
 ادات منظمة الصحة العالمية إىل أفغانستاوصول إمد

ي  - 2021آب/ أغسطس  30كابل/ القاهرة، 
هبطت طائرة تحمل أدوية منظمة الصحة العالمية ولوازمها الصحية ف 

ي تمام الساعة  30أفغانستان اليوم، 
.  12:25آب/ أغسطس، ف   ظهًرا بالتوقيت المحلي

  فغانستان منذ أصبح البلد تحت حكم سلطات طالبان. وهذه أول شحنة من اإلمدادات الطبية تصل إىل أ

ق المتوسط: "بعد أيام من العمل المتواصل إليجاد  ويقول الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شر
ا، وأن نضمن استمرار  ي أفغانستان جزئيًّ

ي بشدة أن أقول إننا استطعنا اآلن تجديد أرصدة المرافق الصحية ف 
حل، يرسن 

ي تدعمها المنظمة حاليًّ 
  ا. الخدمات الصحية الت 

ي تزن 
كة بي   الوكاالت،  12.5وتتألف اإلمدادات الت  ا مجموعات عالج الرضوح، ومستلزمات الطوارئ الصحية المشت  يًّ ا مت 

ًّ
طن

 عن توفت   200 000وهي كافية لتغطية االحتياجات الصحية األساسية ألكتر من 
ا
، وعالج  3500شخص، فضًل إجراء جراحي

  من مرض  الرضوح.  6500

ي  40عل الفور إىل  وسوف ترسل
ا صحًيا ف 

ً
ي جميع أنحاء أفغانستان.  29مرفق

  مقاطعة ف 

ي وقت مبكر من هذا اليوم، من قبل فريق اللوجستيات التابع للمنظمة 
لت الطائرة، المقدمة من حكومة باكستان، ف  وقد ُحمِّ

، باإلمارات العربية المتحدة، ثم ي ي دن 
ي المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية ف 

يف  ف  ة إىل مطار مزار شر ا مباشر ِقلت جوًّ
ُ
ن

  بأفغانستان. 

ي األدوية 
وهذه هي أول رحلة من ثالث رحالت مقررة مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية لسد الثغرات العاجلة ف 

ي أفغانستان. 
  والمستلزمات الطبية ف 

تانية عل جهودهم لدعم منظمة الصحة وأضاف الدكتور المنظري: "أشكر حكومة باكستان والخطوط الجوية الباكس
 . ي
ي إرسال اإلمدادات   العالمية والشعب األفغان 

فقد واجهت الوكاالت اإلنسانية مثل منظمة الصحة العالمية تحديات هائلة ف 
ة بسبب القيود األمنية واللوجستية، وقد وصل الدعم إىل الشعب البا  ي األسابيع األخت 

ي المنقذة للحياة إىل أفغانستان ف 
كستان 

ا للحياة". 
ً
ي وقته المناسب وكان منقذ

  ف 

ة   كاء لضمان أن تكون شحنات هذا األسبوع هي األوىل من بي   شحنات كثت  وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الرسر
ي موثوق به لزيادة الجهود اإلنسانية الجماعية.   تليها. 

 وثمة حاجة ملحة إىل جرس جوي إنسان 

ز اهتمام العالم خ
ّ
ي الشاق لتلبية   الل األسبوعي   الماضيي   عل اإلجالء الجوي من مطار كابل. لقد ترك

لكن العمل اإلنسان 
ي البالد قد بدأ اآلن؛ وال يمكن للعالم أن يرصف انتباهه اآلن عن شعب 

احتياجات ماليي   األفغان المستضعفي   الذين بقوا ف 
ي هذا الوقت الحرج. 

 أفغانستان ف 

ي  لالطالع عل صور وفيديوهات ي دن 
ي للمنظمة ف 

 : تحميل اإلمدادات من المركز اللوجست 

3uKf2T1x949c59JsS3Bf5vFFA6PzDw2-https://drive.google.com/drive/folders/1     

ي أفغانستان ( سيتم تحديث هذا لالطالع عل صور وصول إمدادات منظمة الصحة العالمية إىل مط 
يف ف  ار مزار الرسر

 المجلد بالصور ومقاطع الفيديو الجديدة فور توافرها(

XlnlLPjFWc0n88_Up-https://drive.google.com/drive/folders/1eWqgDxAhHyMbQ6 

https://emro.createsend1.com/t/d-l-anoud-tllkwuddt-y/
https://emro.createsend1.com/t/d-l-anoud-tllkwuddt-j/

