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 اعالمیه توبی لنزر، همآهنگ کننده امور بشری ملل متحد 

 تکمیل دور نخست واکسین پولیو در شاه ولی کوت 

شاهد پنج مورد پولیو بود  کندهار، ولسوالی شاه ولی کوت در والیت ۲۰۱۷ : در سال(۲۰۱۸جنوری  ۱۰)کابل، 

. ویروس پولیو به سرعت می باشدکه بیانگر بیشترین آمار این بیماری نسبت به هر ولسوالی دیگر در جهان 

یماری گسترش میآبد و نیاز به راه اندازی حد اقل سه کمپاین سرتاسری می باشد تا از ابتالی اطفال بیشتر به این ب

 . صورت گیردجلوگیری 

جهان صحی ( و سازمان UNICEF) اطفال یسازمان ملل متحد برا یصندوق وجهمسئولین صحی با مساعدت 

(WHO نخستین دور از جمله سه مرحله تطبیق واکسین پولیو را در شاه ولی کوت و ولسوالی های همجوار )

 ن مستفید گردیدند.  هزار طفل از آ ۴۳میانشین و نیش به اتمام رسانیدند که 

کارمند صحی کمک نمودند تا نخستین  ۵۰۳گزارم که به ها سپاسمن از مسئولین و رهبران محلی این ولسوالی 

کمپاین را در هفته جاری تطبیق نمایند. من آرزمند همکاری دوامدار در این خصوص می باشم و ما یکجا برای 

 انجام آن به پیش می رویم. 

محو این بیماری یکی افغانستان هنوز هم یکی از سه کشور جهان است که بیماری واگیر پولیو در آن شیوع دارد. 

ملل متحد در افغانستان از هیچ کوشش در زمینه همکاری با  اداراتمتحد در جهان می باشد. از اهداف عمده ملل 

میلیون  ۱۰۰در نظر دارد تا به مقدار  UNICEF دریغ نمی نمایند.در این راستا مسئولین در حصه رفع چالش ها 

که از شیوع این بیماری  ،WHOبه افغانستان فراهم نماید. ملل متحد یکجا با  ۲۰۱۸واکسین پولیو را در سال 

، با مسئولین دولت افغانستان از نزدیک کار می نظارت و به تطبیق کمپاین های واکسیناسیون مساعدت می نماید

  این بیماری مخوف نجات دهند.  شر ا از نمایند تا کشور ر
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For further information, please contact:  

Philippe Kropf, Public Information Officer OCHA Afghanistan (kropf@un.org / +93 (0)793 001 110) 
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