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 منظمة الصحة العالمية ترسل شحنة من اللوازم واإلمدادات الطبية إلى محافظة ميسان

استجابةً الحتياجات مديرية الصحة في ميسان في أعقاب الفيضانات األخيرة التي ضربت المنطقة،  - 2019أبريل  8بغداد 
قامت منظمة الصحة العالمية، وبدعٍم سخي من الجهات المانحة، بإرسال شحنة كبيرة من مستلزمات الطوارئ واإلمدادات الطبية 

لدعم محافظة ميسان، التي تقع على  2019أبريل  4لطبية يوم الخميس لدعم المديرية. إذ تم نقل شحنة من اللوازم واإلمدادات ا
 .كيلومترات جنوب شرق بغداد 304بعد 

 
هذا وكانت المحافظة قد تأثرت سلباً بالفيضانات التي سببتها األمطار الغزيرة والسيول القادمة من الحدود اإليرانية. إذ غمرت 

األمر الذي أدى إلى هجرة السكان وتلف الممتلكات وموت الماشية وتدمير  مياه الفيضانات وما زالت تغطي أراٍض واسعة،
 .المحاصيل الزراعية في األهوار والعديد من القرى المحيطة

 
من السكان معرضين للخطر في المدن والقرى المتضررة مثل علي الغربي والمشّرح وحي المعلّمين  328،726ويعد حوالي 

رة والطيب وآل عادل والميمونة والعزير والكحالء. أما المناطق المهددة بالخطر االكبر فهي القرى الجديد والسالم والفكة والبطي
أسرة قد نزحت من  545الواقعة غربي نهر دجلة )هور المصندك( على طول علي الغربي وعلي الشرقي وكميت. وكانت 

 .عائلة أخرى مهددة بالنزوح 2000مناطق سكناها باالضافة الى 
 



 
مخيمات للنازحين ونسقت  5لحكومة بتنسيق جهود القطاعات المتعددة واإلشراف على عمليات اإلغاثة ودعمها وأنشأت وقامت ا

مع قوات الجيش العراقي والدفاع المدني إلرسال طائرات هليكوبتر إلجالء األشخاص المحاصرين في المناطق التي غمرتها 
 .ئلة من بعض القرى إلى مخيم ُشيّد في إحدى القرى المجاورةعا 101المياه. ومع تطور الوضع بسرعة، تم إجالء 

 
الدكتور أدهم إسماعيل، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق "بأن المنظمة قد أجرت، استجابةً لهذه  ذكرو

األزمة، متابعة مباشرة عن كثب وإتصاالت مع دائرة صحة ميسان في األيام القليلة الماضية. وحرصت منظمة الصحة العالمية 
مع دائرة صحة ميسان من خالل العمليات الطبية والخدمات المتخصصة". وأضاف  على إجراء تنسيق وتعاون رفيعي المستوى

 24الدكتور إسماعيل بأن " المنظمة قد اتخذت إجراءات فورية واستجابت لرصد وضع الفيضانات وتلقي تقارير على مدار 
ال الحاد. عالوةً على ذلك، قامت ساعة في اليوم، ومراقبة جودة المياه والحصول على المياه النظيفة مع رصد حاالت اإلسه

منظمة الصحة العالمية بتبادل المعلومات مع مكتب تنسيق التنمية التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( وجميع 
طفولة وكاالت األمم المتحدة الشريكة في البصرة، وال سيما مع وحدة المياه والصرف الصحي التابعة لصندوق االمم المتحدة لل

مجموعة أدوات صحية طارئة مشتركة بين الوكاالت  30واألمومة )اليونيسف(، وقدمت الدعم لدائرة صحة ميسان بإرسال 
شخص لمدة شهر. وستواصل منظمة الصحة العالمية جهودها في رصد الفيضانات  100،000وأدوات الصدمات لتغطي 
 ."والوضع الصحي في ميسان

 
حة ميسان أن الشحنة ستنقذ حياة السكان في المحافظة ويمكن استخدامها من قبل العيادات المتنقلة وأكد المسؤولون في دائرة ص

التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة لألشخاص المتضررين. وأعربوا عن تقديرهم لمنظمة الصحة العالمية والجهات 
ع من المعدات الدوائية التكميلية ومعدات وحدات ونماذج وتضمنت الشحنة مجامي .المانحة لالستجابة السريعة وتوفير الدعم

تكميلية قابلة للتجديد ومعدات خاصة بالصدمات النفسية أو مستلزمات الطوارئ واإلمدادات الطبية وادوية المالريا. إن الشحنة 
ي قطاع الصحة، خاصةً المقدمة لمديرية صحة ميسان هي إحدى المساهمات السخية من الجهات المانحة والشركاء العاملين ف

 .مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الواليات المتحدة والوكالة األمريكية للتنمية
 

قائمة على األدلة، والتوجيه المنظمة الصحة العالمية هي منظمة متخصصة في مجال الصحة العامة مكلفة بتقديم المساعدة التقنية األكثر موثوقية و

 بشكللى البلدان في جميع أنحاء العالم. تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع وزارة الصحة العراقية والقطاعات ذات الصلة االستراتيجي والتشغيلي إ

 يومي لتحديد األولويات وتوجيه قطاع الصحة بشأن االستعداد واالستجابة الفعالة لمتطلبات الصحة والرعاية الصحية.

 iraq/-in-presence-http://www.emro.who.int/irq/who :لعالمية وعملها في العراق في هذا الرابطعن منظمة الصحة ا أكثر معلوماتتجدون 
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