
 

 

   

 ين
 لطبية
 رعاية

. ل
ضوح 
 ات

 صول
آلن 

صحة 
 صل،
 ع

 افق

 منذ
 جوع

كما . 
ركاء 

 .ية

ألمم المتحدة 

 

 مراكز 

التي تكفي  منة
بمحفظتين  ة
 ينالمحلي 

 مامية.

 
ع

ص 
  
 / ي

32****
 ً مصابا

ة في إربيل أحد 
ن منظمة لصحة 

 

للنازحي المتزايدة 
ال الجمعية شغيله
لرا خدماتركز 
 .الت
ربيلإ في اثنينن 

الرضرار لحاالت 
طلقاالالجروح بي 

الحص فرصآلة 
حتى اآل اموم يقدِّ 
مديرية الص من ة

الموص في ألزمة
مع الصحة فين 

رالم بعض أھيل

1480  ً وم. نازحا
الرج كويمكن ياد،

.الح الدين وبغداد
 ھناك خطط للشر

العالمي الصحة مة

ظمة مكتب منسق األ

ثالثةمع طفال، 

مزمال تلحاالا ية
ت المنظمة تبرع

ك من الشريكين
في الخطوط األم

المية الخاص
صل، العراق

الثاني كانون

254 
 م

 
فون في مديرية الصحة
سعاف تتلقى الدعم من
ى الطوارئ في إربيل.

الصحية تياجات
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المصابين با
العالمية تمھ

الق ط الجوي في
على إن في نينوى
 ً 5000 خيم حاليا
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الحيوية، ضادات
وإلى نينوى في 

توباً بالرضوح، 
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 ً لحوظ مالً تعطُّ  يثا
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عيادة ثابتة، تن 25

ع أرجاء مخيمات
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ل على التفاصيل

ً  ررة وداخل جزئيا
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وقد تبرعت منظ 
لعال كفيت تايمك

4286  ً ،)مريضا
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فرق  ھناك وفي الوقت الحاضر. أبوجربوعة قرية الطبية المتنقلة أو للفرق الثابتة في عاجل للفرق بنشر وأوصى األساسية األولية
 درجي. بلدة في للنازحين الصحية وتقدم الخدمات العالمية الصحة منظمة من طبية متنقلة تتلقى الدعم

 والخدمات المرافق حالة تقييم لكوجالي من أجحّي دولية إلى لا الوكاالت بين مشتركةال تقييمال بعثة في لصحةا مجموعة شاركت 
وھذه  ،جاريةال األزمة بسببقد لحقھا التدمير  لموصلا مدينة شرقربعة في األ المستشفيات أن إلى النتائج تراشأو. الصحية

 وكل ،األثيرابن  ومستشفى ،خاصالربيع ال ومستشفى ،ألمومةل مستشفىوھو الخنساء ، ومستشفىالسالم المستشفيات ھي مستشفى
 الحمدانية إلىكوجالي  حيّ من  الثانوية الرعاية تطلبالحاالت التي ت جميع لارسيتم إولمستشفيات األربعة خارجة عن الخدمة. اذه ھ
: األولية الصحية الرعاية مراكز في الملحة االحتياجاتوتتضمن ). كيلومتر 60يل (على بعد بإلى إر أو) كيلومتر 25على بعد (

المخاض  ووحدات ،الروتينيةطعيم باللقاحات الت وخدمات ،لطوارئلو إلحاالتنقل ال اإلسعاف وسيارات ،الصحية البشرية الموارد
 مع للتعامل األولية الصحية الرعاية مراكزمركز من  كل في الطوارئخدمات غرف و األولية، الصحية الرعاية مراكز فيوالوالدة 
 الصحية الرعاية مراكز جميع في والوقود الكھرباء ھيو االحتياجات من غيرھاھناك ، والجراحي التدخل تتطلب ال التي اإلصابات
ً  تضررت التي المستشفيات وتنشيط الصحةمديرية  ومع الشركاء كافةبين  تنسيقالو األولية،  .جزئيا

 بمشاركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة صندوق  برطلةتم افتتاح مستشفى ميداني في  2017 يناير كانون الثاني/ 12 فيو
 في ةالخارجي المساعدة مكتب من مالية مساعدات مع العالمية الصحة منظمة من مبدع المستشفىالسامريتان التي ستقوم بتشغيل 

 ظمةوھي خطة لمن ،مرضى الرضوح لرعايةھذا المستشفى في سياق الخطة األوسع نطاقاً  سيتأسيأتي و). OFDA( الكوارث حاالت
قوي لرعاية مرضى  عمد لتوفير القصير المدى على التحديات لمواجھة والشركاء الوطنية الصحيةوالسلطات  العالمية الصحة

 كامالً تجھيزاً  الميداني المستشفى تجھيز تموقد . قتال الدائرال من المتضررة المناطق فيلھم  الجراحية العملياتالرضوح وإجراء 
 أربيل إلى ھانقلالالزم ل الوقتالتي ال يسمح لھا  والطوارئالعالجي للحاالت الحرجة والرضوح  ربيدبتقديم الت الطبي لطاقمل للسماح
  .الحياة قيد على لبقاءبا ودھوك

 في  األزمة على المناقشات وتركزت. ينايركانون الثاني/ 9في  ربيلإ ية فوطنيال الصحة مجموعةل األسبوعي جتماعوقد تم عقد اال
 الوعي لحو العالمية الصحة منظمةعرض موجز قدمته على و ،)HRP( اإلنسانية االستجابة خطةفي  مؤشراتوعلى ال الموصل،
 .الكيميائي

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  .منھا٪) 21(دوالر أمريكي  مليون 14

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

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 المبالغ الممنوحة بالدوالر األمريكي المبالغ المطلوبة بالدوالر األمريكي جھة التبرع

 5,000,000 5,000,000 الحكومة الكويتية

 9,000,000 9,000,000  الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ

 14,000,000 14,000,000  المجموع

 لالتصال بنا:

  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+السيدة بولين أجيلو، مسؤولة إعالمية، الجوال:  .3
 sultanya@who.intاإللكتروني:  ، البريد9647510101469+السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة إعالمية، الجوال:  .4
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