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إلى  صل
 ىومستشف

 التي تستخدم 

تشرين  19 
للنزوح الزمني ول

تزداد د النازحين،

استشارة  64
ة، سالخام سن

 المتحدة 

34 
عد

ارة  ن في القيَّ

الخاص بو

ثاني/يناير

ين
زح
لنا
د ا
عد

 

اباً قادماً من الموص
الغربي و الطوارئ

األدوية ً كبيراً من
 .يل

135  ً ومنذ. شخصا
إلى الجدوالرجوع 

ومع ازدياد أعداد. 

46وقد تم تسجيل . 
س دون طفالً  149ت 

ال ظمة مكتب منسق األمم

299 *** 
صال الخدمات 

صحية لھم 

صحية في مخيم النازحين

ة العالمية ا
   العراق

كانون الث 7

مصا 2967سجيل 
ا ىمستشف في يسي

ً 15 ن من  صندوقا
أربي في المتحدة مم

5.528 ول/أكتوبر
، ويمكنك لنازحين

صالح الدين وبغداد

شيخان منطقة  في
االستشارات بين ن

ص، مصدر البيانات منظ

  **شخص
الخدمات 

 حية

,244
تم إيص
 الص

  بولين أجيلوة: 
صول على الخدمات الص

ظمة الصحة
 الموصل،

7-1: 1رقم 

تم تس ،2017 يناير
رئي بشكل ملحوظة

يتكونالعراق  في ة
األمة عن بنياادات 

تشرين األو 17 منذ
حين، ازداد عدد ال

 ً في نينوى وص أمنا

ي نارجيزليايات ف
من وكان العالمية، 

مليون شخص 1.5 – 1.2 

  

ش ليونم 2.7
بحاجة إلى 
الصح

 لمنظمة الصحة العالمية
مرضى في طوابير للحص

تقرير منظ
األزمة في
اإلصدار ر

2016ألول/أكتوبر 

 حة
لدعم 
 برطيلة
 رعاية

 وخارج ل

وات 
 

ضوح 
 اترب
نماذج و
 برطيلة ى

 في إربيل 
 ألدوية

ي كانون الثاني/ 7و
م كانت ھناك زيادة

ً برع المتحدة لألمم ا
تلك اإلمد العالمية 

م الموصل عملية ة
النازح بتَتَبُّع حركة ة

ى المناطق األكثر أ
  .المتواصلة جابة

إجراء التحري موقع
ن منظمة الصحةم
 

ن العمليات الحربية إلى

 
2. 

ت الطوارئ في إربيل.
  

تصوير
يقف الم

تشرين األ 17وح منذ 

الصح وزارة مع ن
ال إقليم كردستان ة

ب في ميداني تشفى
الر المستشفى وفر
داخل المصابين ن

أربع حقائب لألدو
جراحية للمرضى

ألدوات تدبير الرض
عرقافلة من الب، و

و ،وثالجة للمختبر
قارير في مستشفى
ت مديرية الصحة

الفيدرالية باأل صحة

و 2016 ل/أكتوبر
وقد ك. في إربيل ئ

تب ، ، رئيس فرنسا
الصحة مت منظمة

النازحين نتيجة عدد
للھجرة الدولية ظمة
وإلى وكركوك ھوك

لتقديم الدعم لالستج

م إلى الجدد ازحين
مدعم التي تتلقى ال 
.يةراس أمراض ع

صل عدد المتضررين من

 .2017 اإلنسانية لعام 
2016ألول/أكتوبر رين ا

ذين أحيلوا إلى مستشفيات
م في عمليات الموصل.

 

135,52 
  د النازحين 
  الموصل

 الجدول الزمني للنزو

ة العالمية بالتعاون
في حكومة لصحة

مست امريتان لفتح
وسيو. الموصل ي

من المدنيين رضى

العالمية بألصحة 
ج عملية 400راء 
بأربع حقائب وح، 

مصاباً بالرضوح
و ،ومولِّد للكھرباء

التق وإلعداد لةإلحا
تبرعت ذلك، إلى 

الص برعت وزارة

تشرين األول 17ن 
الطوارئ مستشفيات

 
س فرانسوا ھوالند

وقد تسلمت. لمختلفة

بلغ ع ،2017 ناير
المنظ بدأت عندما 

ودھ أربيل إلى حين
لت الالزمة والموارد

النامن  2572 صل
متنقلةال طبيةرق ال

ية تحذيرات بوقوع
وص 2016ألول/ديسمبر 

  
ا رحة في خطة االستجابة

تشر 17رات الطبية منذ 
صابات لدى المرضى الذ
على حالة التمويل الالزم

28
عدد
من

مت منظمة الصحة
ال ووزارة يدرالية 

صندوق الساظمة 
في نينوى  محافظة
للمر الثانوية صحية
 الموصل. ينة

منظمة ا د تبرعت
إلجر جراحية تكفي

صابين بالرضوح
م 400ي لمعالجة 

و ،المتنقلة قطورة
تمارات خاصة لإل

وباإلضافة. يداني
دم، وتب وحدة 83 

 رة.خدِّ 
ي الفترة الواقعة بين

م من اثنين تشفيين
.إربيل في طوارئ

فخامة الرئيس مقدد 
ا األمراض عالج 

كانون الثاني/ين 7 
،2016 ل/أكتوبر

النازح معظم  نزح
و الصحية حتياجات

وص دھوك، فيو 
طبية قدمتھا الفر

تسجيل أولم يتم 
كانون األ 23في  *

للشؤون اإلنسانية.
األرقام المقترح  **
عدد االستشار ***

حاالت اإلص ****
تقتصر عل  *****
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12 ‐ 15
مليون شخ

تضررم
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أحدث 
المعلومات 

عن 
  األوضاع

أبرز 
العناوين



 شرق مختلفة مناطق في العمليات تكثيف بعد ذلك ويأتي. إربيل مستشفيات في الجرحى زاد عدد الماضيين، ألسبوعينوعلى مدى ا 
 إربيل في الطوارئى ومستشف للطوارئ الغربيى المستشفمن ، استقبل كل 2017 كانون الثاني/يناير 7-1 وخالل األيام من. الموصل

ً  50 عدداً من المرضى يصل معدله ً  مريضا ً  حالة 32بعد أن كان عدد الحاالت التي تم استقبالھا في األسبوع السابق له  يوميا  ومنذ. يوميا
استناداً إلى ما تم تسجيله في   اإلصابات وصل عدد حاالت ،2017 كانون الثاني/يناير 7 وحتى 2016 تشرين األول/أكتوبر 17

  حالة. 2967  في إربيل الطوارئ مستشفى
 
 في خازر ضمن نطاق الحزام الجوي  حديثا تأسست التي المخيمات في الصحية الخدمات لتوفير الذين يقدمون الدعم وقد بدأ الشركاء

ا والقيَّارة بتقديم د من تقاريرھم األسبوعية وَحَسن شام وزليكان وَجدَّ  .)EWARN(  والمواجھة المبكر اإلنذار شبكة خالل حول الترصُّ
 43 ، قدم2017 الثاني/ينايركانون  1 في الذي ينتھي 52 حول  األسبوع ة األسبوعيةلوبائينشرة اال وفي  ً ً  مرفقا تقاريرھم حول  صحيا

وقد . النازحين إلى السكان تقدم الخدمات وكالة 11تنتمي إلى  ثابتة عيادة 30 و ،متنقلة طبية عيادة 13 ذلك في بما ،األسبوعي الترصد
. كما بلغ المجموع التراكمي اتاستشار 23007األسبوع ھذا بلغ عدد االستشارات التي تم تسجيلھا في جميع مخيمات النازحين في 

 421777 نينوى مواقع التبليغ التي قدمت التقارير في محافظة في 52إلى  1لالستشارات التي تم تسجيلھا خالل األسابيع من 
 استشارة. 

 4( الحاد واإلسھال ،٪)57( الحادة التنفسي الجھاز التھابات: تشمل النازحين مخيمات في ألمراضل الرئيسية الثالثة بابسألوا (٪
   وزعة حسب المناطق.م مراضلأل الرئيسية األسباب 1 الجدول وضحوي٪). 3( جربشتباه بالواال

 
 : األسباب الرئيسية لألمراض موزعة حسب المناطق في محافظة نينوى1الجدول 

 
التھابات الجھاز التنفسي  المنطقة

 الحادة
الجلدي تالليشمانياداء  االشتباه بالجرب اإلسھال الحاد  أمراض أخرى 

 168 0 11 27 561 عكر

 1951 3 151 151 2563 الحمدانية

 2389 99 555 446 4452 الموصل

 1118 0 6 14 1072 شيخان

 153 60 0 0 89 سنجار

 1694 64 44 61 1349 تلعفر

 1526 5 19 36 1228 تلكيف

 8999 231 786 735 11314 اإلجمالي

 
 فقد نفذت السلطات  ارة،القيّ  في علي حاجفي   متجمعھموقع بين النازحين في  الجلدية الليشمانيا حاالتل عاديةال غيرال زيادةواستجابة لل

 اً مستمر اً انتشار ھناك أن النتائج تظھرقد أو. المرض تفشي ئية حولصاقدراسات است العالمية الصحة منظمة مع ارةالقيّ  في لصحيةا
زجاجة من دواء  350ھا ريفتومواصلة قضاء القيارة ب في الصحية لمرافقل دعمال العالمية الصحة منظمةوقد قدمت . الليشمانيات داءل
 .الليشمانيات داء لعالج ستخدمذي يلا "بنتوستام"
 
 

 المحررة المناطق في لسكانإلى ا وصولنقص إمكانية ال  ً  .األمنية اتصعوبالبسبب  الموصل وداخل جزئيا
 د  تجعلالتي  األمنية اتصعوبال بسببإليھا ممكناً منذ وقت قريب،  الوصولأصبح  التي المناطق نحو تالتحركا تحدُّ

 .المتضررة المجتمعات في يةراس أمراضبإصابتھا ب المشتبه لحاالتل ةسريعات الدراستنفيذ ال الصعب من
  قلقلل اً مصدر زالي ال الموصل داخل محاصرينلدى السكان ال المياه ونقص الصحية، الخدمات تقديمنقص إمكانية .

 .الحاد المائي اإلسھالالمنقولة بالمياه مثل  األمراض تفشي بسبِّ إذ يغلب أن ي
 القارس الشتاء فصلو البارد الطقس بسبب الحادة العلوي التنفسي الجھاز التھاباتحدوث  في زيادة. 

  
 

 ممكناً منذ وقت قريب. إليھا الوصولأصبح التي  المناطق في المتضررين للسكان األولية الصحية الرعاية خدمات توفير 
 اً.مطرداً ياددزارضوح التي تتزايد ال حاالتالتدبير العالجي ل 
  االستقرار تحقيقالتي يتم فيھا نقاط الرضوح في ال حاالت أعدادالزدياد في مواجھة ال دعملتقديم الالالزمة  البشرية المواردتوفير 

 .الميدانية المستشفياتفي ولحاالت الرضوح 
 شديدةرضحية  إصابات من يعانون الذين المرضىھدئة ولت أللملتدبير العالجي للضرورية وال للرقابة الخاضعةدوية األ النقص في. 
  
  ووزارة العالمية الصحة منظمة من بدعمنينوى  محافظة في لةيبرطفي  ميداني مستشفىافتتاح  2017 ينايركانون الثاني/ 6 فيتم 

 ةالصحيلرعاية من مرافق ا المرفق ھذا تشغيلبتان يرسامال وقدنمنظمة صقوم تو. في إقليم كردستان الصحة ةووزار يةفيدرالال الصحة

أحدث 
المعلومات 
من النشرة 
الوبائية 
 األسبوعية

أسباب تثير 
ي فالقلق 

أوساط 
الصحة 
 العمومية

االحتياجات 
واألولويات 

والثغرات في 
 الصحة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د 

 

 
 ھوالند سوا

اھا في 

قضاء  
ولون عن 

 المستمر قتال

 لدعم نينوى 
 حقائبب من 
لقاھرة ا كز

 داخل مريض

 
التي تقدم  ة

 الصحية رافق
لى غياب 

لرعاية 
إلحالة  1

طيلة 

المستشفى أحد ھذا 
  .لمقبلة

فرانسالرئيس  خامة
التي تدور رحا ات

1  ً ً  مرفقا في صحيا
مسؤوو ،البياناترة 

الق بسبب الموصل

في الصحةلمديرة 
أيضاً بعشر حقائب

مركنظمة لمال عت
مخمسة آالف  عالج

الرعاية وضع تقييم
تقديم المرحالياً في 

حية المشار إليھا إل
مركز ا في ختبرية

1 ة في مخيم خازر

  لين أجلو
 الميداني في برط

ويعتبر. الموصل 
ا األشھرو ألسابيع

فخ من العراق في 
العمليا صيبوا أثناء

14 منياً جاؤوا صح
ن يعملون في إدار

 من افرو شخص 

متنقلة ل طبية ادات
تبرعت المنظمة أو

تبركما . أشھر الثة
لعتكفي  ، وھيحية

لتَحَسن شام، و زر
ح القائمة نشطةاأل ز

جميع المرافق الصح
المخ الخدماتغياب 

اية الصحية األولية

، باولحة العالمية 
قل إلى المستشفى

منالقادمين  جرحى
األ فيلھا الدعم  مية

 عن األمم المتحدة
ت المرضى الذين أُص

صثالثين عامالً ل اً 
تقنيونو الطبية، ات

25000 من أكثر 

عيا خمسظمة بمنل
و ،ارةالقيَّ  منطقة ي

ثال مدةل مريضف 
لطوارئ الصحھة ا

خاز مخيمات لىإھا 
تعزيز لبُ سُ لى ف ع

حصول عليھا من ج
غإلى و ،الحاالتن 

لمركز الرعا يض

منظمة الصح وير:
للنق ت الدم جاھزة
 حافظة نينوى

جرتدبير العالجي لل
العالم الصحة نظمة

 
 

الدوات 
ربع 

ر من 

ھيل 
تحليلھا 

8 
مليات 

وارئ  
 وات
 مل

و  

بض 
صحة 
 شفى
ت 

 أيضاً 
1 

العالمية بالنيابة حة
ر العالجي لحاالت

اًتدريب الصحةرية 
الخدماطباء يقدمون 

ضراالوقت الحي 

ال عتبرُّ  العالمية حة
في صحية مرافق ھا
عشرة آالف لعالجي 

مواجھالت الدولية ل

ببعثاتھ العالمية حة
للتعرفو ،األخرى 
التي تم الح لنتائج ا
الكبير من عددال ب

فوت أي منح تملم ي 

تصوال
وحدات
في مح

  
إلمدادات 

دعم  

التو الجراحية ليات
من مقدست يتالربعة 

لعالمية لمستشفى
 منذ وقت قريب،
بأربعة حقائب لال
ملية جراحية، وبأر

 للرضوح تكفي 
، وبثالجة للمختبر

مقطورة ات العرب
ستمارات اذج اال

قارير، وذلك لتسھ
لتي يتم تقديمھا وت

83فقد تم تسليم  ل،
إربيل لدعم العمل  

. خطيرة جروح
 الصحة وزارةت 

 .رةمخدِّ 
الطو مية لمستشفى

األدووبحقيبة من  
وتشم. جراحية لية

الرجفان،  وإزالة
ر الكھربائي إلى 
ن أجھزة قياس النب
برعت منظمة الص

المستش حية لكل من
وتبرعت .لرضوح

لصحة في دھوك
1000 لعالج تكفي

 

الصح منظمة تلمت
لدعم التدبير للحياة 

مديرو العالمية صحة
كان ھناك أط ربين
قضاء القيَّارة  في ف
 .المدينة من 
الصح منظمة مھاقدِّ 
بھ توجد ال التي ى

تكفي ، وھيصحية
الوكاال حقائبب من 

الصح منظمة ترسل
الصحية والخدمات
وتوضح. مخيمات

بسبب االكتظاظوإلى 
ذلك، إلى اإلضافة

مية ، باولين أجلو
ة العالمية يحمِّل اإل

تان لديوق السامر
 

العمليجرى فيه ت ف
راأل األولية ميدانية

م منظمة الصحة ال
الذي تم افتتاحه ي
العالمية ب الصحة 

عم 400ي إلجراء 
 التدبير العالجي
مصاباً بالرضوح،

عربقافلة من الم، و
نماد للكھرباء، وب

كتابة التقلبالغ أو 
الت  حول الخدمات

 وعلى نحو مماثل
ديرية الصحة في

بجالمصابين  ضى
تتبرعفقد  ذلك، 

الم األدويةبتشفى 
ظمة الصحة العالمي

الطبية األجھزة ن
عمل 100إلجراء 

لتقويم نظم القلب
نقل التيارصفائح  

من ووحدتين ائية،
ن اإلصبع، كما تب

ألدوات الجراحية ل
سماح لل ومركز ئ

لعالمية لمديرية ال
ت  "بنتوستام"واء 

الليشمانيات. داء 

استل ،2016 /يناير
المنقذة األدوية من

الص منظمةأجرت  
المتدر ھؤالءن بين 
د ستضيفوي. لترصُّ

أجزاء من العديد ي
تقد التياألخرى  عم
القرى بعض في حية

لطوارئ الصواجھة ا
حقائب بخمس ولية
 .صل

رأ ،2017 ينايري/
و يننازحال خيمات

الم ألمراض داخل
و السل،ب نلمصابي
وبا .1 خازرمخيم 

ظمة الصحة العالم
ي منظمة الصحة
ھا المنظمة لصندو
داني في برطيلة 

وسوف ،ةالثانوي
الم المستشفيات

وفي سياق دعم 
برطيلة الميداني

منظمة تبرعت
الجراحية تكفي
حقائب ألدوات

م 400لمعالجة 
أجل تخزين الد

لدب، ونقلةمتال موِّ
لإلحاالت ولإلب
تجميع البيانات
واإلبالغ عنھا.

من مد دم وحدة
لمرضالجراحية ل
إلى وباإلضافة

لمستلفيدرالية ال
كما تبرعت منظ 

من أنواع بخمسة
تكفي إل الجراحية
ل جھاز: األجھزة

من عشرة علب
الكھربا األقطاب

وأكسجين الدم من
العالمية بمحفظة
الغربي للطوارئ
منظمة الصحة ال
بزجاجات من دو

حاالت من حالة

كانون الثاني/ 2 ي
م شحنة فرنسا ئيس

  .موصل
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األو الصحية رعاية
الموص مدينة شرق

كانون الثاني 5 في 
ّل  مخ فيرضى السُّ

مكافحتھا لألو رعاية
إلى ال الخدمات ديم

صحية األولية في م

منظتصوير: ال
أحد العاملين في
التي تبرعت بھ
المستشفى الميد
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إما و معالجةبدون  ارئوالط حاالت جميع تركإلى إما ، مما أدى العامة المستشفياتى لإ متخصصة عالجاتالمرضى الذين يحتاجون إلى 
. وأفادت تقارير عن نقص الوقود الالزم لتشغيل المرافق الصحية في مخيماألخرى داخل ال األولية الصحية الرعاية مراكزإحالتھا إلى  إلى

 إنشاء لبُ سُ  كشافستَحَسن شام، وقد شرعت منظمة الصحة العالمية بالحوار مع السلطات الصحية في مخيمات النازحين وفي نينوى ال
 .السللرعاية مرضى  خدمات

 العالمية بما يلي: الصحة منظمة وفي دھوك، قامت
 12عيين ت خالل من اإلحالة نظام دعم  ً فإن  المتوسط في، وآزادي العامة في المستشفياتفي و دھوكوارئ في الطعمل في مستشفيات لل طبيبا

 .األسبوع في ة طبيةشاراست 2880يسجل  مستشفى كل
 ھيفي الوطنية الحكومية غير ةلمنظمل لدعما ةواصلم )Heevie ( في منطقة  لنازحين، لأمااّل  مخيم في األولية الصحية الرعايةمركز  لبناء

ً  العالمية الصحة منظمة ستقوم ،من بناء المركز االنتھاء وبمجرد. تلعفر  .الصحية الخدمات تقديمب أيضا
 الجلدي الليشمانيات داء لعالج) الوقائية الصحية ونؤالش(مديرية   دھوكيرية الصحة في دم إلى "بنتوستام"دواء ن ة محقن 1050 تسليم. 

 
 تي ال مساراتفي جميع ال اإلحالةخدمات و الصحية الخدمات تعزيز في الصحة في الشركاء مع العملالصحة العالمية  منظمة وتواصل

ً  العالمية الصحة منظمة عقدت األسبوع،ھذا  وخالل. الموصل منارھم فرفي يسلكھا المصابون بالرضوح  التدبير العالجي  بشأن اجتماعا
 في الشركاءالتعاون مع و ،الثغرات ومناقشة ،الجراحية عليھا والعمليات رضوحال رعايةالمتبعة في  المناھج التوفيق بين لللرضوح، من أج

 القضايا وتشمل. تحديدھا تم التي الثغراترأب ل المناسبة الحلول يجادإل واإلقليمي االتحادي المستوى على الصحية السلطاتمع و الصحة
كما أن قلة . عادي غير بشكلاألمد  طويلةال فتراتلل نظراً  ء،ابطاألتوظيف  في شركاءال تواجه التي التحدياتاالجتماع ذلك في  أثيرت التي

 إلى الطريق في ةليطو ساعات المرضىقضي ي، إذ اإلحاالتمسارات  تشكل تحدياً يواجهاألمامية  الخطوط من بالقرب الجراحية القدرات
 توافق مع األعباء الثقيلة التي تلقيھا حاالت الرضوح.ت ال ةرَّ سِ األَ من المتوافرة  السعةو الجراحة بعد رعايةثم إن ال اإلحالة، مستشفيات

 .المستويات جميع على ةرَّ سِ األَ من  السعة وزيادة جديدة صحية مرافق لفتحؤھا اآلخرون وشركا العالمية الصحة منظمة تخططو
 

  ھاتسيناريو مناقشةة ھي الرئيسي التركيز ت بؤرةكانو. أربيل في الصحة مجموعةل تنسيقي اجتماع عقدتم  يناير،كانون الثاني/ 2وفي 
االستجابة اإلنسانية في  ةخط ولحالمعلومات  تحديثالتشارك في  عن فضالً  الصحية، الخدماتب تغطيةالو الشرقية، الموصلفي  تخطيطال

 تقديم الطلبات عبر اإلنترنت. نظام ومشروع 2017 لعام العراق
  َّعالية صحية خدمات لتقديم الدولية الطبية الھيئةإلى  غرف ست من تتكونمقطورة لعربات  قوافل ثالث العالمية الصحة منظمة متسل 

  .جودةال
 

تم  ،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 14استالم 

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

  
 
 
 
 

 المبالغ الممنوحة بالدوالر األمريكي المبالغ المطلوبة بالدوالر األمريكي جھة التبرع
 5,000,000 5,00,000 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+تقني، الجوال:  سؤولالدكتور وائل حتاحت، م .2
 ajellopa@who.int، البريد اإللكتروني: 9647510101460+السيدة بولين أجيلو، مسؤولة إعالمية، الجوال:  .3
 sultanya@who.int، البريد اإللكتروني: 9647510101469+السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة إعالمية، الجوال:  .4

 

الشراكة 
 والتنسيق

 درمواال عبئةت


