
 

 

 العراق يتلقى الدفعة االولى ممن لقاح فايروس كورونا من خالل مرفق كوفاكس 

ي لقاح كورونا ) – 2021آذار  25بغداد، 
 
ي خضم النقص العالمي ف

 
ا COVID-19ف ألف جرعة   336(، استلم العراق أخير

ازينيكا ) اكة يقودها  AstraZenecaمن لقاح فايروس كورونا من نوع أسير ( عير مرفق كوفاكس، وهو عبارة عن آلية شر

ك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصير  ) ي (، ومنظمة الصحة  CEPIبشكل مشير
 
(، وتحالف اللقاحات )غاف

يك االساسي للتوصيل.    العالمية، جنبا إىل جنب مع اليونيسيف، الشر

ازينيكا الذي تم تصني ي معهد أس كي حيث وصل لقاح أسير
 
ي كوريا الجنوبية، الخميس  –عه ف

 
، وتم  2021آذار  25بايو ف

، برفقة فريق من وزارة   ، الدكتور حسن محمد التميمي ي
ر
ي مطار بغداد الدوىلي من قبل معاىلي وزير الصحة العراف

 
تسلمه ف

 هذه خطوة تأريخية نحو الهدف العالمي 
ّ
لضمان التوزي    ع العادل  الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف. وتعد

ي شتة انحاء العالم، وهذه هي الحصة األوىل من اللقاحات إىل العراق. علما بأن هناك شحنة  
 
للقاحات فايروس كورونا ف

ي االسابيع القادمة، وستستمر حتر تغطية  1.1أخرى قوامها 
 
مليون جرعة من لقاح كوفاكس يخطط لتسليمها للعراق ف

      . 2021ية عام % من سكان العراق قبل نها20

  بكثافة، ليشكل ال يزال الطريق طويال  أمام جائحة كورونا لتجوب العراق وشتر بقاع العالم، حيث يستمر انتقال العدوى 

ي القطاع الصحي عىل المستشفيات ووح ضغطا هائال 
 
إلجراءات الوقائية أن  وبينما يمكن ل. دات العناية المركزة والعاملير  ف

ي الحد من انتقال الف ناجعةتكون 
 
من قبل جميع   ةماص ها بتطبيقبشكل كبير عىل فعاليتها تعتمد  إال أن، يروساف

  . ي كما أن المواطنير 
ي سيكون وصول اللقاحات وإطالق حملة التطعيم عىل الصعيد الوطت 

 
بمثابة تغيير لقواعد اللعبة ف

ي اللقاح٪ من السكان الم80، فقط عندما يتم الوصول إىل أكير من مع ذلك . و فايروس كورونا  المعركة ضد 
،  ؤهلير  لتلقر

ي انتقال العدوى. تحقق سي
 
    انخفاض كبير ف

ي كنا ننتظر  
: "اليوم، وصلت اللقاحات التر ، الدكتور حسن محمد التميمي ي

ر
ي هذه المناسبة قال معاىلي وزير الصحة العراف

 
وف

ي الوقت  وصولها للبالد منذ األسبوع األ 
 
خير من شباط . فعىل الرغم من أن العراق أنىه جميع متطلبات مرفق كوفاكس ف

ي اإلنتاج العالمي ونقص اللقاحات داخل مرفق
 
ي تأخير وصول هذه الشحنة.   المناسب، إال أن التأخير ف

 
كوفاكس قد تسبب ف

ي تم استالمها اليوم قد تلقت مؤخرا قائمة االستخدام الطارئ
من منظمة الصحة العالمية، وستكون   إن اللقاحات التر

ي االستجابة لوباء
 
ي قواعد اللعبة ف

 
ي العراق" كورونا   بمثابة تغيير ف

 
 .ف

ي بغداد،  وأضاف معاىلي وزير الصحة قائال: "
 
سل وزارة الصحة هذه اللقاحات عىل الفور إىل جميع مديريات الصحة ف سير

ي اقليم كوردستان 
 
ي جميع المحافظات،  وف

 
ي حماية األشخاص لكي تستخدموف

 
،   ضمن الفئات ذات األولوية المصنفير   ف

 نشر اللقاح ".  ل  الوطنية خطةلل وفقا 

، ممث ي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد زويير 
 
ي االستجابة وف

 
ي العراق: "إن هذه نقطة تاريخية ف

 
ل منظمة الصحة العالمية ف

ي  
 
ي للسيطرة عىل الوباء ف

 
ي االتجاه الصحيح ف

 
ي هذه اللقاحات واستخدامها هو خطوة ف

ي العراق، إذ أن تلقر
 
لوباء كورونا  ف

ي الوقاية من عدوى
 
ي الواقع، أثبتت هذه اللقاحات أنها آمنة جدا وفعالة ف

 
فايروس كورونا، وما يرتبط بها من   العراق. ف

 مخاطر دخول المستشق  والوفاة."



 

 

ي االستجابة لفايروس  
 
ئ وزارة الصحة والحكومة العراقية عىل كل الجهود المبذولة ف وتابع الدكتور أحمد القول: "نود أن نهت 

ي 
المزيد من اللقاحات وفق قائمة كورونا  بشكل عام، وتأمير  وصول هذه اللقاحات المنقذة للحياة إىل البالد. مع تلقر

ي 
ّ  المزيد االستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، ومع تصنيع المزيد من جرعات اللقاحات عالميا، فإننا نتطلع إىل تلقر

ي األسابيع واألشهر القادمة."  
 
 من التخصيصات، والمزيد من اللقاحات من مرفق كوفاكس ف

ي العراق أن "اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ز من جانبه أوضح السيد بول إدوارد
 
 ف

ً
  ما برحتا ، ممثل اليونيسف وكالة

ي من الحقن
ومرافق  ،وبطاقات التطعيم ،تعمالن مع وزارة الصحة عىل مدار الساعة للتأكد من أن العراق لديه ما يكق 

يد المتطورة   واستعدادا لمثل تخزين اللقاحات بأمانألجل سلسلة التير
ً
ا اليوم. كما قمنا بتدريب اآلالف من  هذ، تحسبا

ي القطاع الصحي  العاملير  
 
ي  ف

 
ي مراكز التطعيم ف

 
ا ف

ّ
احات  اللق إنننتظر هذا اليوم منذ شهور.  مختلف أرجاء العراق. لقد كن

ي يحافظ عىل سالمة األمن أعظم تطورات الطب الحديث
 ". والمجتمعات  ش ، فىهي درع وقائئ

ي  وبينما يتم طرح هذه اللقاحات واطال
 
قها، تحث وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف جميع الناس ف

ي جميع األوقات، واإلبقاء عىل  
 
ام بتدابير الصحة العامة المعمول بها، كارتداء أقنعة الوجه ف  

ي االلير
 
العراق عىل االستمرار ف

 نب التجمعات واألماكن المزدحمة. التباعد الجسدي، ومراعاة التهوية الجيدة، واالهتمام بنظافة اليدين، و تج

 للمزيد من المعلومات، يرجر االتصال ب :  
 

 وزارة الصحة والبيئة   –الدكتور سيف البدر 
 9647901925907+الجّوال: 

 : ي
وئ  يد االلكير  dr.saif.moh.iraq@gmail.comالير

 

  منظمة الصحة العالمية، السيدة أجيال السلطاني
 مسؤولة اإلعالم والتواصل  

+964 7740 892 878 

sultanya@who.int   
 

 السيدة براء شابا، منظمة الصحة العالمية
 9647800010244+الجّوال: 

 : ي
وئ  يد االلكير  shabab@who.int الير

 
ي السيد   انوسنت كافمتر
 +0949 015 751 964 الجّوال: 

 : ي
وئ  يد االلكير   ikafembe@unicef.orgالير

 
 :   facility-https://www.gavi.org/covaxللمزيد من المعلومات بشأن كوفاكس، تفضل بزيارة الموقع التاىلي
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