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 صحفي بیان

 لتطعیمالوطنیة ل حمالتالتواصل عام خال من شلل االطفال: من اجل 
  العراقفي  األطفال شلل ضد

 العراق في األطفال شلل ضد تلقیحجدیدة للوطنیة  حملةالماضي فبرایر  شباط/ 22 في بدأت .2015 /مارسآذار 3 بغداد

سیمنح فیما  عدد مرات التطعیم السابقة عن النظر بغض ةمساخسن ال تحت طفل ملیون 5.9 إلى الوصول تستھدف

 اللقاح مع جنب إلى جنبا الحصبة لقاح العراق كردستان في سنوات 5 و أشھر 9 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال

 .األطفال شلل ضد الفموي

تاكد  عندمافي العراق  األطفال شلل مرض تفشي 2014 مارس/آذار فيقد اعلنت  العراقیة الصحة وزارةكانت و
 العراق فيھذا المرض ب إصابة حالة أول هھذ توكان .بغداد العاصمة في الرصافة منطقة في طفلتشخیص المرض لدى 

ً وادراك. 2000 عام الفیروس منع انتشار في نجح أن بعد  واإلقلیمیة االتحادیة الحكومات بدأت ھذا المرض انتشار خطرل ا

 .عمرال ة منمساالخ دون طفل ملیون 5.9 إلى للوصول طارئةتطعیم  حمالت بشن المتحدة األمم وكاالت بالتعاون مع

 وزارة مع بالتنسیق والیونیسیف العالمیة الصحة منظمة تدعمھاوالتي  - الوطنیة الحالیة التحصین حملةوسیتم خالل 
 العراق ندم كافة عبر بیت إلى بیت منللتنقل  ملقح 24996 إرسال -كردستاناقلیم  صحة ووزارة االتحادیة الصحة

 .طفل كل إلى لوصولضمان ال

 الحكومة والتزام قیادةب االشادة أود" العراق في البعثة ورئیس العالمیة الصحة منظمة ممثل حسین جعفر وقال الدكتور
 ستجابةاال عد جزءا" منوالتي ت النطاق واسعةالحالیة  الوطنیةالتحصین  حملةتنفیذ ل كردستان إقلیم وحكومة االتحادیة

 مخاطر یواجھ البلدان  " حسین الدكتور أضاف كما ".الماضي العام العراق في ادي انتشار المرضلتف ناجحةالو رائعةال
بمرض  الدولیین الخبراء حسباألوسط  الشرق في بھذا المرض المھددة باالصابة البلدان من جعلتھ یصنف كواحد كبیرة
 ."طفاللأل تسبب الوفاة أن ویمكن العراق في ةمتوطنفھي من االمراض ال الحصبةأما  .األطفال شلل

 األمراضاكثر  أحد على القضاء وشك على العالمان  "وكالة قائال":  العراق في الیونیسیف ممثل ھیفینك فیلیب السیداشار و
یصابون  األطفالمن  رؤیة عددا" مؤخرا" األوسط الشرق منطقة في مرضال وقد شھد تفشي الماضي القرن في رعبا

في  ةممتراكال اإلنسانیة األزمة خضم وفي ذلك ومع. ھذا الھدفتحقیق لعراق وسوریا مما یشكل تھدیدا" لا في بالشلل
 من دعمة بمتینو سریعة إجراءات )كردستان قلیما(المركزي والعراقیة وعلى المستویین ة الصحة وزاراتخذت العراق فقد 

 ." لیكون البلد خال من شلل االطفال منذ عشرة اشھر مضت العالمیة الصحة منظمة مثلالدولیین  لشركاءا

 في بما العراق مناطق جمیع في السكان من الضعیفة الفئات إلى الوصول علىخالل حملة التطعیم الحالیة  اكیدالت تم وقد
وصول  األمن انعدام أعاقوقد . لسكانبا ةمكتظال الحضریة المناطق في یعیشون الذینواالقلیات و والالجئین ازحینالن ذلك
 األطفال جمیع إلى اال ان الوصول. الدین وصالح كركوك محافظات حول مناطقبعض ال في األطفال إلى التطعیم فرق
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تم تشخیص  أن بعدوخاصة  ھذا المرض خال من العراقضمان بقاء لاألطفال اصبح ضرورة  شلل ضد الفموي باللقاح
  .العام الماضي أبریلنیسان/ 7 في فیروسللحالة ثانیة 

 أو ینمھمشوال الفقراء األطفالك الضعیفة فئاتال یصیب ماوغالبا  الدائمة اإلعاقة یسبب مدمر مرض األطفال شللان 
 في یوجد وطالما ونیجیریا وباكستان أفغانستان ھي بلدان ثالثة فيالمرض بشكل اساسي حالیا  توطنوی. ینً مورالمح

 من كجزء ،لمنع تفشي المرض في العراق الطارئة االستجابةلذا فقد ساعدت . سیبقى قائما"تفشیھ خطر اماكن عدة فان 
 شلل من خال عالم أجل من والعملعلى ایقاف انتشار ھذا المرض في المنطقة  األوسط، الشرقدول  في كبراأل ستجابةاال

 .األطفال
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  :للحصول على مزید من المعلومات، یرجى االتصال

  
 sultanya@who.int + ،9647510101469أجیال سلطاني، مسؤول اعالم، منظمة الصحة العالمیة/مكتب العراق،  .1
  ajellopa@who.int ،9647809288618بولین اجیللو، مسؤول اعالم وشؤون المانحین، منظمة الصحة العالمیة/مكتب العراق،  .2
 jbates@unicef.org + ،964 7801964524، منظمة الیونسیف/العراق، جفري بیتس، مسؤول االعالم والشراكات االستراتیجیة .3

 
 

 

 


