
1 

   
 
 

 

الطارئة  الصحية الحتياجاتا لتلبية هاجهود تواصل العالمية الصحة منظمة
 رغم قلة الموارد المتاحةمن االنبار  نازحينلل

فتتاح إب 2015نيسان/ أبريل  18في  منظمة الصحة العالمية قامت

يب في محافظة خمرية الفلوجة والنافي عطبيتين أنشاءتها عيادتين 

جمعية من قبل  تهادارتم االتفاق على االتي و األنبار غرب العراق

منظمة الصحة لمشاريع  يذيفتنشريك الال -العراقي طبياالتحاد ال

  .في المحافظة العالمية

األدوية  شحنات من جمعية االتحاد الطبي العراقيمنظمة ال سلمتوقد 

 13والتي شملت مستلزمات الطبية األساسية الالزمة وغيرها من ال

كتجهيز  نوع من األدوية المختلفة وأربعة عدد طبية خاصة بالطواريء

كافية لتغطية وهذه الشحنات ستكون . اولي لتشغيل هذه العيادات

 .لمدة ثالثة أشهرمن النازحين  100,000ما يقرب من  احتياجات

في الحاصل النقص الواردة عن تقارير البنظر االعتبار خذ وباأل

على الخدمات الصحية االدوية والمستلزمات الطبية وتزايد الطلب 

األدوية  اتشحنمن اخر  ا"بارسال عددقامت المنظمة ايضا 

 وليةتقدم خدمات الرعاية االلمرافق الصحية التي الى ا

 ايضا. في مختلف المحافظات المستضيفة لالجئين للنازحين

مارس آذار/  30السليمانية في الى  ت المنظمةفقد ارسل

مستشفى الوالدة  االدوية التي طلبتهانوعان من  2015

بكمية جلوكوز" ال سائل" التعليمي بشكل طاريء وهما: ا(

مريض لمدة اربعة اشهر، ب(  500تكفي حوالي 

 17مريض لمدة  850"النورمالسالين" وبكمية كافية لحوالي 

وبلغ عدد المرضى النازحين والالجئين اللذين تلقوا  يوم.

في كانون الثاني/يناير  المذكور العالج في المستشفى

 .الي( على التو2707( و )2463) هذا العاموشباط/فبراير 

أن تستجيب  وقال الدكتور جعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في العراق: "يتوجب على المنظمة

كما كردستان من أجل إنقاذ األرواح" اقليم حكومة  في وزارة الصحةدائرة الصحة الوقائية في للطلب الذي تقدمت به 

عبئا على تشكل الطبية ما زالت الرعاية والالجئين المرضى الذين يلتمسون  نازحينأن زيادة عدد ال" :أوضح كذلك

دعم منظمة الصحة العالمية والشركاء في لدون تمويل عاجل وب ،في هذه المحافظاتة اصال" نهكالممرافق الصحة ال

االزمة الحالية أثر  يفاقمسالطبية في األدوية واإلمدادات الحاد النقص فاالحتياجات  تلكن تلبية امكيكون باال نالصحة ل

 " الى الخدمات الصحية يحتاجونممن مليون  5 نعلى صحة ما يزيد ع

لعالج  دائرة الصحة في دهوك شحنات ادويةإلى منظمة الصحة العالمية ، سلمت ايضا" آذار/مارس 31في دهوك في و

من  15,000مايزيد عن كافية لعالج  الشحنات وهذه األمراض المزمنة وخاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو

 .عدد الحاالت وشدتهالمدة شهرين إلى ثالثة أشهر استناداً إلى المرضى 

 في العالمية الصحة منظمة من بدعم طبية عيادتين إفتتاح
 الصحة منظمة: الصورة. األنبار في الفلوجة عامرية مدينة

 2015 نيسان/  أبريل 18 في العالمية

السليمانية  ىاألدوية والمستلزمات الصحية التي تم شحنها إلى مستشف
التعليمي للوالدة. الصورة: فريق منظمة الصحة العالمية للنقل واإلمداد 

 .2015مارس / آذار  30في 



 
 

 :االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول
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لنازحين والالجئين والمجتمعات التغطية احتياجات الحاجة إلى شراء وتوزيع األدوية األساسية في جميع أنحاء العراق ان 

مليون  133الصحة العالمية وشركائها الى الدعوة لتامين مبلغ المضيفة خالل االزمة الحالة أمر حيوي يدعو منظمة 

 250.000مليون نازح و  2.5كثر من وال للمجتمعات المضيفةالخدمات تلك دوالر وعلى وجه السرعة لاليفاء بتوفير 

 الجيء سوري.

                
ستالم مخازن دائرة الصحة في دهوك لشحنات ادوية ومستلزمات طبية مرسلة من منظمة الصحة العالمية. الصورة: منظمة الصحة العالمية ا

(WHO)  2015اذار/مارس  31في 

 

#   #   #   # 

mailto:%20sultanya@who.int
mailto:ajellopa@who.int

