
                                                                
 

ك  بيان مشتر
 أكت  اللقاحات تقربنا  –العالمي  التحصي   / أسبوع التمنيع

 

 

ة من   –   2021ابريل/نيسان    28بغداد،   ي الفتر
 
، تنضم منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة  من كل عام ابريل/نيسان  30إىل    24ف

ي العراق  )يونيسيف( لرعاية الطفولة 
 
كاء الصحة ف ي االحتفال بوجميع شر

 
العالمي والذي سيجري هذا   التمنيع سبوع أإىل المجتمع الدوىلي ف

ك  العمل إىل زيادة ستتم الدعوة  العامخالل أسبوع هذا ". و أكت  تقربنا العام تحت عنوان "اللقاحات    لتوعية بأهمية التمنيع عىللالمشتر

 وتحسي   الصحة والرفاه للجميع.    المستويي   العالمي والقطري،

 

ي يمكن تجنب اإلصابة  وي  هدف أسبوع التمنيع العالمي إىل  
التشجيع عىل أخذ اللقاحات لحماية الناس من مختلف األعمار من األمراض التر

 تبها عن طريق أخد اللقاحات. فاللقاحات  
 
  نقذ حياة ماليي   البشر كل عام، وأصبحت ت

ً
عرف بأنها واحدة من أكت  التدخالت الصحية نجاحا

 عىل صحة السكان عندما تكون معدالت التمنيع عالية. ومع ذلك يوجد  
ً
ي العالم. كما أن اللقاحات آمنة وفعالة ويمكن أن تؤثر إيجابا

 
ف

ي يحتاجونها، كما أن ا 
ي العراق الذين ال يحصلون عىل اللقاحات التر

لعديدين ال يأخذون اللقاحات المهمة خالل  اليوم الكثت  من األطفال ف 

ة المراهقة أو البلوغ أو الشيخوخة.   فتر

 

ي تهدد األرواح وتعرقل التنمية. وبمساعدتها، يمكننا التقدم دون عبء    200عىل مدى  
ي حمايتنا من األمراض التر

سنة، أسهمت اللقاحات ف 

ية مئات الم ي كبدت البشر
ي إعاق اليي   من األرواحأمراض مثل الجدري وشلل األطفال التر

ي جميع أنحاء  ل ات وتسببت ف 
ماليي   األطفال ف 

ي التقدم نحو عالم خال من مرض التهاب الكبد 
 ، وشطان عنق الرحم. Bالعالم. وبفضل اللقاحات، نستمر ف 

 

ي أسبوع التمنيع العالمي و 
ي ذلك العراق، حمالت ت لهذا العام يأتر

. ولم يشهد  19-بلقاحات ضد مرض كوفيد طعيم فيما يشهد العالم، بما ف 

 أفضل من اآلن يمكن للقاحات أن تقرب فيه المجتمعات وتجمعنا بمن نحب. فقد تفرقت العائالت واألصدقاء ولم يعودوا  
ً
العالم وقتا

 لوجه بسبب وباء كوفيدااللتقاء  قادرين عىل  
ً
ءت اللقاحات المضادة لهذا الوباء لتكون الخيار األفضل الذي سيمكن الناس  ، وجا 19-وجها

 من لقاء احبائهم مرة أخرى.  

 

ي إطار حملة  
ي جميع أنحاء العالم ل  2021وف 

كاء الصحة واألفراد ف  ي اللقاحات،    تعزيز تتحد منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشر
الثقة ف 

ي  ها،ثمار في، وزيادة االستها وزيادة قبول الناس ل
اللقاحات الروتينية، وإزالة العوائق أمام الحصول عىل اللقاحات. وفيما يركز   ذلك بما ف 

ورة اخذ اللقاحات  19-العالم عىل اللقاحات الجديدة ذات األهمية البالغة للحماية من كوفيد ، ال تزال هناك حاجة للتأكيد عىل ض 

، مما يعرضهم لخطر اإلصابة بأمراض  الروتينية، إذا أن العديد من األطفال لم يتلقو  ا جرعات اللقاحات خالل انتشار هذا الوباء العالمي

ة مثل  ي النصف األول من العام خطت 
ي    160,000لوحده، عىل سبيل المثال، لم يتلق أكت  من  2020الحصبة وشلل األطفال. فف 

طفل ف 

 العراق لقاح الحصبة.  

 

كاء لالنضمام إليهم ودعم    وتنتهز منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ي العراق هذه المناسبة لدعوة المزيد من الشر
والسلطات الصحية ف 

ي الت 
ي أن   طعيم كمنفعة عامة تنقذ األرواح وتحمي الصحة. هذه القضية المنقذة لألرواح بينما نقوم ببناء التضامن والثقة ف 

وال شك ف 

 
 
 إىل األبد.   منيعيدة مبتكرة ورائدة لتطوير اللقاحات بشكل يغت  علم التن من انتهاج طرق جد االستثمارات واألبحاث الجديدة تمك

 

امهما بمواصلة العمل مع وزارة الصحة وتقديم الدعم الالزم لها   ي العراق تجدد منظمة الصحة العالمية واليونيسف التر 
لضمان استمرار  وف 

ي البالد خاصة األطفال والفئات الضعيفة مثل  لكل األشخاص  19-توفت  اللقاحات الالزمة بما فيها اللقاح ضد كوفيد
الذين يحتاجونه ف 

. والهدف األساسي الذي تسىع المنظمتان إىل تحقيقه   النساء والمسني   واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنازحي   والالجئي  

ي 
ي يصعب الوصول إليها ف 

ي المناطق التر
 البالد.  هو الوصول إىل الجميع بمن فيهم من يعيشون ف 

 



                                                                
 

 

وتجدد منظمة الصحة العالمية واليونيسيف التأكيد عىل أن اللقاحات آمنة وفعالة وأنها الطريقة الفضىل والوحيدة لحماية جميع الناس  

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتدعو جميع المستحقي   إىل أخذ لقاح كوفيد
ي أقرب وقت ممكن.   19- من األمراض التر

 
 ف

 

 التوقيع  

 ويير   احمد ز 

ي العراق 
 
 ممثل منظمة الصحة العالمية ف

 

 د. بوال بوالنشيا  

ي العراق 
 
 ممثلة منظمة اليونيسيف ف

 

 :للمزيد من المعلومات

 صل بمنظمة الصحة العالمية في العراق مسؤولة األعالم والتوا

+964 7740 892 878 

sultanya@who.int 

 

 باولين أجيلو لويس السيدة  

 مسؤولة األعالم والتواصل بمنظمة الصحة العالمية في العراق 

+964 7729 877 288 

ajellopa@who.int 
 

 +  ,ikafembe@unicef.org964 751 015 0949 إنوسنت كافيمبي، يونيسف العراق 
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