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   108 ربيلإ في لطوارئل يغربال مستشفىالو الطوارئ مستشفى فيهم ليسجمصابين بالرضوح الذين تم تال حاالتبلغ عدد 

 - 8من  الفترة في يالميدان "برطلة" مستشفى فيابين بالرضوح صمالاً من مريض 390 إلى عالجتقديم ال إلى باإلضافةحاالت، 
 17 منذ الثالثة المستشفيات فيتها معالجتي تمت ال اإلصابات لحاالت التراكمي العدد وصلو. 2017 ينايركانون الثاني/ 31

 تكون أن توقعي حيث ،الموصل غرب االستعدادات فيوجهود الحالة، كما تم رفع مستوى  3924 إلى 2016 أكتوبرتشرين األول/

 إضافية. ميدانية مستشفيات ثالثة إلنشاء خططويتواصل وضع ال. بالرضوح مرتفعة ةابصاإل حاالت أعداد

  فيلحاالت المصابين بالرضوح  االستقرار حقيقت نقاطيد من عدال إلنشاء أيضاً  شركاءالعمل مع ال العالمية الصحة منظمةوتواصل 
التي  خططوفي الوقت ذاته تتواصل ال. اإلحالة مسارات تحسينمن أجل  الموصل من الغربية األجزاءالتي تحيط ب قالمناط

 من الشرقي الجزء في النقاط الموجودة من قبل لتحقيق االستقرار لحاالت المصابين بالرضوح تشغيل في ستمراراالتستهدف 
وقد بلغ مجموع أعداد . نازحينال بعضلو المضيفة للمجتمعات األولية الصحية الرعايةلتقديم خدمات  رافقلتكون بمثابة م الموصل

 أقامتهاالتي  لحاالت المصابين بالرضوح االستقرار حقيقت نقاطفي  2016 أكتوبرتشرين األول/ 17 منذالذين تلقوا المعالجات 

 مصاباً. 3198 والشركاء العالمية الصحة منظمة

 

 تقاريرهم  صحيا   مرفقا   55 قدم ،2017 كانون الثاني/يناير 29 في نشرة الراصد الوبائي األسبوعي لألسبوع الرابع الذي ينتهي وفي

د الوبائي، ومن تلك المرافق  ومستشفى واحد، وتنتمي تلك المرافق  ثابتة، عيادة 34متنقلة، و طبية عيادة 20األسبوعية حول الترصُّ

 مخيمات جميع فيالتي قدمت للنازحين الطبية المسجلة وقد بلغ عدد االستشارات . نينوى في تقدم الخدمات للنازحين وكالة 15إلى 

 الحادة التنفسي الجهاز التهاباتالمحافظات هي  في للمرض الرئيسية األسباب كانتو. ةشاراست 29.699الموصل من  لنازحينا

 .(%2) الجلدي يشمانياتالال وداء ،(%5) الحاد واإلسهال ،(57%)
مليون شخص، مصدر البيانات منظمة مكتب منسق  1.5 – 1.2وصل عدد المتضررين من العمليات الحربية إلى  2016كانون األول/ديسمبر  23في   *

 األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية. 

 .2017األرقام المقترحة في خطط االستجابة اإلنسانية لعام   **

 .2017كانون الثاني/يناير  21وحتى  2016تشرين األول/أكتوبر  17عدد االستشارات الطبية منذ  ***

 مستشفيات الطوارئ في إربيل. وهذا الرقم قابل للزيادة. مستشفيين اثنين من حاالت اإلصابات لدى المرضى الذين أحيلوا إلى ****
 صل.تقتصر على حالة التمويل الالزم في عمليات المو  *****

   

 مع منظمة و العالمية الصحة منظمة مع بالتعاون الصحة وزارة أنجزت
 سن دون طفل مليون 5.8 من كثرالتطعيم باللقاحات أل الشركاءمع و اليونيسف

 يتال الوطنية يعنالتم حملة مايأ  خالل األطفال شلل ضد الخامسة من العمر

 .2017 يناير شهر كانون الثاني/ فيأجريت 
 وهي  شريكة، حكومية غير الدعم لثالث منظمات العالمية الصحة منظمة قّدمت

 ،(DAMA) الطبية في الفعاليات مساعدون  ومنظمة أطباء منظمة ميدير،

 األساسية األدوية بتوفير (WAHA) النساء والصحة والتحالف الدولي من أجل

( EHKsالصحية ) الدولية للطوارئ وحقائب األدوات المعتمدة من الوكاالت

 الصحية الرعاية خدمات تقديم من أجل دعم شخص   38.000 بكمية تكفي

رةا المناطق ذلك في بما ،نينوى محافظة في للنازحين األولية  .حديثاً  لمحرَّ

 مئةل تكفيحقيبة كاملة من أدوات الطوارئ  نيويوركأطباء من  الشريكة الحكومية غيرالمنظمة  إلى  العالمية الصحة منظمة متسلَّ  وقد 

، التعليمي ربيلإ مستشفى إلى جراحي تدخل 500جراء إل تكفي جراحيةال حقائب لألدوات 5 سلَّمتوابين بالرضوح، صمالمن  مريض

 .ربيلإ في الجراحية لتدخالتلو الحرجة الرضوحللمصابين ب رعايةالتدبير العالجي وال تعزيز إلى اإلمدادات وتهدف

 الصحية الخدمات دمالتي تق المتنقلة الطبية الفرق دعم ،دهوكفي  الصحة مديرية خالل من ،العالمية الصحة منظمة واصلت دهوك، فيو 
بلغ عدد  األسبوع، هذاوفي . "شيخان" منطقة في "يزلياغنار"تحريات في الإجراء  موقع في حديثاً  القادمين للنازحين والوقائية العالجية
دون سن  األطفال نم هؤالء من 76 وكان ية،ات الطباالستشار خدماتمنهم  398 تلقى ،نازحاً  909 حديثاً وا وصل نيذال النازحين

 الخامسة من العمر.
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تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص 
 بوضع األزمة في الموصل، العراق

 / الثاني كانون 14-7: 2اإلصدار رقم 
   2017يناير 
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 صورة  : منظمة الصحة العالمية/بولين أجيلو
عاملون من منظمة الصحة العالمية يسلمون إمدادات الطوارئ الطبية إلى 
ارة" لدعم االستجابة للنازحين وللمجتمعات  المكتب الصحي في منطقة "القيَّ

 المضيفة. 
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 لتهابات اال حاالت عدد في زيادة نينوى محافظة سجلت الرابع من أسابيع نشرة الراصد الوبائي األسبوعي، األسبوع خاللو

 ةيالصح "القّيارة" منطقة منو ،(%29) الموصل في ةيالصح "أيسر" منطقة من الحاالت معظم وكانت. الحادة التنفسية

 ةيالصح تلكيفمنطقة من و ،(%8) ةيالصح "وتلعفر ومخمور لشيخانمناطق "ا منو ،(%13) الحمدانيةمنطقة  منو ،(27%)

 الرسم إلى الرجوعويرجى (. %1) الموصل في سنجارل الصحية منطقةال من، و(%2) راش الصحيةدارابمنطقة  منو ،(4%)

 .التفاصيل علىتعرف لل البياني

 

  شبكة التنبيه واإلنذار واالستجابة المبكرة الحاد من خالل  الرخو باإلبالغ عن حالة واحدة من الشلل إطالق إنذارتمEWARN 

من  األسبوع خالل هذاقد وقعت و ،نازحين في الحزام الجوي للقّيارةفي مخيمات ال ، وكانت الحالةمحددةال عتباتوذلك وفق ال
 هاتلأرسو عيناتال تجمعف. ساعة 72 بعد هذا اإلنذارريات حول حقد أجرت مديرية الصحة في القيارة التو. ريراالتقأسابيع رفع 

 تزال قيد الدراسة.ال والنتائج ،ربيلفي إ العامة الصحة مختبر عبر
 

  األمنية اتصعوبالبسبب إلى الخدمات الصحية  الموصل وداخل اً حديث المحررة المناطق في لسكانا وصولنقص إمكانية. 
 التي  األمنية اتصعوبال بسبب، حديثاً إليها ممكناً  الوصولأصبح  التي المناطق نحوألطراف الشريكة ا تتحركا ضيق مجاالت

في الوقت  المتضررة المجتمعات في يةراسال مراضاألالمشتبهة من  حاالتلل ةسريعات اليرتحتنفيذ ال الصعب من تجعل
 .المناسب

 فنقص المياه اآلمنه هو أحد عوامل الخطر . قلقلل اً مصدر الموصل داخل محاصرينلدى السكان الاآلمنة  المياه نقص زالي ال
 .الحاد المائي اإلسهالالمنقولة بالمياه مثل  األمراض تفشيلالمحتملة 

 القارس الشتاء فصلو البارد الطقس بسبب الحادة العلوي التنفسي الجهاز التهاباتحدوث  في زيادة. 

 ممكنا  منذ وقت قريب. إليها الوصولأصبح التي  المناطق في المتضررين للسكان األولية الصحية الرعاية خدمات توفير 

 ا .مطردا  ياددزاأعدادها رضوح التي تتزايد ال حاالتالتدبير العالجي ل 

 لحاالت  االستقرار تحقيقالتي يتم فيها نقاط الرضوح في ال حاالت أعدادالزدياد في مواجهة ال دعملتقديم الالالزمة  البشرية الموارد نقص

 .الميدانية المستشفياتفي والرضوح 

 رضحية  إصابات من يعانون الذين المرضىهدئة ولت أللملتدبير العالجي للضرورية وال للرقابة الخاضعةدوية األ مخزون النقص في

 .شديدة

 نقص الوقود وسيارات اإلسعاف إلحالة حاالت الرضوح إلى أماكن خارج مدينة الموصل. 

  في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها منذ وقت قريب.رئ الطبية الحاالت الطوضآلة االستجابة 

  افظة نينوىضمن محداخل المستشفيات نقص القدرات لدى العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الطبية للمرضى.  

  لرعاية بعد العمل الجراحي.ا لتقديمنقص القدرات المتوفرة 

 

  

 الوطنية الحملةأيام  فيالتطعيم باللقاحات  سنوات 5-0 بين أعمارهم تتراوحمن األطفال الذين  طفل مليون 5.8 من أكثرلقى ت 

 المناطق في األطفالكما تلقى التطعيم باللقاحات أيضاً . 2017 عام ينايرشهر كانون الثاني/ في العراق في تيجرأ التييع نمللت

 العالمية الصحة منظمة قدمتوقد . بها المحيطة المناطقوفي  الموصل شرق في حديثاً إليها  الوصول مكنأصبح من الم التي
الطبيين في  ينملاعلل وافزالح، وقّدمت لمراقبةلو ،إلشرافلو ،ليصيتفال للتخطيط التشغيلية والتكاليف اللوجستيةاإلمدادات 

 الفرقفي طبياً عامالً  13.000 و كوردستان إقليم فيطبياً عامالً  2.242 ، منهمطبياً عامالً  26.000 ، والذين بلغ عددهمالتطعيم

 .التطعيم باللقاحات ملةح في النقالةالطبية وفي الفرق  ،الثابتةالطبية 
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 اتجاهات االلتهابات التنفسية الحادة وحاالت االشتباه بداء الاليشمانيات واإلسهال الحاد
 2017التي تم اإلبالغ عنها بين النازحين منذ األسبوع األول من عام  

--- اإلسهال الحاد   -----التنفسية الحادة  االتهابات -----االشتباه بداء الاليشمانيات    
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 الصحة منظمةاصلت و ،نينوىو دهوكالحدود بين  إلى الموصل منالقادمين  الجدد لنازحينل الخدمات تقديم ولتعزيز 
 الصحية الخدماتمن أجل توفير ، هوكد في الصحة مديرية خالل من المتنقلة الطبية الفرقإلى  دعمتقديم ال العالمية

نازحاً  398 األسبوع هذاوقد تلقى خالل . "شيخان"منطقة  في "نارغيزليا"ي ف اتتحريال موقع في والوقائية العالجية

 مندون سّن الخامسة  األطفال نم ممنه 76 وكان ،ديثاً وا حوصل نازحين 909 أصل من ،يةات الطباالستشار خدمات

 استقبال مراكز فيالطبية المتنقلة  فرقالإلى و المتنقلة الطبية العياداتإلى  دعمال العالمية الصحة منظمةوقد قدمت . العمر

استشارة  978 امنه ،طبية ةشارستا 7.846حيث تم استقبال  ،إليهما دتي تقوال قرىالو "مندان"و "ليا"نارغيزالنازحين في 

 .المختلفة ألمراضا لحو الصحية االستشارات خدماتتلقوا  ، فقدالعمر مندون سّن الخامسة  طفالأل
 

  فيو دهوكفي  لعامى االمستشففي و الطوارئمستشفى  في اً يبطبالثني عشر  دعمقديم الت العالمية الصحة منظمةوتواصل 
 الذين لنازحينا إحالة نظام تعزيز معطباء، األ نقص في الفجوة لملء دهوكفي  الصحة مديرية إشراف تحت "آزادي"

 في اً نازح 750 األطباء جعال األسبوع، هذاوفي . المحافظة في الطوارئ لحاالتو متخصصة صحية خدمات إلى يحتاجون

 العالمية الصحة منظمة بدأتأن  منذفيهما  عولجوا الذين المرضى من التراكمية دااألعد يجعل مما المستشفيين، هذين

 .مريضاً  15.874 إلىتصل  2016 نوفمبرتشرين الثاني/ 1 في دعمبتقديم ال

  عن " رازاخ"و "شام نس  ح  " ي  م  يَّ خ  م   مثلنازحين ال مخيماتل األساسية الصحية الخدماتالذين يقدمون  شركاءالوقد أبلغ
 داعدارتفاع كبير في أ

 في نقصعن و ،اتتشارسالا
وقد أدى فقدان . يةدواأل

 الهوية بطاقاتل النازحين
البطاقات العائلية والشخصية 

ألسرهم إلى تعذر شبه تام 
 المرضى استخدام ةبعاتلم

إذ يعاني الكثير من  تهم،ألدوي
 في يقيمون الذينالنازحين 
حاالت طبية  من المخيمات

ها عالقة أو ليس ل مزمنة
الثالسيميا  مثل ،بالرضوح

، وهي الدم ضغط ارتفاعو
رعاية  توافرحاالت تستدعي 

 لدعم متخصصةوأدوية 
 الدورة الكاملة للرعاية

وقد أبلغت مرافق . الصحية
 داخل "الزهراء"أخرى مثل 

 لفترة الخدمات من المضيفين من مجموعة السكان نظراً لحرمان يومياً، استشارة 700 من عن استقبال أكثر الموصل

 المضيفة والمجتمعات للنازحين األولية الصحية الرعاية تواصل تقديم خدمات العالمية الصحة منظمة ولكي تضمن. طويلة
ثالث منظمات  العالمية الصحة منظمة دعمت نينوى، محافظة في حديثاً  الوصول أصبح من الممكن التي المناطق في

، (DAMA) الطبية في الفعاليات مساعدون  ومنظمة أطباء منظمة ميدير، وهيالحكومية،  غير شريكة من المنظمات

 وحقائب األدوات المعتمدة من الوكاالت األساسية ، بتوفير األدوية(WAHA) النساء والصحة والتحالف الدولي من أجل

 مريضاً. 38.000لمعالجة  تكفي( EHKsالصحية ) الدولية للطوارئ

 

  لحاالت المصابين  االستقرار تحقيق نقاط في الرضوح رعايةون لطلب سعالذين ي لمصابينا المرضى أعدادوقد تناقصت
 ذلك ويرجع الماضيين، األسبوعين لصاً ملحوظاً خالقتنا أربيل فياثنين من مستشفيات الطوارئ  مستشفيينفي وبالرضوح 

 اً ستراتيجييحتل موقعاً ا الذي "برطلة ميدانفي "و الموصل شرق فيالتي تدور رحاها  عملياتوطأة ال انخفاض إلى جزئياً 
 علىو. الموصل شرق منالرضوح القادمين ب المصابين المرضى عالجحيث يتم  ،ربيلإ إلى الموصل من الطريق على
في ما حولها، وفي و ربيلإ في المستشفيات قدرات تعزيز تواصل العالمية الصحة منظمةفإن  االنخفاض،هذا  من الرغم

طلبون ي الذينالمصابين بالرضوح  للمرضىوخدمات رعاية الرضوح  الطوارئ خدمات تقديمى لع ،نينوىمستشفى 
الصحة  منظمة تبرعت تقرير،تي يغطيها هذا الال الفترة وخالل. األخرى الطوارئ تمع تقديم خدما ،الرعاية الحرجة

 مريض 100معالجة ل تكفيللرضوح،  أدوات كاملةبحقيبة  نيويورك أطباء من الشريكة الحكومية يرة غمنظمإلى الالعالمية 

 500لتدخل على ل تكفيحقائب لألدوات الجراحية بخمسة  التعليمي أربيل مستشفى إلىتبرعت رضوح، والمصاب ب

 مريض.

 د رت وتعزيز دعمي إطار سعيها لاختصاصاتها، وف من جزءل العالمية الصحة منظمةفي سياق ممارسة و  ،عنها واإلبالغ األمراضصُّ

 في خدماتسعون لتلقي الي الذين الرضوحب المصابين المرضى عن اإلبالغ طرق لمناقشة "برطلة" مستشفى العاملون في المنظمة زار

 لمنظمة الصحة العالمية/بولين أجيلو©: صورة 
ات ئلمفي منطقة الحزام الجوي في "القيَّارة" يصرف الدواء ة وليية األصحالعاية ري عيادة الفصيدلي 

 ن يسعون لطلب خدمات الرعاية الصحية.ينازحين الذال
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من حيث  مستشفىال حالة وتقييم الصحية الخدمات تقديم جودةلتأكد من ل "القيَّارة"كما زار العاملون في المنظمة مستشفى . المستشفى

ة المنظمالتي تقوم بها  الترميم أعمال أن إلىالزيارات  نتائج وتشير. رضوحال مرضىعلى  الجراحية للعمليات ةلياتال الرعاية تقديم

 .األولية هامراحل في تزال ال تلك األعمال ولكن بدأت، قد "الصحةالنساء ومنظمة التحالف من أجل " الشريكة الحكومية غير

 

 إلى  جديدة أماكن مماضنا عوم
 الوصول يمكنالمناطق التي 

ت منظمة الصحة ضمان إليها،
 مجموعةمن خالل العالمية 
إلى الشركاء اآلخرين  الصحة

 إلىالدولية  الوكاالت ضمن بعثة
أصبح الوصول إليها  ةنديم أحدث
، "تلكيف"وهي مدينة  ،ممكناً 
 الصحية الرعاية خدمات لتقييم

 والصرف المياه وخدمات األولية
 وتحديد المنطقة، في الصحي
 تتطلب التي والتحديات الثغرات
ئناف الست عاجلة إجراءات اتخاذ
 الصحية الخدماتتقديم 

البعثة  قيفر زاروقد . للمجتمعات
 الرعاية ومرفق لمياها مشروع
. "تلكيف"في  األولية الصحية
 هيكلال أن إلى النتائج وتشير

 الصحية الرعايةالمادي لمرفق 
أن مقدار ما يصله من موارد المياه و ،فيه الطبية واألجهزة المعدات وبعض هأثاثمع نهب ، جزئي لتلف قد تعرض األولية

 تباالمك ثاثألو األولية، الصحية الرعايةلمرفق  وتأهيل بسيطرميم ت :العاجلة االحتياجاتوأن  النظيفة الصالحة للشرب قليل.
: ىخرحتياجات أاوهناك . منيعالت لدعم واللقاحاتالكهرباء،  مولدو الطبية، واألجهزة ،الطبية اتدادمواإل األساسية ألدويةلو

 ستقومو. المياه طريق عن المنقولة األمراض من للوقاية للشرب الصالحة المياه وإمدادات الوالدة وغرفة اإلحالة نظام ترميم
 اآلخرين الشركاءويجدر بالذكر أن . للحياة المنقذة األخرى الطبية اإلمداداتو األساسية األدوية توفيرب العالمية الصحة منظمة
 بحماية المعني العامل والفريق اإلنسانية، شؤوناألمم المتحدة للمنسق  مكتبو اليونيسيف،هم منظمة  التقييم في شاركوا الذين

 .األطفال

 

 وتركزت. مشاركاً  62 وحضره ،2017 عام ينايركانون الثاني/ 25 في الوطنية الصحة عمل لمجموعة اجتماع عقد تم 

والمؤشرات  ،2017 لعام الصحة لمجموعةاالستجابة اإلنسانية  خطةملف المعلومات االرتجاعية حول  علىفيه  المناقشات

قَّحة ل ن   حدثأو الموصل، لغرب التخطيط لسيناريو مقدمة ذلك في بما الموصل أزمةالمعلومات عن  حدثوأ الصحة، مجموعةالم 

 العامل الفريقو األطفال، شلل/يعنمللت عسَّ و  البرنامج الم  و ،(EWARN) ةالمبكر االستجابةو نذارالتنبيه واإل شبكة نع المعلومات

 (.للهجرة الدولية المنظمة) المحلية المجتمعات مع والتواصل التغذية،في مجال  العامل الفريقو اإلنجابية، الصحةفي مجال 

  

 سيتمو ،الموصلفي غرب  عملياتلل الصحة وزارة استجابة لدعم ميدانية مستشفيات ةثالثت منظمة الصحة العالمية رتشا 
 ابين بالرضوح.صمال احتياجاتة يبتلب الفعالةتها استجابو مالءمتها لضمان االستراتيجية المناطق في المستشفيات تثبيت

 
 لدعم ،الموصل مدينة من الجنوبي الجانب لرضوح فياة باإلصابتحقيق االستقرار لحاالت  نقاطالعديد من  إنشاءتواصل ي 

 .مستشفى أقرب إلىرضوح الحاالت  وإحالة يولاأل االستقرار
  

 البالدسيارة منها إلى  15 تصل أن المتوقع ومن حالياً. الشحن فيهي و ،إسعاف سيارة ثالثين العالمية الصحة منظمة اشترت 

 ,الموصل غربفي  عملياتال خالل الصحة وزارة استجابة لدعم استخدامها وسيتم م،ايأ عشرة غضون في

 

 

الشراكة 

 والتنسيق

خطة 

األسابيع 

 القادمة 

 لمنظمة الصحة العالمية/بولين أجيلو©: صورة 
المراكز الصحية في "تلكيف" مؤخراً خالل بعثة تقييم حد أل أثناء تقييمهمي منظمة الصحة العالمية فعاملون ال

 للوكاالت الدولية.
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تم استالم  ،أمريكيدوالر  مليون 65 يتطلب الموصل عمليات عن الناتجة الصحية االحتياجاتلتلبية  الكامل الدعممنظمة الصحة العالمية  تقديمإن 

 .العالمية الصحة منظمةفي  التمويلحول وضع  تفاصيلال 1 لجدولاويوضح  .منها٪( 21)دوالر أمريكي  مليون 14

 *****2016كانون األول/ديسمبر  1: وضع التمويل في منظمة الصحة العالمية مقدراً بالدوالر األمريكي منذ 2الجدول          

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 المبالغ الممنوحة بالدوالر األمريكي المبالغ المطلوبة بالدوالر األمريكي جهة التبرع

 5,000,000 5,000,000 الحكومة الكويتية

 9,000,000 9,000,000  الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

 14,000,000 14,000,000  المجموع

بنا:لالتصال   

  musania@who.intالسيد ألطف موساني، الممثل القطري ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق، البريد اإللكتروني:  .1
  hatahitw@who.int، البريد اإللكتروني:  9647510101456+الدكتور وائل حتاحت، مسؤول تقني، الجوال:  .2
 ajellopa@who.int، البريد اإللكتروني: 9647510101460+بولين أجيلو، مسؤولة إعالمية، الجوال:  السيدة .3
 ya@who.intsultan، البريد اإللكتروني: 9647510101469+السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة إعالمية، الجوال:  .4

 

  

  

 عبئةت

 درمواال
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