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القضاء على شلل األطفال:
"التراث التاريخي لألجيال القادمة"

(بند اقترحته جمهورية نيجيريا االتحادية)
مقدمة:

 .2حققت نيجيريا تقدما ال باس بو في مجال مكافحة فيروس شمل األطفال في نياية  3125حيث
سجمت  7حاالت فقط في مناطق الحكم المحمي في واليتين نيجيريتين بالمقارنة مع  64حالة في 41
منطقة لمحكم المحمي في  :واليات في  .3124يمثل ىذا تخفيض بنسبة  %9:من الحاالت العديدة

التي سجمت عمى الصعيد الوطني .ولم يكن ىناك كذلك ما يؤكد عمى وجود فيروس شمل األطفال
الحاد من النوع  ) WPV3 (4في األشير الـ 38الماضية باستثناء الحالة األخيرة المعمن عنيا في
 .3123وأىم من ىذا ىو ظيور نوع واحد فقط من فيروس شمل األطفال  )WPV1(1متمثال في

المجموعة الوراثية المنتشرة في نيجيريا والتي تعكس ىبوطا بنسبة  % 98.6من المجموعات الثماني

التي تسبب الشمل في األطفال دون الخامسة من العمر في . 3124يجدر بالذكر أنو مرت أربعة

أشير بدون تسجيل إصابة بفيروس شمل األطفال من النوع  2وقد تم الكشف عن الحالة األخيرة في
يوليو  3125في مدينة سميايال منطقة الحكم المحمي لوالية كانو  ..وبيذا الوضع تحتل نيجيريا

مرتبة أعمى في العالم بوصفيا البمد األقرب إلى تحقيق وقف انتشار فيروس شمل األطفال الحاد بين

الدول الثالث الموبوءة بيذا الفيروس وىي ; نيجيريا ،أفغانستان وباكستان.

 .3تقترب نيجيريا إلى ما يمكن وصفو بالبمد الذي مرت عميو سنة واحدة بدون تسجيل حالة واحدة من
شمل األطفال .لقد شجع ىذا الوضع مركز عمميات الطوارئ الذي يتكون من الحكومة والشركاء عمى

مواصمة نشاطو في حل المسائل الصعبة العالقة بما في ذلك تنفيذ جميع االستراتيجيات المخططة،

اعتماد أي استراتيجيات جديدة قد تؤدي إلى نتائج أفضل ومواصمة الدفاع عن المساءلة إدراكا منا أنو
ينبغي أال تشعر بالكمل في جيودنا ،الرامية إلى القضاء عمى شمل األطفال في أفريقيا.

سيعقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات األفريقية األعضاء في االتحاد األفريقي في الفترة التي
ٌ .4
تقترب نيجيريا فييا من سنة واحدة من توقف انتشار فيروس شمل األطفال الحاد وبمناسبة االحتفال
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بيذا اإلنجاز ،تستدعي الحاجة إلى نتقاسم مع رؤساء الدول والحكومات األفريقية ىذه المرحمة اليامة

ونبين ليم طريقة مواصمة الكفاح ضد شمل األطفال ومستوى تنفيذ خطة العمل العالمية لمقاحات.
سيتيح االجتماع الفرصة كذلك الطالع المجتمع الدولي عمى التقدم المحرز في القضاء عمى شمل
األطفال في نيجيريا فضال عن الدروس المستفادة ويكون بمثابة مناسبة تبادل الفرص والتحسينات
عمى المقاحات الجديدة من طراز  Penta PCVو IPVفي نظام المقاحات في نيجيريا عالوة عمى
تقاسم الخطط المستقبمية وتمويل تنفيذ إدخال نظام المقاحات من طراز  HPV, MEN Aو Rotaفي

نظام التحصين الروتيني في نيجيريا بحمول .3127

 .5إن نيجيريا في وضع يمكنيا من وقف انتقال فيروس شمل األطفال الحاد .سعيا منيا لمحفاظ عمى
عزيمة الحكومة االتحادية والشركاء عمى تحقيق وقف االنتقال ،قامت نيجيريا بتعزيز مركز عمميات

الطوارئ لممحافظة عمى النوعية العالية من حمالت شمل األطفال ،بما في ذلك اعتماد النيج الخاصة

والمحافظة عمييا من أجل الوصول إلى األطفال في المناطق التي تعاني من اختالل أمني واعداد

الردود المناسبة لمواجية حاالت االنتشار ،تعزيز الرصد ،توسيع النيج المنزلية واشراك المجتمع

المحمي في زيادة الطمب عمى شمل األطفال وخدمات التحصين الروتينية .سيكون االجتماع فرصة

لمتأكيد من جديد عمى النجاحات المحققة وتقاسميا مع رؤساء الدول والحكومات األفريقية فضالً عن

التماس الدعم والتضامن مع ىذا الجيد في مجال الصحة العامة.
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