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 تقرير الحالة

 2018يونيو / حزيران  30 –مايو / أيار  01

 
 حالة الطوارئ اإلنسانية في العراق  

 

 
 مليون 7.3

بحاجة إلى خدمات 
 صحية  

 مليون 2
 النازحون داخليا

 
 مليون 0.2

 الالجئون

 
 مليون 3.4

شخص  
 مستھدف  

 مليون.3.9
 شخص عائد

 منظمة الصحة العالمية  رئيسيةتطورات 
إجمالي عدد السكان الذين 

حصلوا على أدوية ومجموعات 
مستلزمات الصحة من منظمة 

 الصحة العالمية

  1016875   
 ج انقلت منظمة الصحة العالمية مستشفاھا الميداني الرابع من ح

الشفاء غرب الموصل  حيعلي إلى مجمع المدينة الطبية في 
المستشفى كان يدار في السابق من قبل اسبين الطبية، الشركاء 
المنفذين لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديرية الصحة في 

 نينوى ومنظمة داري اإلنسانية.
 

  أعوام اللقاحات  5طفل تقل أعمارھم عن  107217تلقى أكثر من
الخطورة وأصبح الدخول  ضد شلل األطفال في ثماني مناطق عالية
ً مؤخراً وھي الحويجة ، القائم، عانة 2، الحويجة1إليھا ممكنا

وراوة، الباعج، تلعفر، سنجار، ھتران في كركوك واألنبار 
 ونينوى. 

 
  نشرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديرية صحة نينوى

عيادات طبية متنقلة وأقامت مركزاً للرعاية الصحية األولية في 
 بلدة البعاج على الحدود العراقية السورية. 

 
   استشارة من قبل منظمة الصحة  973200تم تسجيل أكثر من

العالمية وشركائھا المنفذين في أيار/مايو وحزيران/يونيو في 
ً والجئين من بينھم اكثر من  محافظات تستضيف نازحين داخليا

 سنوات.   5طفل تقل أعمارھم عن  60,877
 

  تبرعت منظمة الصحة العالمية بإمدادات طبية طارئة تكفي ألكثر
شريكاً في الرعاية الصحية في أربع  12من مليون شخص ل

مديريات صحة تخدم النازحين داخليا والالجئين والعائدين 
 والمجتمعات المضيفة.  

 **الشركاء/العدد المقدر للمستفيدين من التكنولوجيا الصحية للمرافق الصحية

 
 

60000 
33000 
2800 

مجموعات المستلزمات الصحية الطارئة متعددة الوكاالت 
 مجموعات المستلزمات الجراحية 

 ب +مجموعات مستلزمات إصابات الرضوح أ
 

 *****التمويل المقدم من منظمة الصحة العالمية بالدوالر األمريكي 

 

 

26  تم تمويله

مليون  29
دوالر

 المطلوبھو المبلغ 

 قطاع الصحة 

 37  شركاء قطاع الصحة

مليون 6.2  السكان المستھدفون
 

 المدمرة في صالح الدين ونينوى /المرافق الصحية المتضررة

 6  ً  ***اجمالي عدد المرافق المتضررة كليا

23  ً  إجمالي عدد المرافق المتضررة جزئيا

 اإلجراءات الصحية

 
973200  ****االستشارات

6604  +اإلحاالت

   عمليات تنميع جماعي ضد

 
107217  †***†شلل األطفال 

  

 شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة

     موقع إبالغ 209 

) 2017خطة االستجابة الصحية (تمويل قطاع الصحة بالدوالر األمريكي 
***** 

   تم تمويله  12

 
مليون  67    

 دوالر أمريكي   
 ھو المبلغ المطلوب 

 )2018أيار /مايو(تغطية لمدة شھر واحد **  
 تضررت بشكل جزئي في نينوى 23، و)03(ونينوى ) 04(مستشفيات في صالح الدين *** 

 2018يونيو /مايو وحزيران/استشارات أليار****
 يونيو /األطفال في المناطق العالية الخطورة والمناطق التي يمكن الوصول إليھا مؤخراً في حملة حزيرانالعدد اإلجمالي لألطفال الذين تم تمنيعھم ضد شلل +****+ 

 نظام التتبع المالي، العراق****
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 تحديث الحالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحديث النشرة الوبائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشھر من توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة إلى النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء  8بعد ما يقرب من
من مستشفياتھا الميدانية العالية التطور في الحاج علي إلى مديرية صحة  50العالمية منطقة الحاج علي، سلمت منظمة الصحة 

في  ة الطبية في قطاع الشفاءننينوى. بطلب من وزارة الصحة ومديرية صحة نينوى، تم نقل ھيكل المستشفى إلى مجمع المدي
ع المنفذين لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون م غرب الموصل. المستشفى كان يدار في السابق من قبل اسبين الطبية، الشركاء

 مديرية الصحة في نينوى ومنظمة داري اإلنسانية. وسيدار حالياً من قبل مديرية نينوى. 
 

  سيقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية الطارئة للمدنيين العائدين إلى منازلھم في غرب الموصل. يستطيع المستشفى الميداني
ً ويتسع إلدخال استشار 100تقديم  مريضاً وسيسد الثغرات في الرعاية الصحية بعد  50ة لمرضى العيادات الخارجية يوميا

سرير. تكون منظمة الصحة العالمية قد  500التدمير الكامل لمستشفى ابن سيناء الذي كان إجمالي سعته في الماضي تزيد عن 
 الستجابة لألزمة في الموصل. سلمت جميع مستشفياتھا الميدانية األربعة التي أقامتھا ل

 
  للمنظمة الدولية للھجرة فإنه وبنھاية حزيران/يونيو عاد أكثر من ً مليون شخص إلى منازلھم في مناطق مختلفة من  3.9طبقا

العراق. على الرغم من أن عدد العائدين في ازدياد مستمر، فإن أكثر من مليوني شخص ما زالوا مشردين في مخيمات ومجتمعات 
 مضيفة. 

 
   أبلغت المرافق 2018نيسان/أبريل  29نيسان/أبريل إلى  1(من  17واألسبوع  13خالل الفترة الواقعة بين األسبوع الوبائي ،(

استشارة، بما في ذلك األمراض السارية وغير السارية،  468622الصحية المغطاة بنظام "شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة" عن 
ً في األسب 93724بمتوسط  ) كانت من 468,622) من اجمالي االستشارات (170,764) (%36بالمائة ( 36وع.  مريضا

) من إجمالي استشارات 297858بالمائة ( 64األمراض السارية المغطاة من شبكة اإلدار المبكر واالستجابة. وكان ما نسبته 
      ) منھم ذكوراً.110079(بالمائة  64األمراض السارية ھم أطفال تزيد أعمارھم على خمس سنوات في حين كان 

 
   من بين إجمالي االستشارات، كانت األمراض األكثر شيوعاً التي رصدھا نظام "شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة" ھي عدوى

حالة)، وعدوى  25525بالمائة ( 5حالة)، واإلسھال الحاد بنسبة  120624بالمائة ( 26الجھاز التنفسي العلوي الحاد بنسبة 
حالة) وحاالت جدري ماء مشتبه بھا  7787بالمائة ( 2حالة)، والجرب بنسبة  8174بالمائة ( 2التنفسي الحادة بنسبة الجھاز 
التوزيع األسبوعي لحاالت اإلسھال الحاد بين األشخاص النازحين داخلياً  1حالة).   يوضح الشكل  3034بالمائة ( 1بنسبة 

نسب األمراض المبلغ عنھا عادة فيما يتعلق بإجمالي  2ويرد في الشكل  ،2018و 2015 األعوامومخيمات الالجئين بين 
 االستشارات.  

 
راق الع اتجاھات حاالت اإلسھال الحاد المبلغ عنھا من خالل نظام "شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة" في مخيمات النازحين داخلياً والالجئين في 1الشكل 

 ) 2018-2015حسب كل أسبوع خالل السنوات (

 
  انداراً من خالل نظام "شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة" االلكتروني خالل ھذه الفترة. تم التحقيق في ھذه التحذيرات  56تم تلقي

ساعة. اشتملت  72خالل وتمت االستجابة لھا من قبل مديريات الصحة وشركاء الصحة لمنظمة الصحة الدولية في الميدان 
حالة كوليرا  11حالة حصبة مشتبه بھا، وحالة شلل رخو واحدة، و 32حالة مشتبه بھا في نينوى ( 51التحذيرات على ما يلي: 

مشتبه بھا، وخمس حاالت التھاب سحايا مشتبه بھا، وحالتين من األمراض السارية غير المعتادة (مثل التسمم الغذائي)، وحالة 
 ي السليمانية.حصبة مشتبه بھا في اربيل، واربع حاالت حصبة مشتبه بھا ف
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  2018، في عام 17إلى  13وتيرة الحاالت المبلغ عنھا بشكل شائع بين جميع االستشارات * في العراق خالل األسابيع الوبائية من   :2الشكل
 

 
 المخيمات نقطة مركزية في مواقع في  19دعمت منظمة الصحة العالمية دورتي تدريب على "شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة" ل

وغير المخيمات من المنظمات غير الحكومية ومديريات الصحة. ھدف التدريب إلى تجھيز نقاط التركيز بالمھارات على األنظمة 
 االلكترونية.

 
 فقمحدودية القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق التي تشھد عودة للنازحين حيث تضررت معظم المرا   شواغل الصحة العامة

 وتضرر المرافق الصحية الثانوية والثالثة.  الصحيين الصحية، وكذلك في محافظة صالح الدين بسبب نقص العاملين 
 

   محدودية عدد سيارات اإلسعاف المتوفرة في مناطق عودة النازحين لتلبية الطلب المرتفع من قبل المرضى الذين يحتاجون إلى
 إحالة من مخيمات النازحين داخلياً.

    
   .تظل المياه الصالحة للشرب مصدر قلق كبير للسكان الذين يعيشون في مناطق عودة النازحين في نينوى 

 
االحتياجات الصحية 
 واألولويات والثغرات

  توفير خدمات الرعاية الصحية من بينھا االستشارات في العيادات الخارجية، والتنميع، وخدمات الصحة اإلنجابية، ومراقبة
األمراض السارية، وإدارة حاالت الصحة العقلية من خالل مرافق متنقلة وثابتة للسكان المتضررين والمجتمعات المضيفة في 

 ناً مؤخراً في نينوى وصالح الدين وكركوك واألنبار. المناطق التي أصبح الوصول إليھا ممك
 .محدودية االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية في المناطق التي تمت استعادتھا مؤخراً في نينوى وكركوك واألنبار 

 
جھود منظمة الصحة 

 العالمية
  طفالً تقل أعمارھم عن خمس سنوات اللقاحات ضد شلل األطفال في ثماني مناطق  107217في حزيران/يونيو تلقى أكثر من

، القائم، عانة وراوة، الباعج، تلعفر، سنجار، ھتران في كركوك واألنبار 2عالية الخطورة تمت استعادتھا مؤخراً وھي، الحويجة
ل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ بينما تم تمنيع سنوات ضد شلل األطفال  باستخدام لقاح شل 5ونينوى. تم تمنيع األطفال تحت 
تحت سن طفالً  100464شھراً باستخدام لقاح شلل األطفال المعطل. استھدفت الحملة  59و2أطفال تتراوح أعمارھم ما بين 

للقاح االخمس سنوات. تم اختيار المواقع بحسب مدى تعرض السكان وقربھم من مناطق  انتشار فيروس شلل أطفال مشتق من 
)VDPVs شخص ينفذون عمليات التنميع إلى  722) في سوريا، إضافة إلى نشاطات ضعف نشاطات التنميع الروتينية. ووصل

 األطفال.
 

  نشرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديرية صحة نينوى عيادات طبية متنقلة وأقامت مركزاً ثابتاً للرعاية الصحية األولية
كلم من مدينة  120ى الحدود العراقية السورية. تم نشر المرافق في أبعد منطقة في بلدة البعاج الواقعة على بعد في بلدة البعاج عل

ألف شخص وتقدم لھم خدمات العيادات الخارجية والمختبرات والصيدلية والطوارئ وخدمات  20الموصل، وتخدم أكثر من 
 صحية.                                      اإلحالة و"اإلنذار المبكر واالستجابة" والتوعية ال
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  في أيار/مايو وحزيران/يونيو
تبرعت منظمة الصحة العالمية بإمدادات طبية 

ً لمدة  1016875طارئة تكفي أكثر من  شخصا
ً في أربع مديريات  12ثالثة أشھر ل شريكا

صحة تخدم النازحين داخلياً والمجتمعات 
المضيفة والعائدين والالجئين. واشتملت تلك 

عدد اإلمدادات على مستلزمات صحة طارئة ل
شخص لمدة ثالثة أشھر. خالل شھر  60000

حزيران/يونيو لوحده تبرعت منظمة الصحة 
 22العالمية بمجموعات مستلزمات جراحية و

) لسد النقص 12) ب (10مستلزمات رضوح أ (
في األدوية في المخيمات والمجتمعات المضيفة 

. في نينوى تم التبرع بثالث دھوك في مديرية
) 13) وب (10( وعشرين مجموعة رضوح أ

مجموعتي مستلزمات ولمديرية صحة نينوى 
مجموعة مستلزمات رضوح أ  11جراحية و

برع بھا إلى السليمانة كما تم ت) تم ال5) ب (6(
مجموعة مستلزمات جراحية  27التبرع ب

 تكفي لستةورضوح أ وب لمديرية صحة كركوك. مجموعات المستلزمات الجراحية والرضوح المزوعة على جميع المحافظات 
مريض لمنظمة ھيفي والھيئة  216000آالف تدخل جراحي. كما وفرت منظمة الصحة العالمية األدوية الضرورية التي تكفي 

 ).  RIومنظمة اإلغاثة الدولية ( PUAMIومنظمة اإلغاثة األولية  Medairالطبية الدولية، و
 

 142000جة ورابارين/رانيا، ومديرية صحة السليمانية تكفي وإضافة إلى ذك قدمت منظمة الصحة العالمية األدوية إلى حلب 
السليمانية في إطار االستعدادات الصحة مل إلى مديرية  500سوائل عبر الوريد  28000شخص لثالثة أشھر. تم تقديم أكثر من 

 وحدة الى مديرية صحة كركوك.   28500للكوليرا، كما تم تسليم 
 

  شھراً ضد شلل األطفال  29تتراوح أعمارھم ما بين صفر و 7750من خالل عمليات التنميع الروتينية تم تمنيع أكثر من
 ضد الحصبة في المحافظات المتضررة من األزمة.  1749طفل ضد شلل األطفال و  6000والحصبة. وتم تمنيع 

 
  استشارة في أيار/مايو وحزيران/يونيو في المحافظات  973200سجلت منظمة الصحة العالمية والشركاء المنفذون أكثر من

ً وشمل ذلك أكثر من   دھوكطفالً تقل أعمارھم عن خمس سنوات. تشمل المحافظات:  94921التي تستضيف النازحين داخليا
 دين والسليمانية.األنبار، ديالى، اربيل، كركوك، نينوى، صالح ال

 
  تم تسجيل االستشارات في المرافق الصحية التي يديرھا الشركاء المنفذون لمنظمة الصحة العالمية ومديريات الصحة في

تشمل قائمة الشركاء: منظمة داري، منظمة ھيفي، منظمة االنترسوس،ومنظمة بيكاوا  2018ايار/مايو وحزيران/يونيو 
PEKAWA اقية الموحدة**** ھذا باإلضافة إلى المرافق الصحية التي تديرھا مديريات الصحة في والجمعية الطبية العر

محافظات متضررة من النزاع في محافظات نينوى  8دھوك وأربيل وكركوك، والمدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية في 
المقدمة ما يلي: خدمات الصحة النفسية  وأربيل وكركوك ودھوك والسليمانية وصالح الدين وبغداد واألنبار  تشمل الخدمات

والمختبرات والتحقيقات، واألدوية الالزمة لعالج األمراض المختلفة، وخدمات التمنيع، وخدمات الوالدة، وخدمات الصحة 
 مليون استشارة منذ كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو 3.2اإلنجابية واإلحاالت وغيرھا حتى اآلن تم تسجيل أكثر من 

 مناطق مختارة تم تسجيل استشارات فيھا.     3. يظھر الرسم 2018
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من قبل الشركاء المدعومين من منظمة  2018يونيو /مايو وحزيران/االستشارات المسجلة في أيار: 3الشكل
الصحة العالمية

MENTAL HEALTH ROUTINE VACCINATION REPRODUCTIVE HEALTH TREATMENT OF COMMON ILLNESSES NUTRITION

منظمة الصحة © . صورة دھوكفريق من منظمة الصحة العالمية يحمل إمدادات طبية في شاحنة لتسمليھا الى مديرية صحة 
 العالمية
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  في كرميان، دعمت منظمة الصحة العالمية دائرة الصحة في المنطقة إلدارة خدمات الرعاية الصحية األولية في مخيم قورتو

باإلضافة إلى ذلك، دعمت منظمة   بالمائة ألطفال دون سن الخامسة. 18استشارة، منھا  1500للنازحين، والتي تم خاللھا تسجيل 
الصحة العالمية فرق التوعية التابعة لدائرة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للنازحين والمجتمعات المضيفة في 

 استشارة.  1300المناطق التي يصعب الوصول إليھا في كرميان وذلك باستخدام عيادة طبية متنقلة. تم تسجيل أكثر من 
 

 خدمات اللرعاية الصحية األولية للمجتمعات في المناطق التي 5) والحويجة (4ت تسع فرق طبية متنقلة في كركوك (قدم (
 14399استشارة، وتم الوصول إلى  13877يصعب الوصول إليھا في مناطق كركوك، الدقاق، الحويجة والدبس. تم تسجيل 

قرص كلور، كما تم الوصول برسائل  878291عينة مياه، وتوزيع  188امرأة بلقاحات روتينية، وتم اختبار  12297طفالً و
 شخصاً. قامت الفرق المتنقلة بإحالة سبعة مرضى إلى مرافق صحية ثانوية. 21156توعية إلى 

 
  في مخيم عربت، دعمت منظمة الصحة العالمية دائرة صحة السليمانية لتقديم الخدمات الصحية للنازحين كطريقة لضمان

مرضى يعانون من حاالت مرضية  1035استشارة، بما في ذلك  2522حصولھم على خدمات صحية الئقة. تم تسجيل أكثر من 
بالمائة من ھؤالء كانوا أطفاالً دون سن الخامسة.   يقيم أكثر  43ونيو.  حالة صحة نفسية. في أيار/مايو وحزيران/ي 67مزمنة و

 شخص في المخيم.  1700من 
 

   في دھوك، ومن خالل الدعم المقدم
من منظمة الصحة العالمية لمنظمة ھيفي، تم 

طفالً دون  842استشارة شملت  5524تسجيل 
سن الخامسة في مناطق تلعفر وتلكيف وفي 
شرق الموصل.  من خالل مشروع بيت الصحة 

ستشارة في ا 9070المجتمعي، تم تسجيل 
أطفال دون سن  1306قضاء تلعفر، شملت 

حالة  150الخامسة.  وتم نقل ما مجموعه 
صحية طارئة إلى مستشفيات دھوك وزاخو 
باستخدام سيارات اإلسعاف التي وفرتھا 

 ودعمتھا منظمة الصحة العالمية.
 

   ،من خالل دائرة صحة دھوك
عيادات طبية متنقلة تدعمھا منظمة  4وفرت 

الصحة العالمية خدمات الرعاية الصحية 
األولية للنازحين الذين يعيشون في المجتمعات 
المضيفة في مناطق سميل، وزاخو، وأميدي، 
وشيخان، ومحافظة دھوك. وتم تقديم أكثر من 

 فرداً من السكان. 55850ن الخامسة. العيادات الطبية المتنقلة تخدم مجموعة من طفالً دون س 1173استشارة، شملت  8665
 

  استشارة من بينھا لنحو  20100في ضاحية سميل وفرت أكثر من  2&1مراكز الرعاية الصحية األولية في شاريا وكبرتو
شخص. في مخيم مار مشان  29900مجموع سكان يزيد عن  1طفل تقل أعمارھم عن خمسة أعوام. تخدم شاريا وكبرتو  3800

استشارة من  8658في شيخان بمحافظة نينوى حيث تدعم منظمة الصحة العالمية مراكز الرعاية الصحية األولية، تم تسجيل 
سنوات. أكثر حاالت االستشارات المبلغ عنھا شيوعاً ھي حاالت اإلصابة بااللتھاب التنفسي  5طفل تحت عمر  1600بينھا 

 واإلسھال.
 

  كلغم من  1900خالل بيكاوا للخدمات اإلنسانية واإلنمائية، الشريك التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية  تم جمع أكثر من من
مرافق صحية في القيارة وحمام العليل. تسعين في المائة من المخلفات الطبية التي تم جمعھا خالل ھذه  10المخلفات الطبية من 

 الفترة ھي أكياس بالستيكية. 
 

  جھاز وقطعة  9254مرافق طبية في محافظات اربيل ونينوى وكركوك، تبرعت منظمة الصحة العالمية ب 9لتعزيز وظائف
أثاث طبية. المرافق التي استفادت من ھذا الدعم تشمل: بنك الدم في أربيل، بنك الدم في الموصل، مركز الرعاية األولية في 

 مستشفى الوالدة التعليمية في اربيل، مستشفى الحويجة، مستشفى بيرمام، مستشفىو ومركز الرعاية األولية في البعاج،سينوني، 
 مريضاً يومياً. 250سوران لألم والطفل، ومديرية صحة نينوى. كل مرفق صحي يستقبل معدل 

 
  بطاقة  4000لضمان تسجيل بيانات ومعلومات المرضى عند االستشارات لسھولة المتابعة، وزعت منظمة الصحة العالمية

 عائلية على ثالث جھات تزويد بالخدمات الصحية في مخيم مطار القيارة.

منظمة الصحة العالمية تسلم مستشفى حاج علي الميدانية الى مسؤولية مديرية صحة نينوى دعمت منظمة الصحة العالمية نقل
 WHO/P.Ajello© ي قطاع الشفاء غرب الموصل. صورة المستفى إلى موقعه الحالي في مجمع المدينة الطبية ف
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  شخصاً. لتعزيز تقديم الخدمات  35878منزالً يبلغ عدد ساكنيھا  9852في إطار مكافحة نواقل األمراض في كركوك تم رش

 فق.في مستشفى صالح الدين العام تم التبرع باربعة كرفانات لزيادة سعة األسرة في المر
 

  دعمت منظمة الصحة العالمية فرق مراقبة نوعية المياه
في مديرة صحة السليمانية (مديرية الوقاية الصحية). خالل فترة 

عينة واختبارھا وفحص مستوى الكلور فيھا  2204اإلبالغ تم جمع 
 814العينات التي تم جمعھا، تم اخضاع في الموقع. من بين إجمالي 

منھا كيميائياً  583عينة لفحوصات بكتروبولوجية، بينما تم تحليل 
 منھا الختبارات ضمة الكوليرا. 807واخضاع 

جاءت نتائج جميع العينات التي تم اختبارھا ضد بكتيريا ضمة 
عينة مياه للتأكد من  746الكوليرا سلبيةً في كركوك تم فحص 

مستويات الكلور، وتم اخضاعھا لفحص التلوث البيولوجي، بينما تم 
عينة براز لمرض ضمة الكوليرا. أظھرت جميع النتائج  394اختبار 

مجموعة المياه إلى جميع النتائج عدم وجود الكلور، وتم رفع 
 والصرف الصحي والنظافة الصحية التخاذ الخطوات الالزمة.  

 
  تواصل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات

الصحية، القيام بزيارات دعم إشرافية في محافظات السليمانية ونينوى ودھوك واألنبار وأربيل.  وھدفت الزيارات إلى تعزيز 
ديم الخدمات الصحية، وتقوية اإلبالغ، وتقييم الفجوات وضمان معالجتھا في المرافق الصحية المدعومة وغير المدعومة عملية تق

 زيارة دعم من ھذا النوع في خمس محافظات. 60من منظمة الصحة العالمية.  تم القيام بأكثر من 
 

 
 الشراكة والتنسيق

 

  وكركوك.  تمت مناقشة  ،دھوك ،محافظات ھي أربيل؛ السليمانية؛ صالح الدينأجريت اجتماعات لمجموعة الصحة في خمس
 تمويل النواقص وسد الثغرات في مواقع اغلقت فيھا بعض الوكاالت خدماتھا الصحية.

 
  قادتھا وزارة الصحة  2018عقدت أول مجموعة عمل لخدمات الصحة العقلية والنفسية الوطنية في السابع من حزيران/يونيو

راكة مع الھيئة الطبية الدولية. ركز االجتماع على قضايا من بينھا دمج التغذية الراجعة من مجموعات عمل خدمات الصحة بالش
 العقلية والنفسية الوطنية في مجموعة العمل الوطنية وتطوير مرجعية وخطة عمل.    

 
 ع شركاء لمناقشة العنف القائم على الجندر. من عقدت وزارة الصحة اجتماع دعم الصحة العقلية والنفسية في حزيران/يونيو م

 ھوكدبين النتائج: تطوير المرجعيات لمجموعة صحة العراق ونقطة تركيز العنف القائم على الجندر. كما عقد اجتماع مماثل في 
عي فسي االجتمالمناقشة العالقة بين نشاطات الدعم الن دھوكبين مجموعة الصحة ومنسق مجموعة الحماية والمدير العام لصحة 

ومجموعة الحماية ومجموعة العمل الفرعية لدعم الصحة العقلية والنفسية. تم التركيز المعدل المرتفع لمحاوالت االنتحار بين 
 ة ھذه المشكلة. جالنازحين داخليا في المخيمات بوصفھا مصدر القلق الرئيسي وكيفية عمل المجموعتين معا لمعال

 
  دمة لتقييم تقديم الشركاء الخ وكافية للنازحين، طورت المجموعة الصحية استبيان "جودة الرعاية"لضمان خدمات صحية جيدة

ة الھالل األحمر العراقي يالصحية في المخيمات. تم إجراء استبيان "جودة الرعاية" من قبل مجموعة الصحة من خالل جمع
مخيماً للنازحين داخلياً. سيتم مشاركة النتائج  55إلنسانيين في واستھدفت مراكز الرعاية الصحية األولية المدعومة من الشركاء ا

 قريباً عند االنتھاء من العمل عليھا.
 

  شاركت منظمة الصحة العالمية في ست اجتماعات تنسيق شملت التنسيق العام للنازحين داخليا، ومجموعة الصحة  دھوكفي
عمل دعم الصحة العقلية والنفسية، وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات واألمن المخصص واجتماعات مجموعة  ةومجموع

التنسيق بين المجموعات. إضافة إلى ذلك تم عقد اجتماعين ثنائيين مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين (وحدة الحماية) ومنظمة 
 .AISPOايسبو 
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