
 مليون طفل عراقي ضد شلل األطفال 3.1تطعيم أكثر من 

 

بدأت السلطات الصحية في العراق بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف  -2019نوفمبر/ تشرين الثاني  25د، بغدا

 مليون طفل دون سن الخامسة من العمر ضد شلل األطفال. 3.1المرحلة الثانية من حملة تهدف إلى تطعيم أكثر من 

 

في محافظات بغداد وبابل والديوانية وديالى والمثنى وذي قار  ناحية 65وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام األطفال في 

 وميسان والبصرة.

 

منظمة الصحة  بذلتممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "على مر السنين،  سياق، قال الدكتور ادهم اسماعيل،وفي هذا ال

ً كبيرةالعالمية ووزارة الصحة واليونيسف  ً العراق. لذلك من المهم لتحسين تغطية التطعيم في  جهودا البناء أن نستمر في  جدا

العراق  الحفاظ علىتطعيم األطفال ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل األطفال، وبالتالي والتأكد من العمل على هذا 

سنوات بغض النظر  5خالل المرحلة الثانية من الحملة للوصول إلى جميع األطفال دون سن ونسعى من مرض. هذا الخالياً من 

 ".أينما كان طفل بدون تطعيمترك أي لكي ال ن، لقاح شلل األطفال الفمويبابقة عن حالة التطعيم الس

 

ً صغيرة لتوجيه فرق التطعيم يوم دعمت منظمة الصحة العالمية وضع خطط مشرف وأكثر  1300مت بجمع وتدريب ا، وقبيوم ا

ً جميع تكاليف  13000من  التطعيم بما عامل في مجال التطعيم من أجل تنفيذ الحملة. وباإلضافة إلى ذلك، تدفع المنظمة أيضا

منزل إلى منزل" من الفرق الجوالة "وسائل النقل والحوافز األخرى لضمان الوصول إلى جميع األطفال باستخدام كلفة في ذلك 

 في استراتيجية المرافق الصحية. وفي المراكز الثابتة

 

ً يحمي األطفال والرضع من األمراض،  وقالت حميدة السيكو، ممثل منظمة اليونيسف في العراق: "تعتبر هذه اللقاحات درعا

أكبر عدد ممكن لضمان وصول اللقاحات إلى  هاصل اليونيسف العمل بجد مع شركائوتنقذ حياة اآلالف في العراق كل عام. توا

 من األطفال".

 

شكل البيتم وإدارتها اللقاحات  تخزينأن حرصت اليونيسف على التأكد من أن المستفيدين على دراية بأهمية حملة التطعيم و

صحيح؛ كما قدمت الدعم الفني للعاملين في مجال الصحة العامة أثناء قيامهم بوضع خريطة مفصلة وحديثة لألطفال المستهدفين ال

ً أو الالجئين أو ا ، أو ما إذا كانوا لعائدين أو في المجتمعات المضيفةبغض النظر عما إذا كان األطفال من المشردين داخليا

 .العشوائيةالريفية أو الرسمية أو يعيشون في المناطق الحضرية أو 

  

مليون طفل.  2.6 وصلت إلىفي سبتمبر و طلقتالمرحلة األولى التي أ عقبوانطلقت المرحلة الثانية هذه من حملة شلل األطفال 

 ال تزال اللقاحات هي اإلجراء الوقائي األكثر فعالية من حيث التكلفة ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثلو

د الوصول إلى كل طفل مؤهل في الببدعم السلطات الصحية لل نظمة الصحة العالمية واليونيسيفم وتلتزم .شلل األطفال مرض

 جده.اتو مكانللقاحات الالزمة بغض النظر عن وتزويده با

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع

 بولين لويس أجيلو

 7288 987 772 964+هاتف خلوي: 
ajellopa@who.int 

 

 

 براء عفيف شابا

 0244 001 780 964+هاتف 

Shabab@who.int 

 

 أجيال منصور السلطاني

 2878 089 774 964+ هاتف 

sultanya@who.int 
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 أخصائي اإلتصاالت لدى اليونيسيف

 ikafembe@unicef.org البريد اإللكتروني:

+964 7510150949 
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