
 
 

 

 دربندخان ودوكان بعد زلزال العراقيقيمان وضع سّدي البنك الدولي ووزارة الموارد المائية 

 
 

زار فريق مشترك من البنك الدولي ووزارة الموارد المائية محافظة السليمانية   -2017نوفمبر/تشرين الثاني  27بغداد، 
اً. لتقييم أثر الزلزال األخير الذي ضرب الحدود العراقية اإليرانية على سّدي دربندخان ودوكان. كال السّدين استراتيجي جدّ 

 للسيطرة على الفيضانات، والري، وإمدادات مياه الشرب، وفي وقت الحق تم إضافة توليد الطاقة 1961وقد تم بناؤهما عام 
 .إلى أوجه استخدامها

 
درجة الحدود العراقية اإليرانية  7.3بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته  نوقد أثيرت مخاوف بشأن سالمة وإدارة هذين السّدي

كم  217حلبجة في كردستان العراق، على بعد حوالي مدينة كم جنوب غرب  30فمبر/تشرين الثاني، على بعد نو 12بتاريخ 
 شمال شرق بغداد.

 
، حشد البنك الدولي بعثة دعم تقني إلجراء معالي الدكتور حيدر العبادي، رئيس وزراء جمهورية العراقوبناء على طلب 

 ل بسّدي دربندخان ودوكان.تقييم لتقصي األضرار التي ألحقها الزلزا
 

 
اننا نثمن الشراكة بين حكومة العراق ومكتب البنك قائالً: " معالي الدكتور حسن الجنابي، وزير الموارد المائيةوقد علق 

الموضوع الدولى فى بغداد ونقدر استجابة البنك السريعة وتعاونه فى الرد على طلب الوزارة للمساعدة فى التعامل مع هذا 
 ".الطارئ

 
تهدف بعثة البنك إلى دعم وزارة الموارد المائية في إعداد تشخيص مفصل لألضرار التي سببها الزلزال األخير، ومراجعة 

 خطة التأهب للطوارئ، وإعداد خطة عمل إلدارة السّدين.
 

الزلزال بطريقة مرضية  وقد وجدت البعثة أن مشّغل السد والموظفين الفنيين في وزارة الموارد المائية يديرون حالة ما بعد
 للغاية. وسيستند مدى الدعم التقني اإلضافي الالزم إلى النتائج التي ستتوصل إليها البعثة.

 
"ان البنك الدولى يعمل جنبًا الى جنب مع فرق عمل الحكومة  السيدة يارا سالم، مديرة مكتب البنك الدولي في العراققالت و

ء تقييم عميق للضرر الناجم عن الزلزال ووضع خطة اعادة تأهيل لمعالجة المخاوف العراقية فى مواقع السّدين على اجرا
  العاجلة والطويلة االمد".

 
 لالتصال:

 aalsaeed@worldbank.org، بريد إلكتروني: 1-202-473-1187أشرف السعيد، هاتف:  في واشنطن:

 malhamdi@worldbank.orgبريد إلكتروني: ، 964-773-845-7562مصطفى الحمدي، هاتف:  في بغداد:

 rsuwaed@worldbank.org، بريد إلكتروني: 964-7827861943ريم هادي سويد، هاتف:  في بغداد:

 zelkhalil@worldbank.org، بريد إلكتروني: 961-1-962-954زينة الخليل،هاتف  في بيروت:

 www.worldbank.org/iq: للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

 تابعونا على:

   https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfricaفيسبوك: 

 http://www.twitter.com/worldbankmenaتويتر: 

 //:www.youtube.com/worldbankhttpيوتيوب: 
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