
 

 

 

 

 

منظمة الصحة العالمية تثبت جدواها في معالجة المرضى في الموصل في  المتنقلة التابعة لعيادات ال
 19-كوفيد  جائحةاحتواء  هودج خضم

 
أعباء جديدة على البنية الصحية التحتية   19-أضافت جائحة كوفيد : 2020يوليو  20بغداد، العراق، 

فئات  العلى  بشكل خاص  التي أضعفتها عقود من االضطرابات والنزاعات الداخلية وأثرت  في العراق  الهشة  
مليون    4.7وما يزيد على  من النازحين داخليًا  مليون نسمة    1.3  من السكان بما في ذلك أكثر من  الضعيفة

 عيشون في ظروف معيشية فقيرة في أجزاء كثيرة من البالد.ي  الذينو إلى مناطقهم  1ين ن العائد م

ظروف قاسية   ظل أكبر عدد من العائدين الذين يعيشون في شمال غرب العراق نينوى  محافظة تضمو 
التي أثرت و عملية اإلغالق المتمثلة في وتدابير االحتواء الالحقة  19-كوفيد جائحة  حدتها نتيجةتفاقمت 

، بما في ميسرةصحية ت خدماالحصول على  في معاناتهمعائد وزادت  270,000على حياة أكثر من 
 . والسيطرة على انتشاره 19-كوفيد  مرض ذلك الوقاية من 

  المتنقلة، نشرت منظمة الصحة العالمية شبكة من العيادات الطبية 2014عام الل أزمة الموصل في خال
تلك الواقعة على الخطوط و إلى المناطق النائية  األوليةلتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية 

عيادات ذه الوواصلت ه. بالنزاعات  المتأثرةاألخرى المحافظات في نينوى والعديد من  لمعاركاألمامية ل
ت قيمتها مرة أخرى وسط  ثبلت، ر الموصلبعد تحريبتفان وإخالص الرعاية الصحية تقديم خدمات  المتنقلة 

 في البالد. فيروس كورونا المستجد سعي الجهات الصحية الحتواء االنتشار السريع لعدوى 

منظمة الصحة  وفي هذا السياق، قال الدكتور أدهم اسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "
  ات في نينوى وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع  السكانمن  الضعيفة  الفئات  العالمية قلقة بشأن صحة  

 معيشية قاسية".  اً ظروفالتي ال تزال تعاني و 

لتنسيق الوصول   الصحةوشركاء وثيق مع السلطات الصحية المحلية بشكل  تعاون ت"وأكد أن المنظمة 
مواد الو   الوقائيةرسائل  ال نشر  المستدام إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية في هذه المواقع، باإلضافة إلى  

في   الجائحة. وأضاف الدكتور إسماعيل: "نعتقد أن انتشار "على قدر المستطاع 19- حول كوفيد ية و التوع
 

 ( 2002يوليو  3 -يونيو  8مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح في العراق، )  1



 

 

يؤدي إلى عواقب وخيمة   قد مخيمات الالجئين أو مالجئ العائدين    وأالنزوح  مخيمات  البيئات الحساسة مثل  
 ". هاتحمد عقباال 

الشركاء المنفذون في شمال وغرب وشمال غرب العراق شبكة العيادات الطبية المتنقلة التي تدعمها   ويدير
عيادة متنقلة   18 ريدي ، وهي شريك صحيغير الحكومية "داري "منظمة ، ومنهم منظمة الصحة العالمية

ممن هم  السكان تضمان الفئات األكثر ضعفًا من  اللتان ،األنبار ونينوى محافظتي في منظمة التدعمها 
 الرعاية الصحية.  ات خدمبأمس الحاجة إلى  

طبي يعمل في إحدى المراكز الطبية المتنقلة في   مسؤول، وهو قال الدكتور أحمد رياض من جانبه، 
في توفير  كل كبير بشالمتنقلة الطبية العيادات  ازدادت أهمية، ةالحالي 19-كوفيد  الموصل: "خالل جائحة

تقييد الحركة الذي فرضته  وأدى. التي تمر بمرحلة التعافيخدمات الرعاية الصحية األولية في المناطق 
  حد من وصول المستفيدين إلى مراكز الرعاية الصحية األولية الثابتة إلى الالسلطات المحلية في نينوى 

مناطق  العديد من ال، تمكنا من الوصول إلى  قلةالعيادات المتن  بفضلولكن    .للحصول على الخدمات الصحية
رسائل  ال بث من خالل  19-كوفيد لستجابة االودعم جهود  ،نائية لتقديم خدمات الرعاية الصحية األوليةال

 . "الجائحة حول الوقاية من ة التوعويةيالصح

عيادة   إليهم عن طريقيستفيد المرضى من الخدمات الصحية المتنقلة التي تصل  : أثناء اإلغالق،  1)صورة  
  أيار /غير الحكومية الشريكة في الموصل. مايو  "داري "تديرها منظمة  و متنقلة تدعمها منظمة الصحة العالمية  

 . منظمة الصحة العالمية في العراق( 2020

  صف  في  يقفون  كانوا الذين  األفراد  بعض  باستثناء تماماً  خالية  الموصل في اليرموك منطقة  شوارع بدت 
  العمر من البالغة امه والد  ياسر علي قال اإلمكان. قدر  االجتماعي لتباعد ا على حفاظاً  منةآ مسافة تفصلهم

  تقيؤ  مع البطن في شديد  وألم حمى من تعاني كانت  األمس. ليلة طوال النوم امه تستطع "لم سنوات: 9
 التجوال. حظر بسبب  المدينة  مستشفى إلى اصطحابها أستطع لم ابنتي. حياة المتنقلة لعيادةا أنقذت  متكرر.

 ".منزلي عن كم 20 من  أكثر صحية منشأة أقرب  تبعد و  المشفى، إلى بالذهاب  التفتيش نقاط لي تسمح مل
  

  التي  الطبية ادةيالع فريق قبل من للعالج تخضع الموصل من سنوات  9 العمر من تبلغ فتاة : 2 )صورة
  الصحة  منظمة .2020 أيار مايو/ الحكومية. غير داري  منظمة وتديرها العالمية الصحة منظمة تدعمها
 العراق(/ العالمية

  



 

 

- كوفيد  لجائحة االستجابة  عملية أثناء المتنقلة العيادات  تقدمها التي الصحية الخدمات  مواعيد  تغيير تم وقد 
  الحاجة   عند   األولية   الصحية  الرعاية  مرافق  إلى  الوصول  هاسكان  يستطيع  ال   التي  واألحياء  المناطق   لتغطي   19

  هذه  في  العاملة الصحية  الفرق  نجحت  وقد  .البالد  مستوى  على  السلطات  فرضته الذي التام الحظر  بسبب 
  انتشار  بدء منذ  نينوى  في  المستفيدين آلالف 19-كوفيد  من والوقاية التوعية  رسائل  إيصال في العيادات 
 . 2020 حزيران يونيو/ حتى منطقة 293 في استشارة 48،611 قدموا كما العراق. في الجائحة

  
 الموصل  في العالمية الصحة منظمة تدعمها التي المتنقلة الطبية العيادات  ألحد  الطبي الفريق :3 الصورة)

 ( 19- كوفيد  من والحماية الوقاية تدابير حول  ويوعيهم المستفيدين يوجه
  

  انتشر  وبعدها  العام. هذا من فبراير/شباط 24 في حدوده داخل 19-  بكوفيد  مؤكده إصابة أول قالعرا سجل
  بفيروس  خاصة استجابة إلعداد  المتاحة الموارد  بتعبئة العراقية الصحية للسلطات  سمح  ما ببطء، الفيروس
  التخطيط  تمو  .العراق في العالمية الصحة منظمة بمساعدة  بسرعة لديها الفحص  قدرات  وتوسيع كورونا

  في  بما المخاطر عالية والمناطق المواقع على التركيز مع العراق في المناطق جميع تغطي بحيث  لالستجابة
 والصمود. التعافي برنامج في المشمولة المحافظات  ذلك

  
  في  األمريكية الخارجية المساعدات  مكتب  من السخية المساهمة بفضل العالمية الصحة منظمة تمكنت  وقد 

 ECHO المدنية  الحماية  وإدارة  اإلنسانية   للمساعدات   السامية  األوروبية  والمفوضية  (OFDA)  الكوارث   حاالت 
  التي  المتنقلة الطبية العيادات  الحصر، ال المثال سبيل على يشمل وذلك الصحية، للخدمات  الدعم تقديم من

 . نينوى  محافظة في كافية خدمات   تتلقى ال التي المناطق من العديد  في صحية   رعاية شركاءال يديرها
  

 انتهى 
 

 بـ:  االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد
964+ 7740 892  هاتف  ،sultanya@who.int العالمية،  الصحة  منظمة  في  اتصاالت  مسؤولة  سلطاني،  أجيال •

878    
 964 7729 877  هاتف ، ajellopa@who.intالعالمية، الصحة منظمة في اتصاالت ةمسؤول أجيلو، بولين •

288     
  964 7800 010 244 هاتف،shabab@who.int العالمية، الصحة منظمة في اتصاالت مسؤولة شبع، براء •
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