
www.emro.who.int/ar/media/news/new-shipment-of-who-health-supplies-for-afghanistan-earthquake-response-delivered-to-kabul-from-dubai-hub.html… 1/2

28 حزیران/یونیو 2022 - ھبطت للتو في
العاصمة األفغانیة كابل رحلة جویة على متنھا 25 ُطن�ا متری�ا من اإلمدادات الصحیة التي تقدمھا منظمة الصحة

العالمیة من مركز المنظمة لإلمدادات اللوجستیة في دبي، لدعم االستجابة للزلزال الذي ضرب أفغانستان.

وتشمل الشحنة أدویة أساسیة ومستلزمات جراحیة ومستلزمات لعالج الرضوح وغیرھا من اإلمدادات الصحیة
الحیویة بكمیاٍت تكفي لما یقرب من 400000 شخص یحتاجون إلى خدمات الرعایة الصحیة، منھم 1500 من

مرضى الرضوح، و2750 حالة مشتبًھا في إصابتھا بإسھال مائي حاد.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدیر منظمة الصحة العالمیة إلقلیم شرق المتوسط: «تعرب المنظمة عن امتنانھا
للدعم المستمر من نائب رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة، رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو

الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم على تیسیر ھذه الرحالت اإلغاثیة الطارئة لنقل المساعدات التي تشتد الحاجة إلیھا
إلى كابل». وأضاف الدكتور المنظري أن ھذا الدعم «دلیل قوي وعملي على التضامن لتنفیذ رؤیتنا اإلقلیمیة:

الصحة للجمیع وبالجمیع».

ر الذي ضرب أفغانستان في وتصل إمدادات المنظمة في وقٍت ازدادت فیھ االحتیاجات الصحیة بسبب الزلزال الُمدّمِ
22 حزیران/

 یونیو، وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص
وإصابة نحو 3000 آخرین.  وتُبِلغ المرافق الصحیة، التي ال تزال تعمل في المنطقة، عن نقص األدویة
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والمستلزمات الجراحیة الالزمة لعالج المصابین .

وتعمل حالی�ا ستة مستشفیات، تدعمھا منظمة الصحة العالمیة، بكامل طاقتھا لعالج المتضررین في إقلیم جنوب شرق
أفغانستان -الذي یشمل مقاطعات باكتیكا وخوست وباكتیا وغزني- وتقدم ھذه المستشفیات رعایة الرضوح وإعادة
التأھیل البدني ودعم اإلعاقة. واستقبلت ھذه المستشفیات، ومنھا مركز جیان للرعایة الصحیة الشاملة، ما مجموعھ

1206 حاالت مصابة برضوح في الفترة من 22 إلى 26 حزیران/ یونیو،

وعقب الزلزال مباشرة، ُسلِّمت إلى المرافق الصحیة في المقاطعات المنكوبة إمدادات من مستودع المنظمة في كابل،
شملت إمدادات لعالج الرضوح تكفي إلجراء 5400 عملیة جراحیة وتوفیر العالج الطبي لنحو 36000 حالة

لثالثة أشھر.

وتواصل المنظمة العمل مع شركاء الصحة في المناطق المتضررة لتحدید االحتیاجات الالزم تلبیتھا لعالج الرضوح
د األمراض المعدیة، وإجراء تقییمات في المرافق الصحیة، وتقدیم الدعم الصحي الطارئ، بما یشمل تعزیَز ترصُّ

ونشر خبراء الصحة، وتقدیم اللوازم الصحیة والجراحیة الطارئة واإلمدادات الطبیة والمعدات.
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