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 صدار اعالميإ

مرض  انتشءر ومكءفحة األطفءل شلل خءل من العراق قباء إل يعملونفريق تطعيم  307,21

 الكوليرا

 شلل ضد العراق في طفل مليون 2.5 تلقيحل وطنيةال حملةاختتمت ال - - 1122 أكتوبرول/ تشرين األ 21 بغداد،

 الصحة وزارة به أوصت يومين لمدة تمديد بعدالعام،  أكتوبرهذا ول/من تشرين األ عشر الحادي عمالها فيأ األطفال

الرامية إلى الحفاظ على العراق خالياً من  الجهود هذه وشملت. بالتطعيمات تغطيةلل الحد األقصىقيق لتحالعراقية 

 منعو المرضهذا  اكتشاف كيفيةو الكوليرا الوقاية منسبل عن منقذة للحياة طبوعات م توزيع أيضا ،شلل األطفال

 .أسرة مليون 2.2 على ومعالجته هانتشار

 العالمية الصحة منظمة مع الصحة االتحادية بالتنسيق التي قادتها وزارة األطفال شلل ضد التطعيم حملة وشارك في

 جميع فيانتشروا  لتطعيمل قيفر 200111حوالي  ،واستمرت سبعة أيام أكتوبر/األول تشرين 4 واليونيسيف في

هذه . األطفال شلل ضد األطفال تلقيحل األسرفراد ووزاروا األ من منزل إلى منزلكل فريق  وانتقل .العراق أنحاء

عالن عن تم اإل عندما 1120 أكتوبر/األول تشرين منذ العراق في الوطنية ضمن الحمالت عشر ةالحادي يه الحملة

 وحدها. السنة هذه الرابعةسوريا، و المجاورة ةالدول في مرة ولأل طفالأ شللاكتشاف حالة 

 تقوم منظمة الصحة العالمية" منظمة الصحة العالمية في العراق: ممثلالقائم بأعمال  موساني ألطافالسيد  وقال

ذات  المناطق فيالمحلية و واإلقليمية الوطنية المستويات على الفنية الخبرة توفير خالل منالوطنية  لحملةهذه ا دعمب

 نمن يقوموو الحملة فيين ملاللع المالية المساعدةيضا تقديم دعم منظمتنا أ يشمل" :وأضاف " عالية،الخطورة ال

الوحيدة  علميةال األداة تعد يتال الترصد بأنشطة القيام عن فضالً  ،طفال الملقحينبوضع عالمات على أصابع األ

 ."العراق في األطفال شلل احتواء إلثبات

 نينوى من أجزاء إال أنه في بسالسةنجزت قد أ التحصين أنشطة فإن ، الحملة من األولية الميدانية التقارير وبناًء على

ال في هذه المناطق بسبب طفتعذر الوصول إلى جميع األكركوك  من وأجزاء صالح الدين وقضاء الشرقاط في

 فيها.الحالي مني الوضع األ

 مزدوجال خطردرء الل مبتكراً  نهجاً  هاؤوشركا اليونيسيف اتخذت " :العراق في اليونيسف ممثل هوكينز بيتر وقال

 نجح العنف، واستمرار الجماعي النزوح وفي ظل". "العراق، في واألسر ألطفالعلى ا ضمرالذي يشكله هذا ال

في  التبريد سلسلة قدرات ومضاعفة الفموي األطفال شلل لقاح من جرعة مليون 03 توفير في اإلنساني المجتمع

األرواح  من المزيد إنقاذو أكبر بشكل التأثير على المحدودة الموارد ساعدي أن يمكن القائمة األنشطةتضافر إن .البالد

  ."المطاف نهاية في

المستمر  الدعم خالل من وهو إنجاز بارز تحقق -المصابة البلدان قائمة من العراق رفع تم 1122 مايو/أيار في

 علىو. كردستان قليمفي إ الصحة ةووزار االتحادية لوزارة الصحة واليونيسيف العالمية الصحة منظمة منالمقدم 

 البلدان قائمة على يظل نهإال أ 1124 عام أبريل/نيسان منذواحدة  طفالأ شلل حالة عن بلغي لم العراق أن من الرغم

 .هسكان من% 11 لحوالي الوصول صعوبة بسببلمرض ا المعرضة لخطر وفادة
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 :على مزيد من المعلومات، يرجى االتصالللحصول 

 sultanya@who.int  |+964 7510101469عالم | منظمة الصحة العالمية، العراق | أجيال سلطاني، مسؤولة إ -
 lopesr@who.int  |+964 7809 288 614مية، العراق | عالم | منظمة الصحة العالروزان لوبيز، مسؤولة إ -
 jbates@unicef.org   |+964 7801 964 524عالم | منظمة اليونسيف، العراق | جفري بيتس، مسؤول إ -
 kelkorany@unicef.org   | 7809 258 542 +964عالم | اليونسيف، العراق | إ خصائيإكريم كوراني،  -
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