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 نظرة عامة على الوضع:
 7.2زلزال بلغت قوته ل شمال شرق العراق/ تعرض  العالمي(بالتوقيت  18:18)بالتوقيت المحلى  21:18الساعة تمام فى ، و 2017تشرين الثاني / نوفمبر  12 بتأريخ
لنظام العالمي للتنبيه والتنسيق في حاالت وفقا  ل كم من مدينة حلبجة 32يقع مركز الزلزال على بعد و . في الشرق المتوسط األوربيلمركز الزالزل  ، وفقا  تقريبا   7.5الى 

يران. 100شخص ضمن  1،840،000يعيش حوالي و . الكوارث  كم من مركز الزلزال في كل من العراق وا 
 

 اإلنساني:األثر 
إصابات  بينهامن إصابة في دربندخان،  80أربع حاالت وفاة وحوالي  حدثتللتقارير،  شخص فى العراق نتيجة الزلزال. ووفقا   500كثر من رح أستة قتلى وج   وقع

 استقبل، تشرين الثاني/ نوفمبر 13يوم  09:30حتى الساعة  لمنظمة الصحة العالمية . ووفقا  تضررا  كانت األكثر  دربندخانخطيرة. وتشير التقارير األولية إلى أن منطقة 
اآلن، إال أن حكومة إقليم كردستان  . وأصبح الوضع في السليمانية هادئا  دربندخانمن  12إصابة من جراء الزلزال، بينهم  83المستشفى في مدينة السليمانية حوالي 

ن المستشفيات المحلية مطلبت المساعدة الطبية العاجلة، بما في ذلك مجموعات اإلسعافات األولية والمعدات الجراحية واألدوية والفرق الطبية، لضمان تمكن جميع 
 عالج المدنيين المصابين. وتستجيب المنظمة لهذا الطلب.

 

ستقبل المرضى. او  ا  المستشفى الرئيسي في حلبجة مفتوحكان ، ولكن لم يبلغ عن إصابات خطيرة. شخصا   60وفي بلدة حلبجة، بالقرب من مركز الزلزال، أصيب حوالي 
ر، اله المجموعة من القرى. وفي قرية كفي هذ / كفري، قتل طفل وأصيب ثمانية أشخاص بجراح. وقد دمرت جميع المنازل تقريبا   وفي القرى الصغيرة األربع في كوارتو

 قتل شخص واحد وأفيد عن إصابات عديدة غير مهددة للحياة.
 

. وفي هذه المرحلة، ال توجد معلومات عما إذا كان هناك أي ض منهانهارت بعفي دربندخان، حيث ا المبانيلحقت ببعض ا  أضرار وتشير التقارير األولية إلى أن هناك 
 الميدان بأضرار بالغة، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة.ناحية . وأصيبت العديد من المنازل في قريتين في المبانيتحت أنقاض هذه  عالقينأشخاص 

 
 نهر ديالى، بسبب الضرر الذي لحق متعدد األغراض على سد  تقييم سد دربندخان، وهو بوزارة الموارد المائية  ومتق. ومع ذلك، رضر يتأن سد الموصل لم بوتفيد التقارير 

السد بأن يكونوا على ممر السد. وقد نصحت السلطات سكان وركام حيث أفادت مصادر محلية أن السد تأثر باالنهيارات األرضية التي دفعت الصخور الثقيلة  اليوم،به 
 يقظين وجاهزين لإلخالء، في حالة إصدار تنبيه طارئ.

 

 االستجابة اإلنسانية والتنسيق:
رميان وحلبجة عشرات سيارات اإلسعاف إلى المناطق المتضررة، ونقلت إصابات خطيرة كالصحة في محافظات السليمانية و  مديريات ودوائربعد الزلزال مباشرة، أرسلت 

من أربيل لتقييم ميدانيا   قل خطورة العالج في المستشفيات المحلية. ويضم الهالل األحمر التركي فريقا  األصابات اإلتلقي إلى مستشفى الطوارئ في السليمانية، مع 
 خان في وقت الحق بعد ظهر اليوم.ي السليمانية ويعتزم زيارة دربندفريق تقييم مشترك بين الوكاالت بقيادة أوتشا ف اليا  الضرر وتقديم المساعدة. ويوجد ح

 
ظهر اليوم.  وسيارتي إسعاف إلى السليمانية. ومن المقرر أن يصل فريق االستجابة الفورية إلى السليمانية بعد وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية فريق االستجابة الفورية

 مطلوب.بالشكل الالصحة في السليمانية الستخدامها  مديريةإلى ولوازم معالجة اإلصابات الجراحية العمليات  معدات كما يتم إرسال
 

ة، والمواد الصحية، واألدوية، . وتوجد بالفعل إمدادات من المواد الغذائياالنتشاربحث واإلنقاذ الطبية أو الحضرية ومن غير المرجح أن تطلب حكومة العراق من فرق ال
د، ويمكن نقلها إلى مواقع التخزين ونقاط التوزيع إذا لزم األمر. وهناك فريق لألمم المتحدة لتقييم المأوى، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في البال ولوازم

 المتضررة، إذا لزم األمر.في المناطق ي ور الف لنشرلعلى أهبة االستعداد  ، وهوالكوارث وتنسيقها
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