
 
 

ملیون شخص، مصدر البیانات منظمة مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون  1.5 – 1.2وصل عدد المتضررین من العملیات الحربیة إلى  2016كانون األول/دیسمبر  23في  *
 اإلنسانیة. 

 .2017األرقام المقترحة في خطة االستجابة اإلنسانیة لعام   **
 .2016تشرین األول/أكتوبر  17عدد االستشارات الطبیة منذ  ***

 وارئ في إربیل. حاالت اإلصابات لدى المرضى الذین أحیلوا إلى مستشفیات الط ****
 تقتصر على حالة التمویل الالزم في عملیات الموصل.  *****

 

 

  

 

  ّالشركاء الذین یتلقون الدعم من ل سج
في  األسبوع منظمة الصحة العالمیة ھذا

ن م للنازحین جیدة صحیة خدمات توفیر
 قدّمتھااستشارة  7569 الموصل
 بیةالط والفرق ، المتنقلة الطبیة العیادات
 زومراك الثابتة، العیاداتو ،المتنقلة
 شباط/ 17وفي . األولیة الصحیة الرعایة
 اإلجمالي بلغ العدد 2017 فبرایر

 الرعایة دماتخقوا تل الذین للمرضى
 یوم الموصل عملیات بدایة منذ الطبیة

إلى  2016 أكتوبر/األولتشرین  17
  مریضاً. 513597

 لھمتسجی تم الذین المصابین عدد بلغ وقد 
 مستشفیات 4 في 2017فبرایر / شباط 17 حتى 2016 أكتوبر/األول تشرین 17 یوم الموصل في العملیات بدایة منذ

 "برطلة" مستشفىو ،"شیخان" ومستشفى للطوارئ، أربیل غرب ومستشفى لطوارئإربیل ل مستشفى ھي للطوارئ
ً  137ھذا األسبوع إلى عدد المصابین الذین أُبلغ عنھم  ووصل مصابین، 4310   .مصابا

 المرافق الصحیة في شرق الموصل والمناطق المحیطة بھا باستمرار بأعداد كبیرة من المرضى الذین  زدحمت
یلتمسون الخدمات الصحیة، مما أدى إلى نقص متكرر في األدویة األساسیة في الكثیر من المرافق الصحیة، ومنھا 

ومستحضرات  رارة،لحفضات ااخو ،على وجھ الخصوص المضادات الحیویة، وأدویة معالجة األمراض المزمنة
 الشراب لألطفال.

 ثنین ا الدعم لتمكینھا من استئجار مستودعین في محافظة نینوى ة الصحةیإلى مدیر العالمیة الصحة منظمة وقد قدمت
ً . الطبیة إلمداداتمن االضروریة و ألدویةمن ا االحتیاطيلتخزین  أشھر 6 لمدة  ىمبن استئجار كما تضمن الدعم أیضا
 االستقرار لدى المصابین بالرضوح في غیجالي حالیاً. متنقلة لتحقیقال ستضافة إحدى النقاطال أشھر ثالثة لمدة
 ربیل إ في الصحة مدیریة العالمیة الصحة منظمة دعمت للعملیات التي تدور رحاھا في الموصل، وفي سیاق االستجابة

 لعالج أكثر من  تكفي اإلسھال أمراض أدویة معالجة الطبیة، تتضمن حقیبة كاملة من واإلمدادات األدویة من بشحنة
825  ً  20 لعالج للطوارئ تكفي الصحیة مجموعات األدوات من أساسیة وحدة 20 واحد، إلى جانب شھر لمدة مریضا

 .أشھر ثالثة لمدة ألف مریض
 

   2017 شباط/فبرایر 16 حتى 2016 تشرین األول/أكتوبر 17 منذ الموصل من للنازحین اإلجمالي العددوقد وصل 
ً  160320إلى   ممخی أن إلى ذاتھ أشار المصدر الدولیة، كما الھجرة ع النازحین في منظمةوفقاً لمصفوفة تتبُّ  ،نازحا

 مناطق من النازحین من عائلة 37ممقدارھا  زیادة عن العام ھذا من شباط/فبرایر 15في  قد أبلغ " 1نارغزلیا "
ً ( "ارةالقیّ "أفاد مخیم  حین في "،تلكیف مركز"و "مركز الموصل" ً ) "زلیكان" الذي كان یدعى سابقا داره مق انخفاضا

 الدین محافظتَْي صالح في الموصل من جدیدة نازحة كما لوحظت عوائل. تحركات العودة بسبب نازحة عائلة 170
 .وبغداد، وذلك وفقاً للمصدر ذاتھ

 ةالصحی كالً من الخدمات الفرق التي تقدمإلى و الدعم إلى مدیریة الصحة في دھوك العالمیة الصحة منظمة وقد قدمت 
في  "نارغیزلیا"فحوصات التحري في  إلى موقعنازحاً  661 وصول إلى حتى تستجیب دھوك في والوقائیة العالجیة

        

           
 
 
 
 

تقریر منظمة الصحة العالمیة الخاص بوضع 
 األزمة في الموصل، العراق

 كانون الثاني/ینایر 18-12: 7اإلصدار رقم 
2017  

 

 ****3,972 
عدد األشخاص 

 المصابین

 **   2.7 ملیون 
شخص بحاجة إلى 
 الخدمات الصحیة

152,448 
عدد النازحین من 

 الموصل

* ملیون  1.2 -1.5  
          شخص متضرر

 ***462,922 
عدد األشخاص الذین تم 

لیھم بالخدماتإالوصول   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحدث
المعلوما

 عن ت
 األوضاع

أبرز 
 المواضیع

منظمة الصحة العالمیة تقدم الدعم بإمدادات من حقائب معتمدة من 
 الدولیة لمعالجة أمراض اإلسھال ولمواجھة الطوارئالوكاالت 

©صورة لمنظمة الصحة العالمیة   
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. العمر من دون سّن الخامسة استشارة طبیة لألطفال 81كان منھا  ،استشارة 349 وقد قدمت الفرق. "شیخان" منطقة
 الجدد. النازحین بین ساریة ولم ترد أیة بالغات عن أمراض

 لدةب إلى المتنقلة في مدیریة الصحة في دھوك لتتمكن من الوصول الفرق الطبیة العالمیة الصحة كما دعمت منظمة 
دون سّن الخامسة من  استشارة طبیة لألطفال 164الطبیة المتنقلة  وقد قدمت تلك الفرق. "تلكیف"منطقة  في "دریج"

 إلى بھا قد تبرعت العالمیة الصحة عیادات طبیة متنقلة كانت منظمة 3ة لالعمر، وقد استخدمت تلك الفرق الطبیة المتنق
 الموصل. عملیات التي تدور رحاھا فيلل بدھوك لتستجیب مدیریة الصحة

 سیاق  ي، ف"عذبھ"وفي موقع  "العلیل حمام" بلدة في میدانیین مستشفیین ببناء العمل العالمیة الصحة منظمة بدأت
. آذار/مارس 4 شغالة في "عذبھ"في  المستشفى تكون أن المتوقع ومن. الموصل غرب ةات المرتقبعملیلل التحضیر

  الصندوق المركزي في األمم المتحدة لالستجابة للطوارئ. خالل من ھذین المستشفیین تمویل ویأتي
 تلعفر" قضاء في العالمیة منظمة الصحةفي التنفیذ مع وھي إحدى المنظمات الشریكة  "،ھیفي" وتواصل منظمة" 

 الصحیة الخدمات تقدیم لدعم "،أمالة" مخیم في األولیة الصحیة الرعایة مركز بناء استكمال دھوك، بمحافظة
 الموصل. مدینة من للنازحین

 54رفع  ،وھو األسبوع السادس من أسابیع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي ،األسبوع ھذا خاللو  ً ً  مرفقا  صحیا
د  واحد،  ومستشفى ،ثابتة عیادة 37و متنقلة، طبیة عیادة 16 ذلك في الوبائي األسبوعي، بماتقاریرھم حول الترصُّ

وبلغ . نینوى محافظة مناطق مختلف في لنازحیناتھا لخدمقدم ت صحیة وكالة 14وتنتمي ھذه المرافق الصحیة إلى 
لألمراض ھي  الرئیسیة ابوكانت األسب. استشارة 40790عدد االستشارات التي سجلت في كامل أرجاء المحافظة 

 .)٪3( الجلدي بداء الالیشمانیات واالشتباه) ٪7( الحاد واإلسھال ،)٪45( التنفسیة الحادة الطرق التھابات
  وأطلقت شبكة اإلنذار المبكر والتنبیھ واالستجابةEWARN  لعتبةلوفقاً  باشتباه الحصبة "القیارة"إنذاراً واحداً في 

 الصحة مختبر نات إلىالعیِّ  رسلتأو ،ساعة 72 غضون في ذاراإلن في نینوى الصحة مدیریةوقد استقصت . المحددة
  ق.للتحقُّ  في أربیل العامة
 ي في إضاف ، وھو األسبوع السادس من أسابیع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي، تم تسجیل نقٍص  األسبوع وفي ھذا

 في "القیارة"الصحي في  القطاع من الحاالت معظم وكانت. نینوى محافظة في الحادة التنفسیة الطرق التھابات أعداد
 والقطاع ،)٪13( "أیسر"الصحي في  والقطاع ،)٪12( "الحمدانیة"الصحي في  القطاع تاله ،)٪33( الموصل
 والقطاع ،)٪5( "شیخان"الصحي في  والقطاع ،)٪6( "تلعفر"في  الصحي والقطاع ،)٪8( "مخمور"في  الصحي
). ٪1( "سنجار"الموصل، والقطاع الصحي في  في "برداراش"في  الصحي والقطاع) ٪4( "تلكیف"في  الصحي

       ).الشكل التالي انظر(

 
 

 كون داء اللیشمانیات مصدراً للقلق في الصحة العامة في نینوى خالل الشھرین المقبلین (آذار/مارس سی– 
  .نیسان/أبریل)

 تحتاج المستشفیات المیدانیة وكذلك نقاط تحقیق االستقرار لحاالت المصابین بالرضوح إلى إمدادات ثابتة من الدم. 

 

احدیث 
المعلومات 
من نشرة 
المرصد 
الوبائي 

 األسبوعي

االحتیاجات 
واألولویات 

والثغرات 
 الصحیة



3 
 

 تسحب مدیریة الصحة في نینوى القوى العاملة س
الصحیة من مراكز الرعایة الصحیة األولیة في 

، "الدباغة"، ومخیمات "خازیر"، و"شام حسن"
مسؤولیة توفیر الرعایة الصحیة األولیة وتترك 

 . لمدیریة الصحة في أربیل
  يفالنقص في سیارات اإلسعاف والخدمات المتنقلة 

دور رحاھا غرب الموصل. إذ تقدم تالعملیات التي 
إسعاف الخدمات للمصابین بالرضوح في  سیارة 75

مدیریة الصحة في نینوى منذ بدایة العملیة القتالیة 
عمل ت، 2016تشرین األول/أكتوبر عام  17في 
  ل.سیارة إسعاف منھا حالیاً غرب الموص 35
  رة حدیثاً وداخل الموصل بسبب التحدیات األمنیةقلة فرص  .الوصول إلى الخدمات الصحیة في المناطق المحرَّ
 األمراض الساریة في المجتمعات المتضررة به اشتبتؤدي التحدیات األمنیة إلى صعوبة إجراء دراسات لحاالت اال

 في الوقت المناسب.
 القلق. فھو خطر كامن قد یؤدي إلى إثارة نقص المیاه اآلمنة لدى السكان المحاصرین داخل غرب الموصل ؤدي ی

 إلى تفشي األمراض المنقولة بالمیاه مثل اإلسھال المائي الحاد.
 یق قعدم كفایة الموارد البشریة الالزمة لدعم األعداد الكبیرة من حاالت اإلصابات بالرضوح التي تشاَھد في نقاط تح

 .االستقرار لتلك الحاالت وفي المستشفیات المیدانیة
 .عدم كفایة القدرات المتوافرة حالیاً للرعایة التالیة للعملیات الجراحیة 

 

 ألولیة افي سیاق تقدیم الدعم لتوفیر الخدمات الصحیة في المخیمات الجدیدة للنازحین وفي مراكز الرعایة الصحیة و
في غرب الموصل، سوف تنشر منظمة الصحة العالمیة خالل األسبوع المقبل خمس عیادات طبیة متنقلة جدیدة في 

 .السھل الجنوبي من محافظة نینوى
  وفي سیاق جھود منظمة الصحة العالمیة لتعزیز القدرات في مستشفى القیارة في التدبیر العالجي للحاالت بعد

رحاھا غرب الموصل،  ل العملیات القتالیة التي ستدوري یتوقع أن یزداد الطلب علیھا خالالعملیات الجراحیة الت
ت ة وخزائن وطاوالرَّ سِ وللنبض من اإلصبع، وأَ  ینداً لالوكسجین، ومقیاساً لألكسجقدمت المنظمة إلى المستشفى مولِّ 

ة لمرضى المستشفى، وأعمدة لھا خمسة رَّ سِ أَ ة تقي من قرحات االستلقاء، ورَّ سِ وأغطیة لألَ  ،ذات أدراج جانبیة وأبواب
 ة.رَّ سِ لألَ مالءات لحمل السوائل الوریدیة، و ركائز
  منھا في منطقة  4عیادات،  8وتواصل العیادات الطبیة المتنقلة لمنظمة الصحة العالمیة في الموصل، وعددھا

، تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األساسیة للنازحین والمجتمعات المضیفة "القیارة"أخرى في منطقة  4و "الحمدانیة"
 .أشھر متتالیة 3لمدة  "القیارة"و "الحمدانیة"لھم في منطقتي 

  راملیسكا"وتقدم منظمة الصحة العالمیة الدعم في منطقة تحقیق االستقرار لحاالت المصابین بالرضوح في منطقة" 
شرق الموصل لضمان استمرار توافر خدمات رعایة حاالت اإلصابات بالرضوح القادمة من شرق  "الحمدانیة"في 

 .الموصل
 برطلة"واللقاحات لمستشفى  اتخدرموتوفر منظمة الصحة العالمیة التسھیالت لإلمدادات بأدویة نوعیة من ال" 

لرضوح القادمین من مناطق في شرق لعالج المرضى المصابین با ك األدویةلتالمیداني. وقد كانت الحاجة ماسة ل
 .الموصل

 سیارات إسعاف  لمدیریة الصحة في نینوى لدعم مسارات  9 وسیتبرع الشركاء في منظمة الصحة العالمیة ب
سیارات إسعاف أخرى لخدمة نقاط تحقیق االستقرار  7اإلحالة. ومع ذلك، فقد حشدت منظمة الصحة العالمیة 

  .إلحالةللمصابین بالرضوح ولدعم مسار ا

استجابة 
منظمة 
الصحة 
 العالمیة

 خدمات الرعایة الصحیة للمصابین بالرضوح في الموصل
©ظمة الصحة العالمیة صورة لمن  

 خدمات الرعایة الصحیة للمصابین بالرضوح في الموصل
©صورة لمنظمة الصحة العالمیة   
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 آزادي"قد قدمت منظمة الصحة العالمیة المزید من الدعم لنظام اإلحالة في مستشفى دھوك للطوارئ ومستشفى  و" 
عدد المرضى أطباء في كل مستشفى منھما). وقد وصل إجمالي  6طبیباً ( 12العام في دھوك من خالل توظیف 

 .حالة 1126إلى  2017شباط/فبرایر  17 حتىالذین عولجوا 
  وكجزء من االستجابة المستمرة لمنظمة الصحة العالمیة لعملیات غرب الموصل لضمان تقدیم خدمات الرعایة

مجموعات من األدوات الجراحیة والمعدات الطبیة،  5الصحیة، قدمت المنظمة الدعم إلى مستشفى الشیخان 
ن، تنظیم األكسجیلبة الجنین، وأجھزة وتتضمن جھازاً لتقویم النظم وقلب الرجفان البطیني للقلب، وجھازاً لمراق

محاقن. كما قدمت منظمة الصحة العالمیة أیضاً إلى مدیریة الصحة في للمضخات  5و ،ومضخات لشفط المفزات
منھا  5مجموعات من األدوات الجراحیة؛  10دھوك 

احتیاطیة أخرى  5و ،لمستشفى الطوارئ في دھوك
 .لصحةاتودع لحین الحاجة إلیھا في مستودع مدیریة 

 بناء االنتھاء من على العالمیة الصحة منظمة وأوشكت 
 النازحین مخیم في األولیة الصحیة الرعایة مركز

 آذار/مارس في منتصف تسلیمھ وسیتم" 2الدباغة "
 الصحیة الرعایة المنظمة مركز أنشأتوقد . 2017
 مثل الشاملة الصحیة الرعایة خدمات لتقدیم األولیة

 وغیر االستشارات الطبیة حول األمراض الساریة
 الصحیة والرعایة وخدمات صحة المرأة، ،الساریة

المختبرات،  وخدمات والتطعیم باللقاحات، لألطفال،
في نازح  8000-6500یصل إلى  لعدد من النازحین

 حیةالص الرعایة مركز لتشغیل استعدادھا عن سابق وقت في . وقد أعربت مدیریة الصحة في إربیل"2الدباغة "مخیم 
 .العالمیة الصحة منظمة دعم منب األولیة

 یل، لزیادةفي إرب للطوارئ الغربي المستشفى في "التنفسیة الرعایة وحدة" الدعم لمشروع العالمیة الصحة منظمة قدمت وقد 
ة إلى  6من  المستشفى في "الرعایة التنفسیة وحدة"القدرات في  في  حالة 15 نحو "الوحدة" سریراً، وقد استقبلت 13أسرَّ

 أمریكي دوالر 400 الواحدة تتجاوز الحالة عالج تكلفة وقد كانت .2017 شباط/فبرایر 5 إلى كانون الثاني/ینایر 5من   الفترة
 .صةالخا المستشفیات عند إحالتھا إلى

 في التنفیذ وھم منظمة الھیئة الطبیة الدولیة، المنظمات التي یشاركونھا أیضاً بدعم العالمیة الصحة منظمة كما قامت 
 مجموعات من بشحنات الحكومیة، بإمدادھم غیر نیویورك ومنظمة أطباء مدینة بلجیكا،-حدود بال أطباء ومنظمة

. الجلد وأمراض واألمراض المزمنة، حاالت العدوى، لعالج األساسیة األدویةبو بالرضوح، األدوات لتدبیر اإلصابات
ً  37394 لعالج تكفي تلك الشحنات وقد كانت  .الموصل شرق غوجالي منطقة في مریضا

 53 حضره 2017 شباط/فبرایر 16 یوم على الصعید الوطني الصحیة للمجموعة اجتماع عقد  ً  یمثلون مشاركا
غبون الذین یر أو في الحقل الصحي العاملین لیضم الشركاء وقد تم تنظیم االجتماع. الصحیة في المجموعة الشركاء

 في صحیةال لالستجابة ھي الصورة العامة حولھا التي دار النقاش الرئیسیة وكانت النقاط. نینوى محافظة في في العمل
رعایة المصابین  المعلومات حول وتحدیث الموصل، شرق في األولیة الصحیة الرعایة بخدمات والتغطیة الموصل،
ین ب وترسیخ التنسیق في غرب الموصل، الصحیة لالستجابة والتخطیط الموصل، غربفي و في شرق بالرضوح
 االتح على استقبال وقدرات المستشفیات اإلحالة ومسارات مدیریة الصحة في نینوى، في تصالاالوضبّاط مسؤولي 

 الحكومیة غیر العاملین في المنظمات والحاجة إلى توظیف في اإلحالة، القیاسیة شغیلالت وإجراءات الطوارئ،
  .الحكومیة غیر المنظمات وتسجیل نینوى، في ةشطانال

 

  ى الثاني المستشفوتقدم منظمة الصحة العالمیة الدعم إلعادة تأھیل المستشفى المركزي للطوارئ في إربیل باعتباره
من تحقیق االستقرار حاالت سریراً ل 70 ستوعبإلحالة المصابین من الموصل. وستتم ترقیة سعة المستشفى لی

 .لمصابین بالرضوح القادمین من الموصلا

الشراكات 
 والتنسیق

خطة العمل 
في األسابیع 

 المقبلة

أعمال التشیید في مستشفى عذبة المیداني 
 بدعم من منظمة الصحة العالمیة

 ©صورة لمنظمة الصحة العالمیة 
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  نقاط لتحقیق االستقرار لحاالت المصابین بالرضوح في الطرف الجنوبي من  3وقد أسست منظمة الصحة العالمیة
رب إلى أق تھموإحال لحاالتھم، ، وتحقیق االستقرار األوليبالرضوح  المصابین فرزعملیات ن أجل دعم الموصل، م

 مستشفى تخصصي.

 التنفیذیین  بالتعاون مع الشركاء "القیارة"ربیل وفي إخطیط وتنسیق الرعایة اإلضافیة التالیة للعملیات الجراحیة في ت
  .لمنظمة الصحة العالمیة

 

  
 
 
 
 

 لالتصال بنا:
  musania@who.intالسید ألطف موساني، الممثل القطري ورئیس بعثة منظمة الصحة العالمیة في العراق، البرید اإللكتروني:  .1
  hatahitw@who.int، البرید اإللكتروني:  9647510101456+الدكتور وائل حتاحت، مسؤول تقني، الجوال:  .2
 ajellopa@who.int، البرید اإللكتروني: 9647510101460+السیدة بولین أجیلو، مسؤولة إعالمیة، الجوال:  .3
 sultanya@who.int، البرید اإللكتروني: 9647510101469+السیدة أجیال سلطاني، مسؤولة إعالمیة، الجوال:  .4
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