تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بوضع األزمة في
الموصل ،العراق
اإلصدر رقم  88 – 91 :8شباط/فبراير 8192
****4,490
عدد المصابين

المواضيع
الرئيسية

***521,896
عدد الذين
وصلتهم الخدمات

 2.7مليون شخص**
يحتاجون إلى الخدمات
الصحية

163,896
عدد النازحين من
الموصل

1.2 -1.5
مليون شخص*
عدد المتضررين

استجابت منظمة الصحة العالمية للمصابين بالرضوح فقدمت الدعم إلى
الخدمات  في هذا األسبوع ،سجل الشركاء بتنفيذ العمل مع منظمة الصحة
المتنقلة في مستشفيات معالجة المصابين .صورة لمنظمة الصحة العالمية ©
العالمية تقديم الخدمات والدعم ل  9988مصابا ً من خالل ما لديهم من
عيادات طبية متنقلة ،وفرق طبية متنقلة ،وعيادات ثابتة ،وعبر مراكز
الرعاية الصحية األولية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للنازحين،
بدعم من المنظمة ومن شركائها .وقد وصل عدد المرضى الذين
استفادوا من خدمات الرعاية الطبية منذ بدء العمليات العسكرية في
الموصل في  71تشرين األول/أكتوبر  9172وحتى  92شباط/فبراير
 9171إلى  9981مريضا ً.
 كما وصل عدد المصابين الذين أحيلوا إلى مستشفى الطوارئ،
والمستشفى الغربي في إربيل ،ومستشفى "شيخان" ،ومستشفى
"برطلة" ،خالل الفترة من  79إلى  91شباط/فبراير  9171إلى  711حالة ،منها  799مدنيا ً ( ،)%19و  92مقاتالً (،)%92
وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمصابين في المستشفيات األربعة خالل الفترة من  71تشرين األول/أكتوبر  9172إلى 91
شباط/فبراير  9171إلى  9981مصاباً.
 كما وصل العدد اإلجمالي لألطفال دون سنِّ  72من العمر والذين تلقوا التمنيع باللقاح الفموي لشلل األطفال منذ بداية العمليات
العسكرية في الموصل في  71تشرين األول/أكتوبر  9172وحتى تاريخ  79شباط/فبراير  9171إلى  99779طفالً ،ووصل
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8أشهر و  72عاما ً وتلقوا لقاح الحصبة إلى  92779طفالً.
 ودربت منظمة الصحة العالمية  78مسعفا ً من مستشفى "القيارة" في محافظة نينوى لالستجابة لحاالت الطوارئ وتقديم
التدبير العالجي للمصابين الذين تعرضوا لمواد كيميائية في الخطوط األمامية ،وقدمت للمتدربين المعدات الالزمة.



وتلقت منظمة الصحة العالمية دفعة أخرى من العيادات الطبية المتنقلة الجديدة التي اشترتها لدعم تقديم الخدمات الصحية
األساسية للسكان غرب الموصل ،وعددها خمس عيادات ،ليصل العدد التراكمي للعيادات المتنقلة التي قدمتها منظمة الصحة
العالمية إلى العراق منذ شهر تموز/يوليو  9179إلى  29عيادة متنققلة.



وفي سياق استجابة منظمة الصحة العالمية لإلبالغ عن حاالت داء الاليشمانيات بين النازحين من الموصل فقد قدمت المنظمة
إلى مديرية الصحة في محافظة نينوى األدوية الالزمة لمعالجة داء الاليشمانيات وبكميات تكفي لمعالجة  99121مريضاً.



وبدعم من منظمة الصحة العالمية ،استكملت منظمة هيفي ،وهي من المنظمات غير الحكومية الشريكة بتفيذ العمل مع منظمة
الصحة العالمية ،بناء مركز الرعاية الصحية األولية في مخيم النازحين في "أمال" في منطقة "تلعفر" شمال غرب مدينة
الموصل.

تحديث
المعلومات
عن
األوضاع

 وفقا ً لمصفوفة تَتَبُّع النازحين التابعة لمنظمة الهجرة العالمية ،فقد وصل العدد اإلجمالي للنازحين منذ  71تشرين األول/أكتوبر
 9172إلى  79شباط/فبراير  9171إلى  721982نازحاً.
 ووفقا ً لمصفوفة تَتَبُّع النازحين التابعة لمنظمة الهجرة العالمية أيضاً ،فقد بدأ مخيم "جاداه القيارة  "4باستقبال النازحين في 31
شباط/فبراير  ،3102وفي يوم  32شباط/فبراير  ،3102أي اليوم التالي لبدء استقبال النازحين ،بلغ عدد العائالت التي تم
تسجيلها فيه  324عائلة ،وستتسارع وتيرة ازدياد هذه األعداد مع استمرار وصول العائالت وتسجيلها فيه ،وفي الوقت نفسه
أبلغ مخيم "جاداه القيارة  "0عن انخفاض بمقدار عائلتين نازحتين ،بينما أبلغ مخيم "جاداه القيارة  "3عن انخفاض بمقدار 2
عوائل نازحة ،وأبلغ مخيم "جاداه القيارة " 2عن زيادة عائلة واحدة نازحة.

تحديث
المعلومات
من نشرة
المرصد
الوبائي
األسبوعي

في األسبوع الثامن من أسابيع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي ،وهو األسبوع الذي ينتهي في  92شباط/فبراير ،9171
قدم  29مرفقا ً صحيا ً تقاريرهم األسبوعية حول الترصُّ د الوبائي ،ومن هذه المرافق الصحية هناك  71عيادة طبية متنقلة،
و  12عيادة طبية ثابتة ،ومستشفيان اثنان ،وتنتمي هذه المرافق الصحية إلى  79وكالة صحية تقدم خدماتها للنازحين في
محافظة نينوى.



* في  32كانون األول/ديسمبر  3102فإن عدد المتضررين من العمليات الحربية يمكن أن يصل إلى  0.1 – 0.3مليون شخص ،مصدر البيانات منظمة مكتب منسق
األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية.
** األرقام المقترحة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام .3102
*** عدد االستشارات الطبية منذ  02تشرين األول/أكتوبر  3102وحتى  03شباط/فبراير .3102
**** حاالت اإلصابات لدى المرضى الذين أحيلوا إلى مستشفيات الطوارئ في إربيل وإلى مستشفى "برطلة" ،والعدد قد يكون أكبر من هذا.
***** تقتصر على التمويل الالزم في عمليات الموصل.

التحديات
والثغرات
واالحتياجات



وفي المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها ،س ِّجلَت  99227استشارة في مجمل مخيمات النازحين في الموصل،
وكانت األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض في المحافظات هي االلتهابات التنفسية الحادة ( ،)%99واإلسهال الحاد
( ،)%9وداء الاليشمانيات الجلدي (.)%7



ولم يصدر في هذا األسبوع أي إنذار.



وخالل هذا األسبوع ،وهو األسبوع  9من أسابيع نشرة المرصد الوبائي األسبوعي ،سجلت محافظة نينوى انخفاضاً في
عدد حاالت االلتهاب التنفسي الحا ّد ،وكانت معظم الحاالت قد س ِّجلَت في القطاع الصحي في منطقة "أيسر" في الموصل
( ،)%99وفي القطاع الصحي في منطقة "الحمدانية" ( ،)%91وفي القطاع الصحي في منطقة "مخمور" (،)%79
وفي القطاع الصحي في منطقة "الشيخان" ( ،)%71وفي القطاع الصحي في منطقة "تلعفر" ( ،)%8وفي القطاع
الصحي في منطقة "تلكيف" ( ،)%9وفي القطاع الصحي في منطقة "القيارة" ( ،)%1وفي القطاع الصحي في منطفة
"سنجار" (( .)%7يرجى االطالع على الشكل التالي).



ويعمل مكتب منظمة الصحة العالمية في دهوك بالتنسيق مع فريق مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في دهوك على تنفيذ
مسح حول الكوليرا والنُّكاف وال َج َرب وداء الاليشمانيات في المرافق الصحية وفي المخيمات وفي المجتمعات المضيفة في
شمال نينوى.



يعتبر داء الاليشمانيات من األسباب التي تثير القلق في الموصل في الشهرين القادمين (آذار/مارس – نيسان/أبريل).



هناك حاجة ماسة وملحة لخدمات بنوك الدم في مرافق رعاية المصابين بالرضوح.
تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم لخدمات الرعاية الصحية المتنقلة ورعاية
المصابين بالرضوح في الموصل .صورة لمنظمة الصحة العالمية ©

 نقص سيارات اإلسعاف والخدمات المتنقِّلة في
المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية غرب
الموصل ،وهناك عدد يصل إلى  21سيارة إسعاف
يقدم خدمات الدعم للمصابين بالرضوح في مديرية
الصحة في دهوك ،وذلك منذ بداية العمليات
العسكرية في  02تشرين األول/أكتوبر ،ويعمل منها
 21سيارة إسعاف في الوقت الحاضر غرب
الموصل.
 النطاق المحدود لوصول السكان إلى الخدمات
الصحية في المناطق المحررة حديثاً وفي داخل مدينة
الموصل بسبب التحديات األمنية.



 التحركات الضيقة النطاق للشركاء باتجاه
المناطق التي أصبح الوصول إليها متاحا ً حديثا ً بسبب التحديات األمنية التي تجعل من الصعب عليهم القيام بدراسات
استقصائية لحاالت يشتَبَه بأنها أمراض سارية ضمن المجتمعات المتأثرة.
ال يزال نقص المياه اآلمنة لدى السكان داخل المناطق الواقعة غرب الموصل مصدراً للقلق .فذلك خطر محتَ َمل النتشار
فاشيات األمراض التي تنتقل بالمياه ،مثل اإلسهال المائي الحاد.

استجابة
منظمة
الصحة
العالمية



نقص الموارد البشرية الالزمة لتقديم الدعم لألعداد الكبيرة من المصابين بالرضوح في نقاط تحقيق االستقرار لحاالت
المصابين بالرضوح وفي المستشفيات الميدانية.



نقص الوقود ،فذلك يؤثر على حركة سيارات اإلسعاف ،ويسبب صعوبة إحالة الحاالت خارج مدينة الموصل.



نقص القدرات لدى العاملين الصحيين لتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات في محافظة نينوى.



نقص القدرات المتوافرة في مجال الرعاية التالية للعمليات الجراحية.



في سياق تقديم منظمة الصحة العالمية الدعم للخدمات الصحية في المناطق المحررة حديثا ً غرب نينوى ،استلمت المنظمة في
 91شباط/فبراير  9171خمس عيادات طبية متنقلة سبق أن اشترتها لتنشرها في مناطق الخطوط األمامية في األسبوع القادم.
وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم لمديرية الصحة في إربيل بتقديم معدات وإمدادات بلغت قيمتها  91291دوالراً أمريكياً
لبنك الدم ،تلبيةً الحتياجات وحدات الدم في أربعة مستشفيات لمعاجة اإلصابات بالرضوح ،هي مستشفى الطوارئ والمستشفى
الغربي للطوارئ في إربيل ،والمستشفى الميداني في "برطلة" في نينوى ،ومستشفى "شيخان" في دهوك.



وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم لمديرية الصحة في إربيل لتقوية مسار اإلحالة بين مستشفيات "برطلة" وإربيل،
والسيما في مستشفى الطوارئ والمستشفى الغربي للطوارئ في إربيل ،ومستشفيات التوليد واألطفال وأمراض الدم ،من أجل
تقديم الرعاية للنازحين المصابين بالرضوح مع تقديم الرعاية الطبية لحاالت الطوارئ ،إلى جانب تقديم الرعاية للمدنيين
المحولين من داخل الموصل .وكانت بداية هذا الدعم في  72تشرين الثاني/نوفمبر  ،9172وتضمن  91سيارة إسعاف يرافقها
 91سائقا ً و  29م َم ِّرضاً .وحتى أيامنا هذه ،تم نقل ومعالجة ما يقرب من  9111مريض ،من بينهم  7211مصاب و 921
امرأة حامالً.
وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم لخدمات اإلحالة في الخطوط األمامية من خالل نشر  71فرق لخدمات الطوارئ ،799
من أجل إحالة الحاالت إلى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية في مستشفى "شيخان" في دهوك.



وتواصل العيادات الطبية المتنقِّلة لتابعة لمنظمة الصحة العالمية ،وللشهر الثالث على التوالي ،تقديم خدمات الرعاية الصحية
األساسية للنازحين وللمجتمعات المضيفة لهم ،وهي أربع عيادات في منطقة "الحمدانية" وأربع عيادات في منطقة القيارة" في
نينوى.
وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم لنقطتين اثنتين من نقاط تحقيق االستقرار لحاالت المصابين بالرضوح في
منطقتَي "غوجالي" و"الحمدانية" في شرق الموصل من أجل ضمان توافر خدمات رعاية المصابين بالرضوح للحاالت التي
تفد من شرق الموصل.
وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم إلى المستشفى الميداني في "برطلة" ،بتسليم شحنة من المواد الدوائية والصيدالنية
تتضمن أدويةً تخضع للرقابة ومواداً للتخدير ومس ِّكنات تكفي لمعالجة  111مريضاً وفدوا من مناطق شرق الموصل.



وهناك  72سيارة إسعاف إضافية في طريقها إلى إربيل ،حيث سيتم نشرها لدعم مسار اإلحالة إلى مستشفى "برطلة" الميداني
ومستشفى "القيارة" خالل العمليات العسكرية التي تدور غرب الموصل .وسيعاد توزيع سبع سيارات إسعاف أخرى من
مستشفى "شيخان" لتقدم الدعم للعمليات التي يقترب موعد اندالعها غرب المدينة.
كما قدمت منظمة الصحة العالمية المزيد من الدعم لنظام اإلحالة في مستشفى الطوارئ في دهوك ،والمستشفى العام في
"آزادي" في دهوك ،من خالل توظيف  79طبيباً ( 2أطباء في كل مستشفى منهما) ،وقد وصل عدد المرضى الذين تلقوا
المعالجة هذا األسبوع الذي بدأ في  78وانتهى في  92شباط/فبراير  9171إلى  898مريضاً.
وقدمت منظمة الصحة العالمية إلحدى المنظمات الشريكة لها ،وهي الهيئة الطبية الدولية ،دعماً على شكل شحنة تتضمن
خمس وحدات أساسية من حقائب األدوات المعتمدة لدى الوكاالت الدولية للطوارئ الصحية تكفي لمعالجة  2111مريض.
كما قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم لمنظمة هيفي ،وهي منظمة غير حكومية شريكة لها في التنفيذ ،تعمل في دهوك،
وتدير مركزاً للرعاية الصحية األولية في مخيم "أماال" للنازحين في منطقة "تلعفر" ،فقدمت لها حقيبة واحدة كاملة من حقائب
األدوات المعتمدة لدى الوكاالت الدولية للطوارئ الصحية ،تكفي لمعالجة مجموعة سكانية تتألف من عشرة آالف شخص لمدة
ثالثة أشهر.



وقدمت منظمة الصحة العالمية أيضا ً الدعم لمركز الرعاية الصحية األولية في منطقة "خبات" في إربيل ،فقدمت لها 71
وحدات أساسية من حقائب األدوات المعتمدة لدى الوكاالت الدولية للطوارئ الصحية تكفي لمعالجة مجموعة سكانية قوامها
 10000شخصا ً لمدة ثالثة أشهر.



وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم للفرق التي تقدم خدمات صحية وقائية وعالجية في مديرية الصحة في دهوك حتى
تتمكن من االستجابة الستقبال عدد إجمالي من النازحين يصل إلى  717عائلة ( 292أشخاص) ،ممن نزحوا إلى مركز
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التحريات في "نارغيزليا" في منطقة شيخان .وقد قدمت تلك الفرق  191استشارة طبية ،منها  97استشاارة ألطفال دون ّ
سن
الخامسة ،ولم يتم اإلبالغ عن أي مرض من األمراض السارية بين النازحين الجدد.

الشراكات
وتحديث
المعلومات
عن
المجموعة
الصحية



وقدمت منظمة الصحة العالمية أيضا ً الدعم للفرق الطبية المتنقلة التي تقدم الخدمات العالجية في مديرية الصحة في دهوك،
لتتمكن تلك الفرق من الوصول إلى قرية "دريج" في منطقة "تلكيف" .وقد قدمت تلك الفرق  721استشارة طبية ،منها 98
استشارة طبية ألطفال دون ّ
سن الخامسة ،وتستخدم هذه الفرق العيادات الطبية المتنقِّلة التي تبرعت بها منظمة الصحة العالمية
إلى مديرية الصحة في دهوك من أجل االستجابة لمقتضيات العمليات العسكرية التي تدور رحاها في الموصل.



وتتواصل أعمال البناء واإلنشاء في مستشفيين ميدانيين تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم لهما في موق َعي "عذبة" و"حمام
العليل" .ومن المتوقع أن يستك َمل بناء مستشفى "عذبة" الميداني خالل األسبوعين القادمين .ويعود الفضل في إنشاء هذين
المستشفيين إلى التمويل من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ،وسيقدم هذان المستشفيان الخدمة للمرضى المصابين
بالرضوح على مدار ساعات الليل والنهار.



عقد اجتماع تنسيقي أسبوعي في محافظة نينوى يوم  91شباط/فبراير  ،9171وحضره  21مشاركاً ،وكان الهدف من
االجتماع هو تحديد الشركاء الذين يرغبون بتقديم خدمات صحية شاملة في مخيمات النازحين من غرب الموصل ،وفي مواقع
الطوارئ ،من أجل تفادي حدوث التراكب في الجهود ،بعد أن التزمت مديرية الصحة بتقديم العدد الكافي من الموارد البشرية،
كما نوقشت خالل االجتماع أيضا ً مسألة تسجيل المنظمات غير الحكومية ،كما قدمت وزارة الصحة ومديرية الصحة
توضيحات حول إجراءات التسجيل.
ستبدأ آخر حمالت التطعيم باللقاح المضاد لشلل األطفال في عام  9171في  2آذار/مارس ،وستستهدف الحملة 2299197
طفالً دون ّ
سن الخامسة من العمر ،وسيتم توظيف  92829عامالً صحيا ً في التلقيح ،و  7888مشرفا ً على ف َرق التلقيح،
وسيغطي الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية تكاليف الحملة والتي تتضمن تكاليف تقديم الحوافز لف َرق العاملين في
التطعيم باللقاحات وللمشرفين على تلك الفرق ،باإلضافة إلى النقل ،وإدارة المرافق ،والتكاليف التي تترتب على مراقبة
األطراف المستقلة للحملة.
وتواصل منظمة الصحة العالمية شحن كميات ضخمة من الشحنات من األدوية وحقائب األدوات واإلمدادات الطبية إلى
المستشفى الميداني الجديد في "عذبة" الذي يتلقى الدعم من منظمة الصحة العالمية ،والذي سيفتَتَح في األسبوع األول من
شهر آذار/مارس .9171



كما يتواصل العمل في إعادة تأهيل المستشفى المركزي للطوارئ في إربيل لكي يقدم الرعاية التالية للعمل الجراحي
للمصابين بالرضوح خالل العمليات العسكرية في الموصل ،مع زيادة عدد األَسرة الستيعاب  11حالة من المصابين
بالرضوح الوافدين من الموصل وتحقيق االستقرار لهم .ومن المتوقع أن تباشر المستشفى في أداء وظائفها في نهاية شهر
آذار/مارس .9171



كما يتواصل العمل في إنشاء النقطتين الجديدتين لتحقيق االستقرار في حاالت المصابين بالرضوح ،وهما في الجانب الجنوبي
من الموصل ،لتقديم الدعم لفرز المصابين ،وتحقيق االستقرار األولي لحاالتهم ،وإحالة المصابين بالرضوح منهم إلى أقرب
مستشفى تخصصي.



وتواصل منظمة التحالف الدولي من أجل المرأة والصحة (واحة) ،وهي من المنظمات الشريكة في تنفيذ العمل مع منظمة
الصحة العالمية ،تقديم خدماتها لالستجابة للطوارئ في مستشفى "القيارة" شرق الموصل.



وقد استكملَت أعمال اإلنشاء لمركز الرعاية الصحية األولية في مخيم "الدباغة  "9للنازحين ،وسيبدأ المركز بتقديم خدماته في
 72آذار/مارس لهذا العام  .9171وسيعمل في هذا المركز  91طبيبا ً ومساعداً طبيا ً لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة
على مدار ساعات الليل والنهار لما يزيد على  2211نازح ممن فرُّ وا من المناطق المحيطة بكل من "القيارة" و"الحويجة"
و"حمام العليل".



خطة
العمل في
األسبوع
القادم


لالتصال
بنا

لالتصال بنا:
 .7السيد ألطف موساني ،ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثة المنظمة في العراق ،البريد اإللكتروني:
musania@who.int
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الدكتور وائل حتاحت ،مسؤول تقني ،موبايل  ،+9647510101456البريد اإللكترونيhatahitw@who.int :
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السيدة بولين أجيلو ،مسؤولة اإلعالم ،موبايل  ،+9647510101460البريد اإللكترونيajellopa@who.int :
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السيدة أجيال سلطاني ،مسؤولة اإلعالم ،موبايل  ،+9647510101469البريد اإللكترونيsultanya@who.int :

