
 
 
 

ي  
 ترصي    ح صحف 

 
 

عات من ايطاليا عبر برنامج  COVID-19جرعة من لقاح كورونا ) 100800العراق يتلفى  ( بصفة تبر
 كوفاكس 

 
ام ايطاليا لتسليم   ي سياق البى 

عات اىل العراق  COVID-19مليون جرعة من لقاح كورونا )   15ف   (، تم تسليم أول وجبة من هذه التبر
 

(   12بغداد،  ازينيكا )  100.800وصلت   – 2021أيلول )سبتمبر ( اىل العراق، كوجبة أوىل من تعهد من طرف  AZجرعة من لقاح أسبى
ع بالجرعات اىل    15ايطاليا بتسليم   ي هذا التبر

نامج كوفاكس. ويأتى امات بمبلغ  مرفق    مليون جرعة من اللقاح لبر كوفاكس عىل رأس البى 
ي كوفاكس للسوق المتطورة )مليون دوالر أمريكي تعهدت إيط 470

 
ام جاف  (.  Gavi COVAX AMCاليا بها لصالح البى 

 
ين، قمة الصحة العالمية إىل جانب المفوضية   ي شهر أيار )مايو( من هذا العام، استضافت إيطاليا، بوصفها رئيسة لمجموعة العشر

 
ف

أكبر من   ي شهدت تعهد سبع دول أوروبية بمشاركة 
البلدان ذات    100األوروبية ، والتى مليون جرعة من لقاح فايروس كورونا إىل 

ة األجل   .األولوية مثل العراق، مما يعزز اإلمدادات قصبر
 

ع من قب ايد اإلمدادات  مرفق  إيطاليا ل  لويتيح هذا التبر ي الرب  ع الثالث من هذا العام، قبل أن تبى 
 
كوفاكس تقديم المزيد من اللقاحات ف

ي ا
 
اء ف ي أن المزيد من األشخاص سيكونون قادرين عىل الوصول إىل اللقاحات اآلن،  من اتفاقيات كوفاكس للشر

لرب  ع الرابع، مما يعت 
ا عىل الصحة العالمية واالستقرار.  ات تهديدا كببر ي وقت تعتبر فيه المتغبر

 
 وف
 

ي هذا الصدد، قال سعادة السيد برونو باسكينو 
 
ي مطار بغداد   ، سفبر إيطاليا وف

 
"تقف إيطاليا  :  الدوىلي    الذي حرص  تسليم اللقاحات ف

ي مواجهة  
 
ع إال عالمة حية لروابط التضامن والصداقة بير  ايطاليا  إىل جانب العراق وتدعم جهوده ف جائحة كرورونا. وما هذا التبر

ي االقتصادي واالجتماعي والصحي للعراق."  
 
ي التعاف

 
 والعراق، بغية المساهمة ف

 
، مدير عام مديرية   ي

ي توفبر لقاحات  ورّصح الدكتور رياض الحلف 
 
الصحة العامة بوزارة الصحة، قائال: "استمرارا لجهود وزارة الصحة ف

من مختلف األصول العالمية الرصينة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، يش وزارة الصحة استالم طائرة محملة  
ع ال ي من الحكومة اإليطالية من خالل مرفق كوفاكس  بأكبر من مائة ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا المستجد، بفضل التبر

سح 
 ."  العالمي

 
ي العراق قائلة: " تعرب اليونيسف عن شكرها لحكومة إيطاليا عىل  

 
من جابنها رصحت السيدة شيما سير  جوبتا ، ممثلة اليونيسف ف

ي ستتوفر 
عها باللقاحات للعراق من خالل مرفق كوفاكس، ونتطلع إىل المزيد من اللقاحات التى كاء كوفاكس  تبر ي البالد حيث يقوم شر

 
 ف

ي تأمير  التمويل الكامل للمبادرة العالمية وتوفبر المزيد من اللقاحات
 
 ."اآلخرين بمشاركة جرعاتهم من اللقاحات، ويساعدون ف

ي منظمة الصحة العالمي
 
ي العراق، قائال: "نحن نعتقد ف

 
، ممثل منظمة الصحة العالمية ف ة، أننا لن  هذا ورّصح الدكتور أحمد زوتير 

ي أمان، ولن نتحكم بهذا الوباء ما لم يتم تطعيم جميع األشخاص المؤهلير  للحصول عىل  
 
نشعر باألمان إال عندما نكون جميعا ف

، ومن خالل هذا النوع   ي
ى
ي تأمير  اللقاحات اآلمنة الوفعالة للشعب العراف

 
ة ف كاؤها جهودا كببر اللقاح. لقد بذلت الحكومة العراقية وشر

، فإننا نتقدم خطوة صوب تحقيق الهدف ".  من التضا  من الذي أظهره اليوم الشعب اإليطاىلي



ازينيكا   عت بها إيطاليا قد أنتجت من قبل شبكة اسبر ي تبر
ع من خالل    AstraZenecaويذكر أن هذه الجرعات التر للتصنيع. كما أن التبر

 مرفق كوفاكس العالمي من شأنه أن يساعد عىل زيادة تغطية اللقاح، ويساعد عىل إنهاء المرحلة الحادة لوباء كورونا. 
### 

 حول ايطاليا:  
" منذ عام  ي

 
ي مرفق التمويل الدوىلي  عندما أصبحت عضوا مؤسسا   2006ساهمت ايطاليا الكثبر لصالح تحالف اللقاحات "جاف

 
ف

(، وثالث أكبر مساهم فيه. وتعد المساهمة لمصلحة الصحة العالمية واحدة من أبرز نقاط تركبر  هذا المرفق  IFFImللتحصير  )
ي الصحة.  

 
اتيجيته التنموية، من خالل تعزيز الحرب عىل التمايز والالمساواة فيما تعلق بالحق ف  واسبى

 للمزيد من المعلومات، يرجر التفضل باالتصال ب :  
ي العراق، غوليا مازارا، السك

 
ي سفارة ايطاليا ف

 
 giulia.mazzara@esteri.it رتبر األول ف

 
### 
 

 عن اليونيسف: 

ي العالم. عبر أكبر من  ت
ها وعورة، للوصول اىل األطفال األكبر حرمانا ف  ي أصعب األماكن وأكبر

دولة وإقليما،    190عمل اليونيسف ف 
ي كل مكان

 .نعمل من أجل جميع األطفال، وف 
 

، وفيسبوك    تابعوا اليونيسف عىل انستغرام، تويبر
 

 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجر االتصال ب :  
ي العراق،

 
ي اليونيسف ف

 
  mmateosmunoz@unicef.orgميغول ماتيوس مونوز، رئيس االعالم واالتصاالت ف

 
### 

 حول منظمة الصحة العالمية:  

ي تأسست عام منظمة الصحة العالمية
كاء واأل ، هي  1948، التى ي تربط الدول والشر

شخاص لتعزيز  وكالة األمم المتحدة التى
ي كل مكان من بلوغ أعىل مستوى من الصحة لكي   - فئات الضعيفةوخدمة ال  الصحة والحفاظ عىل عالم آمن

 
 .يتمكن الجميع ف

 :ل ب ، يرجر االتصاللمزيد من المعلومات
ي العراق نظمة الصحة ، مبراء شبعا، مسؤول االتصاالت

 
 shabab@who.int العالمية ف

ي العراق 
 
، مسؤولة االتصاالت، منظمة الصحة العالمية ف ي

  sultanya@who.int، أجيال السلطات 
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