
 

 

لحفاظ ا لتلقيح ضد شلل األطفال من أجللالتي تشمل البالد بكاملها مارس شهر آذار/ُيْطلِق حملة العراق 

 .السكانققها في تمنيع حالتي على المكاسب 

بالتنسيق مع  ،ومنظمة اليونيسيف منظمة الصحة العالميةأطلقت  | 2017ارس آذار/م 5 العراق،  بغداد،

التي حملة الوطنية الثانية واألخيرة ال ،اليوم ،قليم كردستانإوزارة الصحة في ووزارة الصحة االتحادية 

 .2017شلل األطفال لعام بكاملها للتلقيح ضد لبالد تشمل ا

 مليون طفل دون سن   5.6أيام إلى الوصول إلى  5لمدة طعيم باللقاحات والتي تستمر حملة التوتهدف 

 3 بمرورالعراق من احتفال قبل شهر واحد  -وقت بالغ األهمية  فيهذه الحملة أتي ت، ومن العمر الخامسة

 .ل األطفالمن شلحالة تسجيل أية سنوات متتالية دون 

 العراق   سنوات واَصلَ   3مرت لقد ويقول السيد ألطف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "

ه  تحت قيادة وزارة الصحة االتحادية التي ب ِذلَت قوية الجهود الوذلك بفضل  ،من شلل األطفالفيها خلوَّ

 د]ض تحسن كبير في مناعة السكان عموما  وقد حدث الصحة. مديريات و ،قليم كردستانإوزارة الصحة في و

أن هام هو ر الماألإن و التي تحققت. مكاسبتلك الي المحافظة على فهذه الحملة ستساهم و ،شلل األطفال[

ن ن ي  ، قطرتَ لديه النظر عن حالة التلقيح السابق ، وبغض  من العمر خامسةال كل طفل دون سن  يتلقى  من اثنَتي 

ألطف  سيدلبع اايت"، و تهمناعلتعزيز لحصول على المزيد من الل ،حملةال هذه لقاح شلل األطفال خالل

على ة رفيعجودة باللقاحات ب تطعيمالبذل الجهود إلنجاز واصل تإن منظمة الصحة العالمية " :موساني

 ."ةشَ مَّ هَ تركيز على المجتمعات الم  على مستوى األقضية، مع الطق وامنى المستو

عمل ما يبذله العاملون الميدانيون من "بفضل  :اليونيسف في العراقمنظمة بيتر هوكينز، ممثل يقول السيد و

حمالت أنقذت قليم كردستان، إوزارة الصحة في ووزارة الصحة االتحادية ات في قيادبفضل الو ،دؤوب

 ." مدى الحياةالذي كان سيرافقهم الشلل اإلصابة بن م الموت أو منماليين األطفال باللقاحات التطعيم 

ية تواصل تأثيرها على البالد، السكان اتحركالتم الصحية، وظ  الن  هشاشة و ،انعدام األمنفإن ذلك،  مرغو

إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف . إليها شلل األطفاللوفادة خطر كبير ها لضفتؤدي إلى تعري

، الروتيني في جميع أنحاء البالدمنيع خدمات التعزيز لت ،ةيالصحالسلطات إلى جنب مع  جنبا  تعمالن معا  و

في  حديثا  متاحا  الوصول إليها  ية التي أصبحسكانمجموعات الللباللقاحات الطارئة  التطعيملتنفيذ حمالت و

 .مناألت تعاني من انعدام التي كانالمناطق 

على التطعيم  ينمدربن العاملين المعامل  25.000أكثر من خالل حملة التطعيم باللقاحات، سيتنقَّل و

وزارة وستشرف لألطفال. مجانا  لقاح شلل األطفال عن طريق الفم  عطاء من منزل إلى منزل إلباللقاحات 

م تقني عوذلك بد ،على أنشطة الحملة ات الصحةيرمديو قليم كردستانإوزارة الصحة في والصحة االتحادية 

ات للمخيمات زيارمع القيام باليونيسيف، منظمة منظمة الصحة العالمية و ولوجستي أو إمدادي من



المجتمعات األطفال في بين باللقاحات التطعيم والعشوائية لتعزيز ألحياء الفقيرة ولتجمعات النازحين ول

ضة   .لمخاطر عاليةالمعرَّ

التي أجريت منذ عام و ،مكافحة شلل األطفالالجماهيرية الحاشدة لت ة من الحمالحمل 17 تنفيذ خاللومن 

 مرات  ولشلل األطفال،  دضباللقاحات  من سكان العراقطفل مليون  5.6أكثر من تم تطعيم ، 2013

 .ةدعدمت

 #  #  # 

 من أجل الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

، 7510101469 964+منظمة الصحة العالمية، ، السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اإلعالم -

sultanya@who.int 
، 7510101460 964+السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اإلعالم، منظمة الصحة العالمية،  -

ajellopa@who.int 
، 9647809258542+السيدة ليلى علي، مسؤولة اإلعالم، منظمة اليونيسيف،  -

laali@unicef.org 
اإلعالم، منظمة اليونيسيف، ين في مسؤولكبيرة الالسيدة شارون بيهن نوغييرا،  -

+9647827820238 ،snogueira@unicef.org 
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