزراعة التحتية والبنية بالمنازل النطاق واسعة أضرار وإلحاق األشخاص من العديد مقتل إلى أدى مما
 .داخليا   للنازحين المعيشية

 
 مخيم في تقيم عائلة ٧,٥٠٠ حوالي بين منو. تالفیضانا للنازحين جراء وجدعه القيارة تمخیما تضررت وى،نین ةظمحاف ففي

 التابعة الصحية العيادة إلى اللجوء على العائالت مئات أجبر مما إزاء الفيضانات بالكاملغرقت  خيمة ٢,٣٩٢ ، قرابةقيارة

 وزودت فرد ٣٠٠ من یقرب ما قيارة مخيم في الصحية العيادة استضافت. العامة المناطق من وغيرها للهجرة الدولية للمنظمة

 عشرة للهجرة الدولية للمنظمة التابعة اإلسعاف سيارة نقلتكما . الطارئة الصحية الرعایة وخدمات والمدافئ بالبطانيات لنازحينا

 .العيادة إلى الوصول على قادرین غيرألنهم  طبيةال المساعدات إلى حاجةبكانوا  أشخاص
 

 كلف. كبالر   حتىخيمتنا  داخل المياه مستوى وصل. لجلوسا نستطيع الو ألن المكان كله مبلل اإلطالق على النوم من نتمكن لم"

 .الفيضان بعد المتبقي الوحل اصبح عدماً بسبب الشتاء هذا في بشدة نحتاج إليه ما كلالخاصة و متعلقاتنا
 

غرقا جراء المخزون  والحبوب الطعام حتى. الوحل من إلخراجهم المشترك المطبخ سطح فوق أطفالنا نضع أن علينا كان

 أحد وهو حسين كامل هذا ما قاله ،" الغذائية والمواد والوقود والبطانيات والفرشات المالبس إلى ماسة حاجة في نحن. الفيضانات

 .القيارة مخيم سكان
 

 بتقييم وقامت الفور على ةالسریع ستجابةاإلوالتقييم  قفر للهجرة الدولية المنظمة نشرت الفيضانات،بدأ  من ساعات غضون يفف

 الصرف قنوات لتصفية المخيمات سكان من شخص ٦٠٠ عن یزید ما المنظمة واستخدمت. المخيمات في واالحتياجات األضرار

 للمساعدات سمح مما المخيمات، إلى الوصول ستعادةإل ةالمتضرر قالطر إصالحقامت بو المخيم من المياه تدفق ضمانل الصحي

 .تضررا النازحين أكثر إلى بالوصول اإلنسانية
 

 الدنماركي والمجلس للنازحين ةالطوعي نينوى منظمة وممثل المخيم إدارة كيانات مع بالتنسيقوذلك  للهجرة الدولية المنظمة بدأت

 ٣,١٥٠ من أكثر توزیع تم  الجمعة یوم منذف. تضرراً  األكثر األسر على اإلغاثة مجموعات من مئاتال بتوزیع الفور على لالجئين

 واألغطية والشراشف الفرشات من والتي تتكون وجدعه مخيمي القيارة في لألسر الغذائية غير األساسية األدوات من مجموعة

 .المطبخ ادوات ومجموعة يكانلوج  غاز طباخو الشحن إلعادةالقابل  والضوء الشمسية الطاقةیعمل ب ومصباح البالستيكية
 

 أعقبتها التي والفيضانات األمطار أدت لقد ، "العراق في للهجرة الدولية المنظمة بعثة رئيس وایت جيرارالسيد  وبهذا الصدد قال

 األسر ذلك في بما تضررا األكثر للسكان المعيشية الظروف تفاقم إلى الماضي األسبوع نهایة عطلة خالل العراق أنحاء جميع في

 التشغيلية القدرة على تحافظ التي اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات أهمية الفيضانات أبرزت وقد. المخيمات في المقيمة النازحة

  الكوارث". وقوع حالة في الطارئة المساعدات زیادة أجل من العراق في
 



 لالحتياجات ستجابةلإل اتستعدادإلا أتم على للهجرة الدولية المنظمة تظل المقبلة، األیام خالل األمطار من المزید هطول توقع ومع

 اآلخرین والشركاء العراقية للحكومة التابعة والمهجرین الهجرة وزارة مع وثيق بشكل العمل المنظمة وستواصلازاء ذلك.  الناشئة

 .تضرراً  األكثر لألشخاص المناسب الوقت في الفعالة ستجابةاإل لضمان اإلنساني المجال في

 
 

 على العراق في للهجرة الدولية المنظمة في بالك بـساندرا االتصال یرجى المعلومات من لمزید
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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 
non-food item kits have been delivered to households in Qayarrah Airstrip and Jeddah consisting 

mailto:sblack@iom.int


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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