
 
 
 
 
 

 انطالق حملة لتطعیم األطفال من داٍر الى دار ضد مرض شلل األطفال والحصبة والحصبة
 األلمانیة في المناطق المتأثرة بالنزاع في العراق

 
إقلیم صحة وزارة مع بالتنسیق الیوم، العراقیة الصحة وزارة أطلقت - 2016 األول كانون 18                 بغداد،
في األطفال لتحصین یومًا عشر االثنى حملة العالمیة، والصحة الیونیسف منظمتي من وبدعم               كردستان

 العراق ضد شلل األطفال والحصبة .
 

في یعیشون ممن الخامسة سن دون طفل 800,000 نحو لتغطیة الشتویة الحملة هذه               وتهدف
تم التي المناطق وفي وكركوك الدین وصالح االنبار وهي العراق في للخطر عرضًة األكثر                المحافظات

 استعادتها حدیثا في نینوى، واألطفال النازحین في مخیمات إقلیم كردستان.
 

فرق ستقوم الموصل. لعملیات استجابًة التحصین برنامج استراتیجیة من جزءًا الحملة هذه              وُتعُد
المستهدفین األطفال جمیع تغطیة لضمان خیمة الى خیمة ومن منزل الى منزل من بالتنقل                التحصین
الذین واألطفال األطفال، شلل لقاح قطرات سنوات الخمس دون األطفال كافة إعطاء سیتم حیث                بالحملة

 تتراوح أعمارهم بین 9 أشهر و 5 سنوات فسیتم إعطاؤهم لقاحات الحصبة والحصبة األلمانیة.
 

المرة هذه ستكون األطفال، هؤالء من للبعض العراق،"بالنسبة في الیونیسف ممثل هوكینز، بیتر               یقول
العراق بإبقاء ملتزمة العراق حكومة "إن مؤكدًا، وأضاف سنتین." منذ اللقاحات فیها یتلقون التي                األولى
شلل ضد تلقیح حملة 20 نفذت فقد الحصبة، لمرض تفٍش أي ومنع األطفال شلل مرض من                  خالیًا

 األطفال كجزء من االستجابة االقلیمیة لتفشي مرض شلل األطفال في منطقة الشرق األوسط".
 

شباط أشهر خالل الوطني الصعید على األطفال شلل ضد للتلقیح ناجحة جوالت ثالث تنفیذ بالفعل تم                  وقد
األطفال شلل ضد للتلقیح اثنتین حملتین تنفیذ إلى باإلضافة ، العام هذا من األول وتشرین                 ونیسان

  والحصبة في محافظة االنبار، وحملة تلقیح واحدة في كٍل من مخیم دیبكة ومخیم القیارة.
الشراكة خالل من األطفال شلل من العراق في األطفال لحمایة العظیمة اإلنجازات على الحفاظ من                 "البد
الحصبة " العراق. في العالمیة الصحة منظمة ممثل موساني ألطاف قال كما التعاونیة"، والجهود                الفاعلة
األزمات. أوقات في سیما ال قاتًال المرض یكون أن الممكن ومن العراق في المستوطنة األمراض                 من
النازحین مخیمات وفي حدیثا استعادتها تم التي المناطق في والطارئة المستهدفة التلقیح حمالت تنفیذ                إن

 سوف تساعد على منع تفشي الحصبة وشلل األطفال."
 



العراق في األطفال شلل بمرض لإلصابة جدیدة حالة أي عن اإلبالغ 2014 عام من نیسان منذ یتم                   لم
 بفضل التزام الحكومة الجاد وتفاني الكوادر الطبیة والصحیة العاملة في الخطوط األمامیة.

 
مخاطر تزال ال ،2015 أیار في األطفال بشلل المصابة الدول قائمة من العراق إزالة من الرغم                  وعلى

 إعادة ظهور المرض قائمة في العراق بسبب ثغرات المراقبة والتحصین في مناطق النزاع.
 

جهود لدعم االجتماعیة والتعبئة التلقیحیة الفرق وحوافز اللقاحات تكالیف بتغطیة الیونیسف             وستقوم
تكالیف تغطیة العالمیة الصحة منظمة ستتولى حین في كردستان، إقلیم وفي االتحادیة الصحة               وزارتي
الكادر وسیقوم العراقیة. األحمر الهالل جمعیة من متطوعون بها سیقوم التي الحملة متابعة وأعمال                النقل
اإلشراف في الصحة وزارتي بدعم الیونیسف ومنظمة العالمیة الصحة منظمة من كٍل في العامل                الصحي

 على والمتابعة لنشاطات الحملة.
 

العائالت إلى للوصول القصیرة الرسائل إرسال خالل من الحملة بدعم لالتصاالت زین شركة ستقوم                كما
 العراقیة النازحة.

 
 للمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال بـ:

snogueira@unicef.org ،+964 782782 0238 ،شارون بین نوغیرا، الیونیسف العراق 
sultanya@who.int ،+964 751010 1469 ،أجیال سلطاني، منظمة الصحة العالمیة العراق  
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