
حقائق وأرقام

أبوظبي:وإعالن2022غینیادودةمرضعلىالقضاءقمة
أعدادتقلیلسبیلفيالمبذولةالجھودكافةلترسیخمثالیًة،فرصًة2022غینیادودةمرضعلىالقضاءقمةُتشكل●

بشكلغینیادودةمرضانتشارلوقفالملحةالعالمیةالحاجةوتعزیزالمھملة،المداریةباألمراضالسنویةاإلصابات
تھدفبلدان.أربعةفيالُمعديالطفیليالمرضبھذافقطحالة15سجلت2021عاموفيالعالم.أنحاءكافةفيجذري

التياألخیرةالدولمنالجدیدةااللتزاماتتأمینإلىإضافةالدولة،تبذلھاالتيالمساعيعلىالضوءتسلیطإلىالقمة
شھادةعلىحصلتالتيوالدولالسودان)،وجنوبومالي،وإثیوبیا،وتشاد،(أنغوال،وھيغینیا،دودةداءفیھاینتشر

غینیادودةبداءبالعدوىتأثرتدولةوھيالكامیرون،جانبإلىوالسودان)،الدیمقراطیة،الكونغو(جمھوریةالمصادقة
للقضاءأیامثالثةمدارعلىالمنعقدةالعالمیةالقمةأعمالجدولیضمجذریاً.المرضعلىبالقضاءلإلسراعالحدود،عبر
الوطنیة،البرامجقیاداتمعالمتأثرةالبلدانمنالصحةوزاراتتجمعنقاشیةحوارات،2022غینیادودةداءعلى

غینیا"،دودةداءعلىللقضاءأبوظبي"إعالنتوقیعوحفلالشخصیات،وكبارالدولوفودمعوجلسات
وھو مرض یصیب العیون والجلد تسببھ دودة طفیلیة.

قادةمعبالتعاونصیغتوثیقةیمثلالذيغینیا"،دودةداءعلىللقضاءأبوظبي"إعالنفيالدولیةااللتزاماتتحدیدیتم●
اإلعالنشددالعالمیة.الصحةومنظمةكارتر،ومركزالوطنیة،البرامجوقیاداتالمرض،آثارمنعانتالتيالبلدانمن

على أھمیة:
أجلمنالمجتمع،قادةإلىالدولرؤساءمنالحكومیة،المستویاتجمیععلىوالمالیةوالتقنیةالسیاسیةااللتزامات-

اإلسراع بجھود القضاء على المرض.
وأنظمةخطوطتعزیزعنفضالًالمتأثرة،القرىفيغینیادودةمرضانتشارلوقف،للشربالصالحةالمیاهتوفیر-

شبكة المیاه والصرف الصحي المحلیة.
الجھودوترسیخمشتركة،حدودبینھاتجمعالتيالبلدانبینوالشفافیةبالوضوحواتسامھالسریعوالتواصلالتعاون-

المبذولة لضمان سالمة واستمراریة برامج استئصال األمراض في مناطق الصراع أو االضطرابات المدنیة.



التياالستباقیة،القراراتوأخذلألمراض،المكثفةالمراقبةوتوفیروالمجتمعيالصحيالقطاعینفيالعاملیندعم-
بالحیواناتالفائقةالعنایةاألنابیب،مرشحاتواستخدامالمجتمعیة،الفئاتلكافةالوعيوتعزیزاألفراد،تثقیفتشمل

من الكالب والقطط المعرضة للخطر، لمنع انتشار المرض وتسریع جھود عملیة االستئصال.

المھملة،المداریةالمناطقأمراضبشأنالعالمیةالصحةمنظمةأقرتھاالتي2030لعامالجدیدةالطریقخارطةمعتماشیاً●
عامبحلولالبلدانجمیعفيوالحیوانیةالبشریةالعدوىانتشارلوقفالمكثفةوالمواردبالجھودالرسميأبوظبيإعالنیقر

عامبحلولجذریاًعلیھوالقضاءالُمعدي،الطفیليالمرضانتشارلوقفممنھجةاستراتیجیةوضععنفضالً،2026
2030.

المھملة،المداریةاألمراضبشأنكیغاليإعالنسبقتالتيالفترةفيأیضاًالجدیدةالطریقخارطةعناإلعالنتوقیعجاء
وتأمینالسیاسیة،اإلداراتجھودحشدإلىیھدفوالذي،2022یونیوفيالكومنولثحكوماترؤساءاجتماعفيوذلك
التخلصبشأنالعالمیةالصحةمنظمةوغایاتالمستدامة،التنمیةأھدافلتحقیقالمھمة،العواملوتوفیرالمستلزمات،كافة
مرض.20إلىعددھایصلالتيالمھملةالمداریةاألمراضجمیعمن

المتحدةالعربیةاإلماراتلدولةالثابتااللتزامأبوظبي،فيالمنعقدة2022غینیادودةمرضعلىالقضاءقمةتجسد●
لھالمغفوربینالشراكةخاللمنعاماً،30منأكثرمنذأبوظبيبھبدأتالتزاموھوغینیا،دودةمرضإلنھاءوقیادتھا

وتستمركارتر،جیمياألسبقاألمریكيوالرئیساإلمارات،لدولةالمؤسساألبنھیان،آلسلطانبنزایدالشیخهللابإذن
للقواتاألعلىالقائدأبوظبي نائبعھدنھیان، وليزاید آلبنمحمدالشیخالسموصاحببقیادةیومناإلىالرائدةالجھود

المسلحة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

األمرمرة،أولاكتشافھمنذبالمرضإصابةحاالتمعدلأقلعنالكشفمعرائدة،إنجازاتبتحقیقالعالمیةالقمةتحتفل●
بنسبةتعملزالتماالتيالرائدة،المجتمعیةالبرامجبفضلوذلكوقت،أسرعفينھائیاًمنھالتخلصإمكانیةیحققالذي
وبلوغالمنشود،الھدفلتحقیقاألمد،طویلةشراكاتنجاحاإلنجازھذایعكسكما.19كوفید-جائحةتفشيطیلة90%

واألكثراألصعبتعدللمرضاستئصالحملةأيمناألخیرالجزءألننظراًغینیا،دودةداءعلىوالقضاءاألخیرالمیل
تكلفة.



الجھودیوضحالذياألمرإصابات"،صفربلوغحتى"مھمةعنوانغینیادودةمرضعلىالقضاءقمةموضوعیحمل●
دودةمرضنھایةورؤیةالحدث،لحضورأبوظبيفيسیجتمعونالذینوالدولالقادةلجمیعالمشترك،وااللتزامالدؤوبة
غینیا.

مركز كارتر
حلتشملمواضیععدةتبنيخاللمندولة80منأكثرفيالناسحیاةتحسینفيساعدتربحیة،غیرحكومیة،غیرمنظمة

ألفرادالنفسیةالصحةوتحسیناألمراض،منوالوقایةاالقتصادیة،والفرصاإلنسان،وحقوقبالدیمقراطیة،والنھوضالنزاعات،
المجتمع.
جامعةمعبالشراكةكارترسمیثروزالینوزوجتھكارتر،جیميالسابقاألمریكيالرئیسقبلمن1982عامفيالمنظمةتأسست

والمراكزالمحلي،والمجتمعالصحة،وزاراتمعوثیقبشكلالمركزیعملالعالم.أنحاءجمیعفيوالصحةالسالملتعزیزإیموري،
األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا، ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیسف، والعدید من الجھات األخرى.

متابعةأو،www.CarterCenter.orgللمركزالرسمياإللكترونيالموقعزیارةیرجىالمعلومات،منمزیدعلىللحصول
CarterCenter@الوسمخاللمنوتویترفیسبوكاالجتماعيالتواصلوسائلعلىالرسمیةالمنصاتعبراألخبار

نماذج حاالت سابقة:
فيالمصابینمنقلیلةحاالتبضعإلىغینیادودةبمرضالقدیمةاإلصاباتأعدادتقلیصفيإثیوبیانجحت:فیدیومقطع•

یؤدونالشباباألقل،علىواحدةقریةوفيالعدوى،منخالیةالكالبإبقاءعلىاآلنالتركیزینصبالبشر.منالدولة

المھمة.

توفیرخاللمنغینیادودةمرضلمكافحةأساسيبدورتشادقرىفيالمتطوعینمناآلالفیساھم:فیدیومقطع•

یقومالعامة.الصحةمؤسساتإلىالجدیدةالحاالتعنالفوريواإلبالغمجاناً،الصحيالتعلیموتقدیماألولیةاإلسعافات

المتطوعون بھذه المھام لحمایة جیرانھم ومجتمعاتھم من ھذا المرض الطفیلي المؤلم.

أفرادلتعلیمورقصةأغنیةابتكرتالمجتمع.فيالمؤثریناألشخاصمنھيلوتشیالنجول،لومارلوتوبايریجینا:مقال•

الحاالتعنلإلبالغالمتاحةوالمكافآتمنھا،الوقایةوكیفیةغینیا،دودةمرضأعراضحولالسودانجنوبفيمجتمعھا

http://www.cartercenter.org
https://video.cartercenter.org/Default.aspx?youtube_id=8BxC3bDmFhQ&category=&filter=Guinea%20Worm&nbsp;Eradication%20Program
https://video.cartercenter.org/Default.aspx?youtube_id=78Zoj9wv1RY&category=&filter=Guinea%20Worm&nbsp;Eradication%20Program
https://www.cartercenter.org/news/features/h/guinea_worm/meet-regina-lotubai-lomare-lochilangole.html


استئصالبرنامجفيمنصباًمنحتھاالسودانجنوبفيالصحةوزارةأنلدرجةللغایةمؤثرةاألغنیةكانتفیھا.المشتبھ

دودة غینیا. تسافر لوتوباي اآلن إلى أجزاء مختلفة من البالد لتدریب متطوعین آخرین حتى یصبحوا ناشطین اجتماعیین.

https://www.cartercenter.org/news/multimedia/index.htmlزیارة:یرجىللمزید،

بلوغ المیل األخیر

یشمل بلوغ المیل األخیر مجموعة من البرامج الصحیة العالمیة التي تھدف إلى القضاء على األمراض التي یمكن الوقایة منھا.

ویستمد الصندوق زخمھ من االلتزام الشخصي لصاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان ولي عھد أبوظبي. وتوفر المبادرة

العالج والرعایة الوقائیة للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحیة المالئمة، مع التركیز بشكل خاص على المرحلة النھائیة أو

"المیل األخیر" في القضاء على األمراض.  ویؤكد الصندوق على االھتمام الشخصي لسموه في القضاء على األمراض التي یمكن

الوقایة منھا والتي تؤثر على المجتمعات األكثر فقراً وضعفاً في العالم ومساعدة المالیین من األطفال والبالغین على العیش حیاة

صحیة كریمة.

https://www.reachingthelastmile.com/، @RLMGlobalHealth

الزمن،منطویلةلفتراتبھللمصابینالعجزیسببحیثوالخطیرة،المھملةاألمراضمنغینیادودةمرضیعتبر•

ویجعلھم غیر قادرین على رعایة أنفسھم أو القیام بالعمل أو الزراعة إلعالة أسرھم، أو حتى الذھاب إلى المدرسة.

یظھرحیثتقریباًعاممروربعدإالالغالبفياألعراضتظھروالالملوثة.المیاهشربطریقعنالمرضینتقل•

وعادًةالجلد،عبرالخروجفيواحد،مترإلىطولھایصلأنیمكنالتيالدودة،تبدأالمرحلة،ھذهوفيبالحرقة.اإلحساس

تسربإلىیؤديقدالدودةانقطاعألنأسابیعحتىأوأیاممدارعلىبعنایةالجلدمنالدیدانإخراجیجبالقدم.من

الیرقات إلى أنسجة الجلد.

https://www.cartercenter.org/news/multimedia/index.html
https://www.reachingthelastmile.com/


بنحویقدرماھناككان،1986عامفيغینیادودةمرضعلىللقضاءالدولیةالحملةقیادةفيكارترمركزبدأعندما•

منبأكثرالمصابینأعدادانخفضتفقدالحالي،الوقتفيأماوآسیا.إفریقیافياألقلعلىدولة21فيحالةملیون3.5

بالمائة.99.99

مرضأولوسیكونالجدري.بعدالتاریخ،فياستئصالھیتماإلنسانیصیبمرضثانيغینیادودةمرضیصبحأنیمكن•

طفیلي یتم استئصالھ وأول مرض یتم التخلص منھ دون استخدام لقاح أو دواء.

وجنوبوماليوتشادإثیوبیا-متبقیةدول4فيغینیادودةمرضمنفقطحالة15عناإلبالغتم،2021عامفي•

.2020عامفيحالة27منانخفضتبعدماالتاریخ،فيللحاالتعددأقلاإلصاباتھذهوتمثلالسودان.

دور اإلمارات في القضاء على مرض دودة غینیا واألمراض المداریة المھملة
قدم1990عامففيعاماً.30علىیزیدمامنذالمھملةالمداریةاألمراضبمكافحةوقیادتھااإلماراتدولةالتزمت●

داءعلىالقضاءأجلمنجھودهلدعمكارترمركزإلىشخصیاًتعھداًنھیانآلسلطانبنزایدالشیخهللا،بإذنلھالمغفور
االمراض.علىالقضاءتجاهطویلةعقودمدىعلىالرشیدةالقیادةاللتزامبدایةلیكونزایدالشیختبرعوجاءغینیا،دودة

.یرجى النقر ھناولمزید من المعلومات حول بدایات الشراكة بین دولة اإلمارات ومركز كارتر،
الشیخالسموصاحبقدماإلماراتیة،والقیادةكارترمركزبینالشراكةعلىعاما30ًبمرورواحتفاالً،2020عاموفي●

داءعلىللقضاءكارترمركزبرنامجإلىأمریكيدوالرملیون10بقیمةتبرعاًأبوظبيعھدولينھیانآلزایدبنمحمد
بماسموهتبّرع،2010العامومنذ.2016عامنفسھللبرنامجدوالرملیون5بقیمةتبرعأعقابفيوذلكغینیا،دودة
ضمنھاومن–منھاالوقایةیمكنالتيالمعدیةاألمراضمنالتخلصجھودلدعمأمریكيدوالرملیون400علىیزید

شلل األطفال والمالریا واألمراض المداریة المھملة.
عالمیاًالصحيالقطاعفيالشخصیاتأبرزمنعددتكریمأبوظبيفياألخیرالمیلبلوغملتقىتضّمن2017عاموفي●

جیميالمركزرئیسبتكریمسمّوهوقامغینیا.دودةداءعلىالقضاءجھوددعمفيملموسأثرذاتمساھماتقدمواممن
فيالعاملینمنأربعةإلىمدىحملةجائزةقدمكماوالتزامھ،لقیادتھتقدیراًالحیاةمدىاإلنجازجائزةومنحھكارتر
القضاءجھودتجاهوتفانیھماالستثنائیةلشجاعتھمتكریماًوذلكاألمراضتلكفیھاتستوطنالتيبالدولالصحيالمجال

على المرض.



األخیرالمیلبلوغصندوقكذلكالسمّوصاحبأطلقالمھملة،المداریةاألمراضعلىالقضاءتجاهااللتزاملھذاوامتداداً●
منمجموعةفیھتشاركسنوات10لمدةصندوقوھوجیتس،ومیلیندابیلمؤسسةمنھمشركاءعدةمنبدعم2017عام

عالمیاًالنھريالعمىمرضعلىالقضاءنحوالطریقلتمھیداألوسطوالشرقبإفریقیادولسبعفيلیعملالمانحةالجھات
المیلبلوغصندوقیعملكماعالمیاً.المرضھذاأثروتخفیضالمتواصلةالجھودواستكمالالسابقةالنجاحاتمنانطالقاً

األخیر للقضاء على داء الفیالریات اللمفي في الدول التي یستوطنھا ھذان المرضان معاً.
األمراضحولالمحلیةالمجتمعاتوعيولتعزیزاألخیرالمیلبلوغصندوقلعملدعما2020ًعاممدىحملةانطلقت●

للصندوق.التمویلاستقطابإلىباإلضافة–اللمفيالفیالریاتوداءالنھريالعمىمرضوبخاصة–المھملةالمداریة
حشدإلىمدىحملةتھدفالمھملة،المداریةاألمراضلمواجھةالدولیینالمانحینمجتمعتمویلفيالفجوةتستمروفیما

موارد جدیدة للتمویل من خالل إشراك الجمھور والشركات المحلیة بدولة اإلمارات.
أولویاتقمةفيمنھاالوقایةیمكنالتياألمراضجعلفياألمراضعلىالقضاءفياإلماراتدولةاستراتیجیةتتمثل●

متعددةوالمبادراتالعالمیینالشركاءمعبالتعاونوالعملالتمویلمستویاتورفعالمحرزالتقدموإدامةالسیاسیةاألجندة
األطراف لتعزیز األثر المتحقق.

توضیح معنى القضاء على المرض
إلىاألمراضمسبباتأحدعنالناجمةالعدوىحاالتتخفیضبأنھالمرض)انتقالوقف(أوالعدوىعلىالقضاءیعّرف●

الصفر في منطقة جغرافیة معینة، مع وجود فرصة ضئیلة جداً لعودة المرض نتیجة لجھود مقصودة.
العدوىانتقالعلىالقضاءجھودتوثیقعملیةوتسمىالعدوى،ظھورمعاودةمنللوقایةالعملاستمراراألمریتطلبقد●

بـ "اإلثبات".
المستھدفاتإلىالوصولخاللمنویعّرفوالمرض،العدوىمنبكلالعامةبالصحةمتعلقةمشكلةعلىالقضاءیرتبط●

المستھدفات،تلكإلىالوصولوعندمعّین.بمرضیتعلقفیماالعالمیةالصحةمنظمةوضعتھاوالتيللقیاسالقابلةالعالمیة
توثیقعملیةأماالمرض.انتقالوقففيالتقدممنمزیدتحقیقو\أوالمستویاتتلكإلدامةالعملاستمرارمنبدال

القضاء على مشكلة في مجال الصحة العامة فتسمى "المصادقة"
علىحالة0إلىوصوالًالعدوىانتقالوقفإلىالوصولھيالدولإحدىفيمامرضعلىالقضاءفياألولىالخطوة●

اإلبالغمناألقلعلىسنوات3لمدةاالعتماد"قبل"مامرحلةفيالدولةتصنیفحینھالیتسّنىمتتابعاً،شھرا14ًمدى
عن آخر حالة.



الحصولوبعدأبداً.فیھاالمرضینتقللموإنحتىاالعتمادھذاعلىدولةكلحصولمنبدالما،مرضعلىوللقضاء●
على االعتماد، یجب استمرار المراقبة المكثفة إلى حین اإلعالن عن القضاء على المرض عالمیاً.


