
 

 

ماليين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفايروس  3العراق يتلقى حوالي 

 كورونا خالل مرفق كوفاكس
 

(    1بغداد،   ن وتسعمائة ألف جرعة    –  2021كانون األول )ديسمبر وصلت دفعة مكونة من أكثر مليوني 
ي ( اىل  19  –من لقاحات فايزر المضادة فايروس كورونا )كوفيد  

ين الثانن / تشر بغداد خالل شهر نوفمثر
ن 2021 اؤها من خالل مرفق كوفاكس يصل إىل نحو ستة ماليي  ي تم شر

، مما يجعل اجماىلي اللقاحات الت 
  .جرعة 

عن   فضال  الوطنية،  الصحية  السلطات  ن  وتركث  باهتمام  مؤخرا  العراق  ي 
فن التطعيم  معدالت  حظيت 

 ( العالمية  الصحة  منظمة  ) (،  WHOاهتمام   .  UNICEFواليونيسف  ن الصحيي  كاء  الشر من  ها  وغث   )
ي  
ي )نوفمثر (، أخذت خدمات التطعيم باالتساع بشكل كبث  فن

ين الثانن واعتبارا من األول من شهر تشر
من   أكثر  إنشاء  تم  حيث  البالد،  أنحاء  العراق،   120جميع  أنحاء  جميع  ي 

فن للتلقيح  خارجيا  موقعا 
ا  12الستهداف   فيهم  بما  العمر سن  مليون شخص،  من  ن  البالغي  فوق. حيث    12ألطفال  فما  عاما 

تتعاون السلطات الصحية المحلية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والجهات الفاعلة األخرى 
 وتبذل الجهود لزيادة تغطية التطعيم ضد فايروس كورونا  بحلول نهاية هذا العام. 

 
ي موىس بدر  

ي هذا السياق، رّصح الدكتور هانن
، وكيل وزارة الصحة والبيئة، قائال: " تؤكد وزارة وفن ي العقانر

ئ   المناىسر افضل  ومن  مرفق كوفاكس  خالل  من  اللقاحات  لتوفث   جهودها  استمرار  العراقية  الصحة 
ن للقاح خالل   العالمية، واستمرار سياستها بزيادة منافذ التوزي    ع للوصول إىل اعىل نسبة من المتلقي 

تشكر  ممكنة،  زمنية  مدة  المحلية   اقرص  والجهات  والمنظمات  كاء  الشر جهود كافة  الصحة  وزارة 
 ". ن  واالقليمية والدولية وتعاونهم اليصال اللقاحات لكافة المستحقي 

 
عالوة عىل ذلك، كثفت اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العراقية، من أنشطتها 

ي األشهر القليلة الماضية، وبن
ي استيعاب اللقاح فن

اء قدرات منظومات تقديم الرعاية الصحية المحلية  فن
ي عملية توسيع نطاق التلقيح ضد فايروس كورونا ) 

اك المجتمعات المحلية فن ي العراق وإشر
-COVIDفن

ي الوقت المناسب مستمرا، ومن 19
اء لقاحات كورونا وتقديمها فن ي لشر

(. هذا وما يزال العمل التعاونن
 الل األشهر القليلة المقبلة.   المتوقع وصول المزيد من الجرعات خ

 
ي العراق: "نرحب بوصول هذه  

ن غوبتا، ممثلة اليونيسف فن ي سياق متصل، قالت السيدة شيما سي 
وفن

ي وقت يكثف فيه العراق جهوده الحتواء الوباء والسيطرة عليه، 
الشحنة من اللقاحات حيث وصلت فن

ي العراق." COVID-19ونا ) فهذه الشحنة جزء مهم من المعركة المستمرة ضد فايروس كور 
 ( فن

 
ي العراق، قائال: "ال يمكننا 

، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها فن ن كما رّصح الدكتور أحمد زويي 
ي عن الحاجة إىل تدابث  الصحة العامة  

القضاء عىل الوباء بدون اللقاح. ولكن اللقاحات وحدها ال تغتن
ي وصلت اليوم عثر مرفق كوفاكس هي خطوة  والتدابث  االجتماعية"، واضاف: "إن  

شحنة اللقاحات الت 
ي العراق." 

ك لزيادة مناعة الناس ضد فايروس كورونا فن ي سعينا المشث 
ي االتجاه الصحيح فن

 فن
 



 

من   يقودها كل  مبادرة كوفاكس  أن  إىل  االشارة  لألوبئة وتجدر  التأهب  ابتكارات  ،   (CEPI) تحالف 
اكة مع مصنعي اللقاحات  ، ومنظم (Gavi) وتحالف اللقاحات ة الصحة العالمية، وجميعها تعمل بشر

هم. وهي المبادرة العالمية الوحيدة  ، و غث  ي البلدان المتقدمة والنامية، واليونيسيف، والبنك الدوىلي
فن

كات المصنعة لضمان توفر لقاحات ي تعمل مع الحكومات والشر
أنحاء   الت  ي جميع 

فايروس كورونا فن
 .العالم

 
ل تحالف كوفاكس يعد وصول  نحو هدف  أخرى  فارقة  العراق عالمة  إىل  اليوم  فايزر   بايونتيك  قاح 

يكة اىل  ي التوفر والوصول.  فضال عن ضمان إمدادات كافية من اللقاح، تسع الوكاالت الشر
المتمثل فن

 اىل ضمان التوعية المجتمعية وتقديم الدعم للسلطات الصحية المحلية ألجل حسن إدارة اللقاح. كما 
ن اآلخرين، وبكل حرص إلنهاء  ن الفاعلي  ن الصحيي  تسع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمساهمي 

ي أشع وقت ممكن. 
 هذا الوباء فن

 
 

 عن اليونيسف: 

ي  
كائها فن ي كل عمل تقوم به إىل تعزيز حقوق ورفاه جميع األطفال دون استثناء. وتتعاون مع شر

ي    190تسع اليونيسف فن
العالم  دولة ومنطقة فن

ن عىل بذل جهود خاّصة للوص كث 
ام إىل إجراءات عملية، مع الث  ن ي ذلك من  ول إىل األطفال األكثر هشاشة واعىل ترجمة هذا االلث 

قصاًء، لما فن

ي كل مكان
 .فائدة لجميع األطفال فن

  للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنك زيارة موقعنا

www.unicef.org/iraq 

 أنستغرامو  تويتث  و  فيسبوك تابعونا عىل

 

 :حة العالميةعن منظمة الص 

كاء والشعوب من أجل تعزيز الصحة، وابقاء  1948تأسست منظمة الصحة العالمية عام   ي تجمع األمم والشر
، وهي وكالة األمم المتحدة الت 

ي أي مكان كانوا، من الحصول عىل اعىل مستويات الصحة. 
ي مأمن، وتقديم الخدمة للضعفاء، لكي يمكن للجميع وفن

 العالم فن
 

، يرجر اال   :تصال بـللتواصل االعالمي

 
: وزارة الصحة  

 الدكتور سيف البدر  
 المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة / مدير دائرة االعالم والتوعية  

dr.saif.moh.iraq@gmail.com 

9647901925907 + 
 

 :اليونيسف

 ميغيل ماتيوس مونوز 
 يونيسف العراق -االعالم رئيس قسم 

mmateosmunoz@unicef.org 

+9647827820238 

 
 :منظمة الصحة العالمية

ي 
 أجيال السلطانن

ي العراق 
 مسؤولة االتصاالت، منظمة الصحة العالمية فن

sultanya@who.int  
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