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عقد في 27 أبریل 2017 اجتماع في معھد الدراسات اإلقلیمیة والدولیة (IRIS) التابع للجامعة األمریكیة في العراق - السلیمانیة 
(AUIS)، من قبل 35 شخصا معنیا ، وذلك لمناقشة سبل تقدیم الرعایة الصحیة للنازحین والالجئین ، خصوصا أولئك الذین 

یسكنون في محافظات اقلیم كردستان (دھوك، اربیل، السلیمانیة). 
ركز االجتماع على موضوعین وھما : 

1 - تنقل المرضى واألمن الصحي
2 – قطع المیزانیة ونقص األدویة

تنقل المرضى واألمن الصحي
تنقل المرضى منذ عام 2014 ، كان أمرا صعبا ، خصوصا بین المحافظات المتضررة من اإلقتتاالت المكثفة ، والمحافظات 
التي توجد فیھا مستشفیات طوارئ ، حیث تعیق القیود المفروضة على نقاط التفتیش تنقل المرضى من محافظة إلى أخرى ، 

خصوصا المرضى النازحین من العرب السنة .
فقد إستغرق نقل اإلحاالت الطارئة (من الموصل الى مستشفى الطوارئ في  اربیل) اثناء المعارك الدائرة في شرق الموصل ، 

بین ثالث الى أربع ساعات. 
والمرضى الذین یعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان ، یعانون أیضا من التأخر بسبب اإلجراءات المتبعة في نقاط التفتیش 

، بالرغم من انھم یجب أن یلتزموا بجدول عالج منتظم ، وإالّ فإن مرضھم یمكن أن یتقدم بسھولة من مرض قابل للعالج إلى 
مرض غیر قابل للعالج.

نقص المیزانیة واألدویة
كثیر من مستشفیات اقلیم كردستان تواجھ صعوبة في توفیر األدویة والخدمات لمرضاھا الكثر . 

فقد قامت حكومة العراق الفدرالیة في عام 2014 ، بقطع میزانیة اقلیم كردستان بالكامل ، بما في ذلك المیزانیة المخصصة 
مة من حكومة بغداد إلقلیم كردستان قد  لوزارة الصحة في إقلیم كردستان ومستشفیاتھ ، إال ان األدویة والمستلزمات الطبیة المقدَّ

إستمرت ، لكن في اآلونة األخیرة قلّصت  بغداد حجم ھذه المستلزمات بشكل ملحوظ ، حیث یتلقى إقلیم كردستان في الوقت 
الحالي %33 فقط من حصتھ المعتادة من األدویة ، بالرغم من وجود   أكثر من ملیون نازح فیھ ، من المحافظات الفدرالیة.

التوصیات

یتطلع معھد الدراسات اإلقلیمیة والدولیة نحو تطویر ھذه المسائل . 

للمزید من المعلومات حول ھذا المشروع ، یرجى التواصل مع :
 mac.skelton@auis.edu.krd

للتقریر الكامل باللغة اإلنجلیزیة،  یرجى زیارة الرابط التالي:

تنفیذي ملخص

الحرب، الصحة، والالجئین
تقریر االجتماع

1 - تنقل المرضى : أكد المشاركون على أھمیة حمایة حقوق المرضى جمیعا ، بما فیھم النازحین ، لعبور نقاط التفتیش االتحادیة و 
ونقاط التفتیش في إقلیم كردستان ، للوصول الى المستشفیات. اقترح المجتمعون فكرة تشكیل آلیة للتنسیق بین المسؤولین في وزارَتي 

الداخلیة والصحة لحكومة إقلیم كردستان ، وذلك من اجل إیجاد طریقة لتمكین المنظمات غیر الحكومیة ، والمستشفیات ، واالفراد 
المعنیین  ، من حسم الملفات المعلَّقة .

2 - المیزانیة : یجب ان تتعاون وزارة الصحة االتحادیة و وزارة الصحة لحكومة إقلیم كردستان فیما بینھما فتلتزما بمعالجة النقص في 
التمویل ، خصوصا فیما یتعلق باألمراض المزمنة .

ان نظام الرعایة الصحیة في إقلیم كردستان یحتاج الى الدعم المالي والطبي العاجلین من وزارة الصحة االتحادیة ، نظرا لوجود عدد 
كبیر من سكان  الموصل وصالح الدین واالنبار في مستشفیات اإلقلیم ذات الدرجة الثالثة. 

3 - التعلیم : اكد المجتمعون على اھمیة العمل مع المؤسسات الطبیة التعلیمیة في كل من إقلیم كردستان وبقیة انحاء العراق . 
على سبیل المثال ، فإن تخصیص مناھج  conflict medicine في كلیة الطب في جامعة السلیمانیة ، من شأنھ أن یساعد على إعداد 

الجیل القادم من المتخصصین في الطب العام .




