
 
 

 ميسان محافظة إلى الطبية واإلمدادات الطوارئ معدات من جديدة شحنة ترسل العالمية الصحة منظمة

 ميسان في أعقاب الفيضانات التي ضربت المنطقةمحافظة الصحة في  دائرةحتياجات إستجابةً ال – 2019 ابريل 23بغداد 

الشحنة الثانية من إمدادات الطوارئ لدعم  بإرسال، من الجهات المانحةسخي بدعم و ،، قامت منظمة الصحة العالميةمؤخراً 

وشملت  كيلومترات جنوب شرق بغداد. 304على بعد الواقعة ن إلى محافظة ميسا 2019أبريل  17تم نقل الشحنة في و. الدائرة

 قوارب قابلة للنفخ وسترات النجاة. ، باالضافة الى طبيةمواد الشحنة إمدادات طوارئ و

، تغمر مساحات كبيرة اتمياه الفيضان ما تزالإذ . األمطار الغزيرة نجمت عنبالفيضانات التي  بشدةقد تأثرت  ميسانهذا وكانت 

 .هوارواال العديد من القرىفي وتلف الممتلكات وموت الماشية وتدمير المحاصيل الزراعية  السكان نزوحاألمر الذي أدى إلى 

في ، أوضح األخير أن الوضع ميسانمحافظ السيد علي دواي لقائه بمحافظة ولعالمية لخالل زيارة ممثل منظمة الصحة ال

استجابة المنظمات بالمحافظ وأشاد . "هذه األزمة خسائر بشرية تخلفنحن حريصون على أال وقال السيد دواي ". المحافظة حرج

على المناطق مواصلة دعمها ومعالجة االثار الصحية والبيئية وحث تلك المنظمات على  فاعليةأكثر و بسرعةالدولية لألزمة 

 لكل الدعم المقدم واالستجابة الحتياجات المواطنين.وأعرب عن تقديره  ،المتضررة

 دعمل اد دائموعلى إستعدمنظمة ستكون جاهزة الأن في العراق، ممثل منظمة الصحة العالمية وأكد الدكتور أدهم إسماعيل، 

، المدير العام الدكتور علي العالق وضحأو .ما بعد الفيضاناتلمكافحة االمراض المعدية صحة ميسان  التي تبذلها دائرةجهود ال

، العالقعلي وقال الدكتور  .الطوارئ حالةبما يتماشى و وتحديثها وتعديلهاقد تمت مراجعتها  الخططبأن  ،ميسان لدائرة صحة

أعرب و "الخطط قد تم تنقيحها وتعديلها وتحديثها على نحو كاٍف وفقاً لحالة الطوارئ". لدائرة صحة ميسان، أنالمدير العام 

واالستجابة السريعة والطارئة  االعتياديةمنظمة الصحة العالمية على جهودها المستمرة ودعمها للبرامج العالق عن شكره ل

 والتنسيق مع فريق الطوارئ الصحي.

ميسان من خالل دائرة صحة تعاون مع التنسيق ومستوى عال من العلى حافظت  المنظمة أن" أدهم إسماعيل الدكتوروذكر 

منتظمة. قمنا تقارير  لقد تصرفنا بسرعة في استجابتنا لرصد الفيضانات وتلقيناالخدمات المتخصصة. تقديم العمليات الطبية و

وأكد الدكتور إسماعيل أن "منظمة الصحة . نا جميع حاالت االسهال"برصد نوعية المياه والوصول الى المياه النظيفة وسجل

 الوضع فيرصد ل د ممكنجهبذل كل ألمم المتحدة الشريكة وستواصل اوكاالت جميع  الىالمعلومات تقوم بإرسال لعالمية ا

 .لسلطات الصحية"ل الدعم وتقديمإمدادات الطوارئ  وتوفيران ميس

 باالضافة الىأسرة  1167 قد نزحت من المنطقة وتم تسجيل عائلة 2495، عن محافظة ميسانلبيانات الصادرة ألحدث ااً وفق

على وبالقرب من النهر وفي المناطق المعرضة للخطر بالمغادرة.  تسكنعائلة  7735تم إخطار و ،أسرة غير مسجلة 328

تصريف مياه الفيضانات عبر وبان الثلوج و، إال أن خطر الفيضانات ال يزال قائماً بسبب ذمنسوب المياه إنخفاضالرغم من 

 زيرعال قضاءهي: قرى الجمشة والقلعة في مؤخراً المناطق المتأثرة و. االسالمية إيرانالمتاخمة لميسان وجمهورية  الحدود

ن م هكتار 173باالضافة الى قريتي الجزيرة والعيثة في البطيرة. و علي الشرقي وقرية الكريمة قضاءفي  ةقرية الدريعو

 .تلك االراضي ية بتقييم األضرار لتعويض أصحابالحكومة المحلتقوم و قد ٌدمرتاألراضي الزراعية 

على االرض والحظ أن خيام النازحين قد نُصبت  طيرة لتقييم الوضعالببزيارة منطقة فريق منظمة الصحة العالمية  هذا وقد قام

، نظيفةالمياه للعائالت الضعيفة والمواطنين بحاجة الى الدابير وقائية حاجة إلى توهناك . وانه لم يتم إنشاء مخيم قيعلى الطر

هناك حاجة إال أن  ،تنسيق جهود القطاعات المتعددةمن قيام الحكومة ب. على الرغم حيويمراقبة الوضع الصحي بشكل وتمت 

 .النزوح لخطر والمعرضة إجالؤها تم التي للعائالت خدمات االغاثةتقديم المزيد من ل

، العاملين في قطاع الصحةمن الجهات المانحة والشركاء  السخية اتمساهمإحدى ال صحة ميسان دائرةل الشحنة المقدمةوتُعد 

  .جية للكوارث في الواليات المتحدةخاصةً مكتب المساعدة الخار
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