
 
 

العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية تصل إلى النازحين في 

 ، العراقمحافظة السليمانيةفي  كلار قضاء

 

في  ، والذين يعيشونداخليا   يننازحال من العراقيين 8000أكثر من  أصبح بإمكان: يارمايو/أ 16 ،بغداد، العراق

، الحصول على ، جنوب شرق محافظة السليمانيةكرميانكفري في قضاء و كلار قضاءفي والقرى  مخيماتال

 ة الأولية الأساسية التي تقدمها الفرق الطبية المتنقلة التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.يخدمات الصحال

 

في وقت سابق من هذا  قورتوو تازه دي الداخلي النزوحبعد إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية في مخيمي 

بالتعاون مع والحصول على الرعاية الطبية. إمكانية  محرومين منالعام، بقي آلاف الرجال والنساء والأطفال 

ة ، أنشأت منظمة الصحغير حكوميةمحلية ، وهي منظمة ومنظمة التنمية المدنية العراقيةمديرية الصحة 

. كما قدمت منظمة من طبيب وممرض ومساعد صيدليتألف كل منهما ، يالعالمية فريقين طبيين متنقلين

 الصحة العالمية ثلاث سيارات إسعاف لتسهيل إحالة مرضى الطوارئ.

 

النازحين  بالإضافة إلى، قورتوتازه دي و يمخيمفي  لنازحين داخليا  إلى اخدماتها العيادات المتنقلة  وتقدم

 مسافةالعديد من هذه المناطق  وتبعدكفري. قضاء كلار و قضاءأنحاء  جميع والمجتمعات المضيفة فيداخليا  

 .احةمت ةثانوي ةصحي منشأة، أقرب كلارن مستشفى عساعة تتجاوز ال

 

تشمل أكثر الأمراض وتشمل الخدمات المقدمة في العيادات الاستشارات والأدوية وإحالات حالات الطوارئ. و

علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي والإسهال والأمراض المزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم  ا  شيوع

جلسات توعية حول الوقاية من الأمراض المعدية والممارسات الصحية  ا  تقدم الفرق الطبية أيضووالسكري. 

 الجيدة.

 

بالأهمية العيادات المتنقلة تتسم : "ميان، المدير العام لصحة كر جمال د. سيروان محمدقال في هذا السياق، و

تقديمها".  المحليون يستطيع العاملونالرعاية التمريضية والاستشارات التي لا ك إضافية خدمات ه منتوفر  لما

، إلى هذه المواقع لم يكن بإمكاننا الوصولمنظمة الصحة العالمية،  الذي تقدمه"بدون هذا الدعم وأضاف: 

في  ينالعامل يندفع الحوافز للسائقين والممرضأو ، الساعة طوال أيام الأسبوع مداروإجراء الإحالات على 

 .محدودية الموارد المتاحة لدينا"نظرا  لسيارات الإسعاف 

 

 5في مخيم قوراتو منذ وتعيش  في شهرها السابع حاملو أم لثلاثة أطفالوهي  ،باشتابا محمد بدورها، قالت

غلق قبل لأولية هنا لكنه أ  كان هناك مركز للرعاية الصحية ا: "نزوحها من ديالى بعد نزاع مسلح عقب أعوام

، لأن الصحة ي هذا المخيمف نتلقاهاما زلنا  الصحية هي إحدى الخدمات التي لأن الرعاية ةأنا سعيد. شهرين

 مهمة".

 



 
كلار  قضاء ويتشارك. موعد عودتهم مجهولا   زاليوما  ،من الأنبار وديالى وصلاح الدين أساسا   النازحونم وقد  

 وصلاح الدين. ىمع محافظتي ديال أراضيهماكفري قضاء و

 

مكتب الولايات المتحدة للمساعدة الخارجية في  تين،المانح ة الصحة العالمية شركائها والجهتينتشكر منظم

 اعلى تعاونهم ،المدنية )إيكو(مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية و حالات الكوارث

بدون هذا فوالأطفال الذين يعيشون في أماكن النزوح ومناطق العودة.  المتواصلين للرجال والنساء اودعمهم

 إليها. تهاحاجتي تشتد إلى خدمات الرعاية الصحية ال ستفتقر هذه المجتمعات كانت، الدعم

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 

 أجيلوبولين 

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7729877288 

ajellopa@who.int 

 

 أجيال سلطاني

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7740 892 878 

sultanya@who.int 

 

 غيدا المياحي 

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7827886765 

almayahig@who.int 
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