
 

 

  

 

  في سياق سعي منظمة الصحة العالمية لزيادة

المرافق الصحية في العراق، بما  ليتشغلجاهزية ال

ا، تلقَّت حولهق داخل الموصل وفارفي ذلك الم

منظمة الصحة العالمية من حكومة المملكة المتحدة 

 من المعدات الوقائية.  متري ما يزيد على طن 

  وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع السلطات

الشركاء اآلخرين في الصحة الصحية العراقية ومع 

حالة  15الستجابة لمقتضيات في اُمنَسَّقة  لبذل جهود

َمل للمواد الكيميائية الساّمة في حتَ مُ تعرُّض 

المعالجة في المستشفى الحاالت الموصل، وتلقت 

الغربي للطوارئ في إربيل. وقد تخرج من 

 المستشفى ست حاالت حتى اآلن. 

  ومن خالل العيادات الطبية المتنقلة التي تتلقى الدعم

تة للرعاية من منظمة الصحة العالمية والمرافق الثاب

 2700، منها 2017آذار/مارس  11-1استشارة خالل فترة  15792في العمل، تم تقديم  ةلمنظماشركاء ديرها الصحية األولية التي ي

إحالة تم تنفيذها من خالل سيارات اإلسعاف التي تبرعت بها منظمة الصحة العالمية  597الخامسة من العمر، و  استشارة ألطفال دون سنّ 

 لمديرية الصحة في محافظة نينوى.  

  في مديرية المحدودة وبسبب األعداد الضخمة للمصابين بالرضوح القادمين من الموصل والذين يحتاجون لخدمات نقل الدم، وبسبب القدرات

ي بتسهيل جمع و ،قامت منظمة الصحة العالمية من خالل مركز نقل الدم في إربيلم اآلمن، دوتقديم اللتحري الصحة في محافظة نينوى  تحرِّ

 ، من أجل تلبية احتياجات المصابين بالرضوح. 2017شباط/فبراير  5م ونقلها إلى مستشفى "برطلة" الميداني، وذلك منذ وحدة د 475

 

  نقاط لتحقيق  3، بلغ عدد المصابين بالرضوح الذين أبلغت عنهم 2017آذار/مارس  7إلى  2017شباط/فبراير  18وخالل الفترة من

مصاباً تلقوا المعالجة بأربعة مستشفيات  523مصاباً من الخطوط األمامية لغرب الموصل، و  744االستقرار لحاالت المصابين بالرضوح 

تشفى "برطلة" الميداني، ومستشفى الطوارئ، والمستشفى الغربي للطوارئ، تقدم التدبير العالجي حالياً للمصابين بالرضوح، وهي مس

 17عالجتها منذ عن مالمصابين بالرضوح استناداً إلى الحاالت التي أبلغت المستشفيات ومستشفى "شيخان"، مما يؤدي لوصول أعداد 

، إلى 2017تشرين األول/أكتوبر 

  مصاباً. 4902

  ة العالميمنظمة الووفقاً لبيانات

لهجرة، فإن عدد النازحين من ل

تشرين  17الموصل خالل الفترة 

 9إلى  2016األول/أكتوبر 

 224298بلغ  2017آذار/مارس 

لجدول ا 1وضح الشكل وي ؛نازحاً 

ومن بين هؤالء الزمني للنزوح، 

نازح من  57000النازحين هناك 

 18منذ  لوحدهاغرب الموصل 

، وتقدم منظمة 2017شباط/فبراير 

 ية األخرى.بالصحة العالمية وشركاؤها الدعم لتوفير الخدمات الصحية األولية في مخيمات النازحين من خالل توفير األدوية واإلمدادات الط
 شخص، مصدر البيانات مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية. مليون  1.5 – 1.2قد يبلغ عدد المتضررين من العمليات العسكرية  2016كانون األول/ديسمبر  23في  *

 .2017األرقام المقترحة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام  **

 .2017آذار/مارس  7وحتى  2016تشرين األول/أكتوبر  17عدد االستشارات الطبية منذ  ***

 يكون أكبر من هذا. حاالت اإلصابات التي أحيلت  إلى تشفى الطوارئ والمستشفى الغربي للطوارئ في إربيل وإلى مستشفى "شيخان" ومستشفى "برطلة"، والعدد قد  ****

 تقتصر على التمويل الالزم في عمليات الموصل.  *****

        

           
 
 
 
 

تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بوضع األزمة 

 في الموصل، العراق

   2017آذار/مارس  11 – 1:  9اإلصدر رقم 
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 : منظمة الصحة العالمية/سي. سمول وود ©صورة 

لتها حكومة المملكة  عاملون من منظمة الصحة العالمية يفرغون شحنة من المعّدات الوقائية موَّ

  .المتحدة لدعم االستجابة المتواصلة في الموصل

ع مواضيال

 الرئيسية
 

تحديث 

المعلومات 

عن 

 األوضاع
 



 

  شاء مستشفى "عذبة" الميداني، على الخطوط األمامية غرب بدأت منظمة الصحة العالمية العمل في إن 2017شباط/فبراير  4وفي

من خطة المنظمة لالستجابة للمصابين بالرضوح، والغرض من هذا المستشفى هو االستجابة لألعداد  اً جزءباعتباره الموصل، وذلك 

شاء وتجهيز المستشفى، % من العمل في إن98حاالت المصابين بالرضوح، وقد استكملت المنظمة أكثر من  الضخمة المتوقعة من

 وسيتم تسليمه إلى وزارة الصحة ومديرية الصحة في محافظة نينوى. 
 

  مرفقاً  58، قدم 2017آذار/مارس  5في األسبوع التاسع من أسابيع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي، وهو األسبوع الذي ينتهي في

د الوبائي، ومن هذه المرافق الصحية هناك  عيادة طبية ثابتة  35عيادة طبية متنقلة، و  21صحياً تقاريرهم األسبوعية حول الترصُّ

وكالة صحية ومن  15للرعاية الصحية األولية، ومستشفيان اثنان يقدمان خدماتهما للنازحين، وتتلقى هذه المرافق الصحية الدعم من 

استشارة طبية في مجموع مخيمات النازحين  29715ة في محافظة نينوى. وقد سجل نظام شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة مديرية الصح

%(، واإلسهال الحاد 39في محافظة نينوى. وكانت األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض في المحافظات هي االلتهابات التنفسية الحادة )

 %(.1لدي )%(، وداء الاليشمانيات الج5)

 

  من أسابيع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي، سجلت محافظة نينوى انخفاضاً في عدد حاالت  9وخالل هذا األسبوع، وهو األسبوع

لَْت في القطاع الصحي في منطقة "القيَّارة" الصحية في الموصل ) %(، وفي 27االلتهاب التنفسي الحاّد، وكانت معظم الحاالت قد ُسجِّ

%(، وفي القطاع 11%(، وفي القطاع الصحي في كلٍّ من منطقتَْي "تلعفر" و "تلكيف" )21حي في منطقة "الحمدانية" )القطاع الص

%(، وفي القطاع الصحي في منطقة "أيسر" 9%(، وفي القطاع الصحي في منطقة "مخمور" )10الصحي في منطقة "الشيخان" )

%(. )يرجى االطالع على 1، وفي القطاع الصحي في منطفة "سنجار" )%(2%(، وفي القطاع الصحي في منطقة "بارداراش" )8)

 الشكل التالي(. 

 
 

 .رة حديثاً وفي داخل مدينة الموصل بسبب التحديات األمنية  اإلمكانية المحدودة لوصول السكان إلى الخدمات الصحية في المناطق المحرَّ

  اً حديثاً بسبب التحديات األمنية التي احباتجاه المناطق التي أصبح الوصول إليها متمنظمة الصحة العالمية التحركات الضيقة النطاق لشركاء

 لحاالت يُْشتَبَه بأنها أمراض سارية ضمن المجتمعات المتأثرة.في الوقت المناسب تجعل من الصعب عليهم القيام بدراسات استقصائية 
 ك خطر محتََمل النتشار فاشيات األمراض هناال نقص المياه اآلمنة لدى السكان داخل المناطق الواقعة غرب الموصل مصدراً للقلق. فال يز

 التي تنتقل بالمياه، مثل اإلسهال المائي الحاد.

 
  رة حديثاً.تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان المتضررين في المناطق  الُمَحرَّ

 .ًتقديم التدبير العالجي للمصابين بالرضوح والذين تزداد أعدادهم ازدياداً ُمطَِّردا 

 هدون في نقاط تحقيق االستقرار نقص أعداد الموارد البشرية الالزمة لتقديم الدعم لألعداد الضخمة من المصابين بالرضوح الذين يُشا

 .لحاالتهم وفي المستشفيات الميدانية

 والالزمة للتدبير العالجي للمصابين بالرضوح الشديدة وتسكين آالمهم. ،النقص في كميات المخزون من األدوية التي تخضع للمراقبة 
 إلى مواقع خارج مدينة الموصل. لرضوحالنقص في كميات الوقود وفي أعداد سيارات اإلسعاف الالزمة إلحالة المصابين با 
 .ًرة حديثا  ضآلة االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية في المناطق المحرَّ

 .تََدنِّي قدرات العاملين الصحيين في مجال تقديم الرعاية الطبية للمرضى الداخليين في المستشفيات في محافظة نينوى 

تحديث 

المعلومات 

نشرة  نم

المرصد 

الوبائي 

 األسبوعي

مصادر 

القلق في 

الصحة 

 العمومية

االحتياجات 

واألولويات 

والثغرات 

 الصحية



 لعمل الجراحي.نقص القدرات المتوافرة لتقديم الرعاية التالية ل 

 

 

 ها في الموصل وحولها، لمواجهة حاالت منما يوجد في سياق سعي منظمة الصحة العالمية لزيادة جاهزية المرافق الصحية في العراق، و

تلك  حكومة المملكة المتحدة، وتتضمنمن المعّدات الوقائية من متري التعرض للمواد الكيميائية، فقد تلقت المنظمة ما يزيد على طن 

وأحذية بالستيكية وأقنعة وكمَّامات وقفازات ومعدَّات أخرى باإلضافة إلى الشحنات التي تم توريدها من قبل لتقديم الدعم في أردية  داتادماإل

 ذا المجال.ه

  ِّمن ت حالة قدم 15بذل جهود االستجابة ل الصحة ل مع الشركاء اآلخرين فيق منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية العراقية ووتنس

وتلقت المعالجة في المستشفى الغربي للطوارئ في إربيل، وقد تخرج من المستشفى  ،َمل أنها تعرضت لمواد كيميائية ساّمةحتَ الموصل ويُ 

في المستقبل َعيَّنت مديرية الصحة في ومن أجل ضمان االستجابة السريعة لحاالت التعرض للمواد الكيميائية السامة حاالت،  6حتى اآلن 

تقديم التدبير العالجي األساسي للمرضى. وباإلضافة إلى ذلك برفق اإلحالة الذي يهتم بتوثيق الحاالت ونينوى مستشفى "شيخان" ليكون م

 2017آذار/مارس  14فإن منظمة الصحة العالمية ستتعاون مع مديرية الصحة في محافظة نينوى ومع الشركاء اآلخرين في الصحة في 

 لتدريب العاملين الصحيين من وسط الموصل حول كيفية إزالة التلوث ومعالجة حاالت التعرض للمواد الكيميائية الساّمة.

 مما أدى إلى موجات ضخمة من النزوح، كما تتوقع السلطات  ،وقد تكثفت العمليات القتالية خالل األسابيع الثالث المنصرمة غرب الموصل

الدعم الذي تقدمه إلى  اردقالقادمة، ونتيجة لذلك، زادت منظمة الصحة العالمية من معداد المصابين بالرضوح في األيام ازدياد أالصحية 

مديرية الصحة في محافظة نينوى وإلى الشركاء في الصحة، فوفرَّت كميات إضافية من اإلمدادات الطبية التي سوف تؤدي لزيادة قدرات 

ين من الموصل، بما في ذلك المناطق التي تقع المرافق الصحية في  استجابتها للمصابين بالرضوح ولتلبية االحتياجات الصحية األخرى للفارِّ

عت منظمة الصحة العالمية لمديرية الصحة في محافظة نينوى بخمس حقائب برَّ تغرب الموصل والمحيطة بالموصل، وفي هذا المجال 

كاملتين من الحقائب المعتمدة لدى الوكاالت الدولية  مع حقيبتين ،ات الالزمة لمواجهة مقتضيات الطوارئمعتمدة لدى الوكاالت الدولية لألدو

 شخص. 7000معالجة اإلسهال، وفي ذلك ما يكفي لمعالجة دوية أل

 دمات نقل الدم، ونتيجة لتدفق أعداد كبيرة من المصابين بالرضوح من الموصل إلى مستشفى "برطلة" الميداني، وما يتطلبه ذلك من خ

من نقص في القدرات الالزمة لتحري الدم اآلمن وتوفيره لدى مديرية الصحة، فقد قدمت منظمة الصحة العالمية منذ ذلك  ما يرافقنتيجة لو

 475ع التسهيالت لتلبية احتياجات المصابين بالرضوح من الدم، بالعمل من خالل مركز نقل الدم في إربيل على تجمي 2017شباط/فبراير  5

عامالً تقنياً في  17، ونقلها إلى مستشفى "برطلة" الميداني، كما تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم ل اوحدة من الدم وإجراء التحريات عليه

 المختبرات إلجراء ما يلزم من العمليات التقنية على وحدات الدم المطلوبة.

 عيادات الطبية المتنقّلة التي تتلقى الدعم من منظمة الصحة العالمية، والمرافق الثابتة وفي هذا األسبوع، بلغ عدد االستشارات التي قدمتها ال

استشارة ألطفال دون  2700استشارة، منها  15792 ،لتقديم الرعاية الصحية األولية والتي يديرها شركاء العمل مع منظمة الصحة العالمية

تنفسي الحاد أكبر عدد من االستشارات في جميع المرافق في هذا األسبوع، إذ بلغ سّن الخامسة من العمر، وقد شّكلت حاالت االلتهاب ال

 التفاصيل حول االستشارات التي أجريت هذا األسبوع.  3%. ويوضح الشكل 33

 

 
  مديرية الصحة في محافظة نينوى في في قدرات الومع تواصل األزمة في غرب الموصل، تواصل منظمة الصحة العالمية سعيها لتقوية

كما تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم للعيادات والفرق مجال تلبية احتياجات النازحين من الموصل إلى الحدود بين دهوك ونينوى. 

داً لة في مخيم "نارغيزليا" للنازحين من خالل مديرية الصحة في دهوك، فخالل هذا األسبوع، أجالطبية المتنقِّ  رت الفرق الطبية المتنقلة ترصُّ

  نة ماء.عيِّ  19ليل لمعرفة مستوى الكلورين في امسكناً وإجراء التح 16صحياً فاعالً بزيارة 
 لحاالت الطبية الطارئة من المناطق التي أصبح اإلى تقوية مسار إحالة  من خالل مديرية الصحة في دهوك وقد سعت منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة فقدمت متاحاً حديثاً ومن مخيمات النازحين إلى الخدمات الصحية الثانوية أو الثالثية في "شيخان" وفي دهوك،  الوصول إليها

استجابة 

منظمة 

الصحة 

 العالمية



منها حاالت طبية وحاالت رضوح  ،حالة طارئة 67. وقد أحيلت 122فرق تدير الخدمات المتنقّلة وتحمل الرمز  10الدعم إلى العالمية 

 "شيخان" ومستشفى الطوارئ في دهوك ومستشفى أزادي. وحاالت توليد إلى مستشفى

  طبيباً يعملون في مستشفى الطوارئ في دهوك ومستشفى أزادي  12وباإلضافة إلى ذلك، واصلت منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم إلى

لى جانب تقوية نظام إحالة النازحين العام، تحت إشراف مديرية الصحة في دهوك، بغية ملء الثغرة الناجمة عن نقص األطباء العاملين، إ

في المحافظات. ففي هذا األسبوع، عالج هؤالء األطباء في المستشفيين المذكورين  ئةالذين تتطلب حاالتهم خدمات صحية متخصصة وطار

تشرين الثاني/نوفمبر  1 نازحاً، ليصل العدد التراكمي للمرضى الذين عولجوا منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية تقديم دعمها لهم في 893

 مريضاً. 20542إلى  2016

  منظمة الصحة العالمية مركز الرعاية الصحية األولية في "جدعة"، ومركز الرعاية الصحية األولية في العاملين في وقد زار فريق من

سياق الدور اإلشرافي الداعم لمنظمة مخيمات النازحين في "القيارة"، وتأتي هذه الزيارة في وهما مركزان يقعان ضمن  ،منطقة الطيران

الصحة العالمية. وقد الحظ الفريق الزائر عدم توافر الخدمات المختبرية التشخيصية الضرورية لتأكيد األمراض، وغياب الخدمات المتنقلة 

حة العالمية الدعم باألدوية الالزمة لإلحالة، والنقص في األدوية األساسية للطوارئ، وهي أمور تمّس الحاجة إليها. وستقدم منظمة الص

األساسية للمرافق الصحية، كما ستعمل السلطات الصحية على تدريب العاملين الصحيين فيها لتعزيز شبكة اإلنذار المبكر واإلبالغ عن 

إلى المرافق المخاطر، كما ستشرع المنظمة في المناقشة مع مديرية الصحة في محافظة نينوى حول كيفية تقديم الدعم لخدمات اإلحالة 

 الصحية.

 

  للمساعدات اإلنسانية مكتب المفوضية األوربية صندوق األمم المتحدة للسكان و، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع 2017آذار/مارس  5في

وقد لحق  ترميمه بدعم من االتحاد األوروبي.استكمال تلو  ،)إيكو( ومنسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في تعهُّد مستشفى "القيارة" العام

خالل العمليات العسكرية التي دارت في الموصل، وبقي خارج الخدمة منذ ذلك  2016بالمستشفى دمار كبير في تشرين األول/أكتوبر 

بما  ،جديد لعامة الناس منفتح أبوابه يالوقت. وقد عملت منظمة الصحة العالمية مع صندوق األمم المتحدة للسكان على ترميم المستشفى ل

إلى جانب خدمات  ،فيهم النازحون. وسيقدم المستشفى خدمات الرعاية التالية للعمل الجراحي للمصابين بالرضوح القادمين من الموصل

ين من غرب الموصل. ويعتبر هذا المستشفى من مرافق اإلحالة الثانوية  رعايةل والخدمات األساسية األخرىالصحة اإلنجابية  النازحين الفارِّ

 استشارة صحية. 166177سجل هذا المستشفى  2017آذار/مارس  3التي تقدم خدماتها إلى التجمعات السكانية في القيارة، ففي 

  مشاركاً، وتركزت المناقشات فيه حول األزمة  36ربيل حضره في إ اً تنسيقي اً اجتماعالمجموعة الصحية  تعقد 2017آذار/مارس  6وفي

في الموصل، والرعاية الصحية األولية في المخيمات التي أنشئت حديثاً للنازحين من غرب الموصل والمناطق التي يجاورها شرق 

األنشطة  المناقشات اإلبالغ عنى جانب استعراض أحدث المستجدات في اإلصابات بالرضوح. كما تضمنت لإ ،الموصل، ومسارات اإلحالة

 . 2017اإلعالمية لعام 

 

  مستشفيان اثنان من بين المستشفيات الثالث التي تعاقدت منظمة الصحة العالمية عليها لدعم استجابة وزارة الصحة شارف على االكتمال

ومن % حالياً، 98"عذبة" إلى  منطقة معدل إنشاء وتجهيز المستشفى الميداني فيلمقتضيات العمليات العسكرية غرب الموصل. ووصل 

. بينما يتوقَّع أن يُستَكَمل ويَُسلَّم مستشفى "حمام العليل" 2017لَّم إلى السلطات الصحية في منتصف آذار/مارس سَ ل ويُ ستَكمَ المتوقع أن يُ 

 .2017خالل األسبوع الثالث من شهر آذار/مارس 

  لمواد كيميائية سامَّة، َعيَّنت مديرية الصحة في محافظة  ض  يُْشتَبه بأنه تعرُّ في المستقبل ضمان االستجابة السريعة ألي حدث ومن أجل

ب منظمة الصحة العالمية  نينوى مستشفى "شيخان" كمرفق إحالة يستقبل المرضى إلزالة التلوث ولتقديم المعالجة األولية لهم. وستدرِّ

عشرة عاملين في   2017آذار/مارس  14ية الصحة في محافظة نينوى والشركاء اآلخرين في المجموعة الصحية يوم بالتعاون مع مدير

 الرعاية الصحية من وسط الموصل.

  سيارة إسعاف اشترتها منظمة الصحة العالمية لصالح  30من أصل  15شحن  2017سيتم في األسبوع الثاني من هذا الشهر آذار/مارس

 توزيعها في الخطوط األمامية في الموصل لتعزيز مسار اإلحالة للمصابين بالرضوح.م العراق. وسيت
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