
 "كوفاكس"  رفقم من خالل   19-كوفيدلقاحات  الدفعة الثانية منالعراق يتلقى 

مايو  أيار/  9، تلقى العراق في  19- كوفيدواإلنتاج المحدود للقاحات    تواصلالنقص العالمي الم  غمر  -  2021مايو  أيار/    12بغداد،  
  من الشحنة  هذه  تتألف  و.  كوفاكس   رفق مالمتعاقد عليه من خالل  و  استرازينيكا المضاد لفيروس كوروناالشحنة الثانية من لقاح  

إلى ما يقرب    عبر مبادرة كوفاكس رفع العدد اإلجمالي للقاحات التي تلقتها السلطات الصحية العراقية  ، وهو ما ي جرعة  499,200
 من مليون لقاح حتى اآلن. 

قد أظهر    في العراق  الوضع الوبائيرغم أن  : "في العراق  تهابعث قال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس  و
 ً ً   تحسنا وهدفنا المشترك هو  مصدر قلق كبير.  يشّكل  السيطرة بعد، وال يزال عدد اإلصابات والوفيات    ليس تحت، لكنه  طفيفا

كلما زاد عدد  و  الناجمة عنه.بذل كل ما في وسعنا للحد من انتقال الفيروس والوفيات  ن   علينا أن، وه الجائحةالسيطرة على هذ
 . " في العراق والعالم لجائحة ا هاقتربنا أكثر من السيطرة على هذ اللقاح، كلماعلى  يحصلوناألشخاص الذين 

ً شخص  441,121مايو، تلقى ما مجموعه  أيار/    10حتى تاريخ  و شخص    15,000في مختلف محافظات العراق، بمتوسط  اللقاح    ا
ً يومي  ٪ من السكان  20يتن: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية شراء اللقاحات لضمان تلقيح ما ال يقل عن  . وأضاف الدكتور زوا

 ". 2021المؤهلين في العراق بحلول نهاية عام 

ُ ضغط  تشًكل   19-عالية بكوفيدإصابة  معدالت    ويسجل العراق على المستشفيات ووحدات العناية المركزة والعاملين في    هائالً   ا
تعتمد في حين أن التدابير الوقائية يمكن أن تقلل بشكل فعال من انتقال العدوى، إال أن فعاليتها  و البالد.    مجال الصحة وموارد

ً دائم ً يجعل التطعيم هدف ، وهو ماالتزام المواطنين بهذه التدابير على ا ً رئيسي   ا  . جائحة على مستوى البالد لكسب المعركة ضد ال  ا

  15,800و   كورونا  حالة مؤكدة من اإلصابة بفيروس  1,117,627  عن إجمالي مايو، أبلغ العراق  أيار/    10منذ بداية الوباء وحتى  و
  ةزال مستمرت وما    2021يناير  كانون الثاني/آخرها في أواخر    ت ، بدأمن التفشي المرتفع للوباءموجتين    ت البالدوشهد   . حالة وفاة

  حالة كل يوم خالل األسابيع القليلة الماضية.  5000إلى   4000حيث يتم تسجيل معدل  

  انتهى 

  

  مالحظات للمحررين: 

والتحالف العالمي من أجل اللقاحات    ،االئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة ينب شراكة   كوفاكس هومرفق 
  ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  ،والتمنيع

https://www.who.int/initiatives/act-على الرابط:  كوفاكس عن يمكن االطالع على األخبار الكاملة  
 editors-to-note-news-erator/covax/covaxaccel 

  وكوفاكس:   لتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيعل قائمة بتعهدات المانحين
 Table.pdf-Donors-AMC-d/covax/COVAXhttps://www.gavi.org/sites/default/files/covi   

  ـ ويتضمن تفاصيل تمويل كوفاكس: 19-بادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيدمتعقب التمويل لم

tracker-tools-19-covid-to-shttps://www.who.int/publications/m/item/acces  

ً   مباشرة تحديثات   حول نشر لقاحات كوفاكس عالميا

 editors-to-note-news-accelerator/covax/covax-https://www.who.int/initiatives/act 

  

  



ة:  روا مف

-  http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/iraq-receives-first-delivery-of-covid-19-
vaccines-through-the-covax-facility.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-confirms-the-safety-and-efficacy-of-
covid-19-vaccines-and-urges-iraqis-to-register-and-vaccinate-to-help-defeat-the-
pandemic.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/world-immunization-week-vaccines-bring-us-
closer.html 
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