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انتشارمنللحدالالزمةالجھودبتعزیزالیومدولثمانيممثلوتعھد:2022مارس23أبوظبي،المتحدة،العربیةاإلمارات
ھذاالستئصالالدؤوبةالجھودإطارفيوذلك،2030عامبحلولجذریاًعلیھوالقضاءالُمعدي،الطفیلي"غینیادودة"مرض

المرض الذي یعد أحد األمراض المداریة المھملة.
وخالل االجتماع الذي عقد في "قصر الوطن" أكد مسؤولون من السودان وتشاد وإثیوبیا وجمھوریة مالي وجنوب السودان

وأنغوال والكونغو الدیمقراطي والكامیرون، التزامھم المطلق بدعم "إعالن أبوظبي للقضاء على داء دودة غینیا"، الذي یؤكد على
ضرورة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابیر الالزمة، لیكون ھذا المرض المداري، األول الذي یتم استئصالھ بعد القضاء

.1980عامخاللالجدريمرضعلى
وشھد إعالن الدعم كل من معالي الشیخ شخبوط بن نھیان بن مبارك آل نھیان وزیر دولة، وجایسون كارتر رئیس مجلس إدارة
مركز كارتر، والدكتور تیدروس أدھانوم غیبریسوس مدیر عام منظمة الصحة العالمیة، إلى جانب الدعم من المعھد العالمي

للقضاء على األمراض المعدیة "غالید" وشركة "بیور ھیلث".
وبھذه المناسبة قال معالي الشیخ شخبوط بن نھیان بن مبارك آل نھیان: "حققنا إنجازاً كبیراً وتقدماً ملحوظاً ضمن مساعینا

للقضاء على مرض دودة غینیا، بفضل التزام مركز كارتر وشركائھ في جمیع أنحاء العالم وسنتابع مسیرتنا حتى یتم استئصال
المرض بشكل كامل".

وأضاف معالیھ: " استضافت أبوظبي خالل ھذا األسبوع رواد الحمالت العالمیة للقضاء على األمراض المعدیة، وذلك لتجدید
االلتزام المشترك، ووضع األسس المنھجیة للوصول إلى المیل األخیر والقضاء على المرض".

وقال معالیھ: " نفخر بأن نواصل االستثمار في إرث مؤسس دولتنا الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان "طیب هللا ثراه" الذي كان
یؤمن بضرورة الوقایة من األمراض حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسالمتھم. ونحن نتطلع إلى تحقیق ھدفنا المنشود وبلوغ

المیل األخیر والقضاء على داء دودة غینیا".
من جانبھ قال آدم فایس مدیر برنامج استئصال دودة غینیا في مركز كارتر: " لقد الحظنا انخفاضاً كبیراً في أعداد اإلصابات
البشریة وإصابات الحیوانات خالل العام الماضي، لذلك نود أن نقدم المساعدة الالزمة للدول الشریكة من أجل مواصلة التقدم.
نحن بحاجة إلى بذل المزید من الجھد والعمل من أجل تحقیق استئصال المرض، لذلك فإن ھذا االلتزام یأتي في الوقت المناسب

والمطلوب".
جزءاًتصبححتىغینیادودةمرضمنالتخلصنحوالطریقمن٪99منأكثرقطعنا"لقد:غیبریسوسالدكتورقالجھتھمن

من الماضي. أضحى ھدفنا قریب للغایة، ویمكننا تحقیق ذلك من خالل اإلخالص بالعمل ومشاركة مزید من المتطوعین في
القرى واالعتماد على الموارد المالیة المستدامة إلنھاء المھمة وضمان حیاة األجیال القادمة وخلوھا من ھذا المرض الخطیر".

بدوره قال جایسون كارتر رئیس مجلس األمناء في مركز كارتر وحفید مؤسس المركز: "جمعت الصداقة المتینة بین الشیخ زاید
بن سلطان آل نھیان "طیب هللا ثراه" وجدي، وشكال تحالفاً قویاً لمواجھة مرض دودة غینیا، واستمرت ھذه الشراكة المثمرة إلى

ثالثة أجیال ونأمل أن تستمر حتى بعد القضاء على مرض دودة غینیا".
استمرتالتي"2022غینیادودةداءعلىللقضاءالعالمیة"القمةختامفيرسمیاًجرىقدأبوظبيإعالن"علىاالتفاقوكان

على مدار ثالثة أیام،  والتي نظمت بالتعاون بین "مركز كارتر" و"مبادرة بلوغ المیل األخیر" التي أطلقھا صاحب السمو الشیخ
محمد بن زاید آل نھیان ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الجھات.



وشھدت القمة المنعقدة خالل األسبوع الجاري التزام كبار الشخصیات من الدول التي عانت من آثار المرض في الماضي، إضافة
إلى الدول الشریكة بھدف تقدیم الدعم إلى الدول التي ما زالت تعاني منھ. كما جددت الدول والمنظمات المانحة تعھداتھا بدعم

الحملة.
وتھدف القمة إلى تسلیط الضوء على المساعي التي تبذلھا دولة اإلمارات، إضافة إلى تأمین االلتزامات الجدیدة من الدول التي
ینتشر فیھا مرض دودة غینیا وھي (أنغوال وتشاد وإثیوبیا ومالي وجنوب السودان)، والدول التي حصلت على شھادة المصادقة

(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة والسودان) إلى جانب الكامیرون وھي دولة متأثرة بالعدوى بمرض دودة غینیا عبر الحدود.
عامفيكارترمركزتولىإذدول،أربعةفي2021عامخاللفقطحالة15بلغغینیادودةبمرضاإلصاباتعددأنیذكر

علىموزعةسنویاًحالةملیون3.5بحوالياإلصاباتعددقدرتحیث،واستئصالھالمرضعلىللقضاءحملةقیادة،1986
دولة.21

وكان المغفور لھ الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان (طیب هللا ثراه) قد استضاف الرئیس األمریكي األسبق جیمي كارتر في دولة
علىالقضاءمجالفيمبادرتھحولشرحاًاالجتماعخاللكارترالرئیسقدمحیثمرة،ألول1990عامخاللاإلمارات

مرض طفیلي یؤثر على حیاة المالیین من أفراد المجتمع في جمیع أنحاء أفریقیا وآسیا، وقد استجاب المغفور لھ الشیخ لھذه
المبادرة بتقدیم دعم كبیر لصالح مركز كارتر، والذي رسخ التزام القیادة الحكیمة في دولة اإلمارات بالقضاء على المرض ألكثر

عاماً.30من

-انتھى-

حول مركز كارتر
حلتشملمواضیععدةتبنيخاللمندولة80منأكثرفيالناسحیاةتحسینفيساعدتربحیة،غیرحكومیة،غیرمنظمة

النفسیةالصحةوتحسیناألمراض،منوالوقایةاالقتصادیة،والفرصاإلنسان،وحقوقبالدیمقراطیة،والنھوضالنزاعات،
ألفراد المجتمع.

معبالشراكةكارترسمیثروزالینوزوجتھكارتر،جیميالسابقاألمریكيالرئیسقبلمن1982عامفيالمنظمةتأسست
والمجتمعالصحة،وزاراتمعوثیقبشكلالمركزیعملالعالم.أنحاءجمیعفيوالصحةالسالملتعزیزإیموري،جامعة

الجھاتمنوالعدیدوالیونیسف،العالمیة،الصحةومنظمةمنھا،والوقایةاألمراضلمكافحةاألمریكیةوالمراكزالمحلي،
األخرى.
متابعةأو،www.CarterCenter.orgللمركز  الرسمياإللكترونيالموقعزیارةیرجىالمعلومات،منمزیدعلىللحصول
CarterCenterالوسم @خاللمنوتویترفیسبوكاالجتماعيالتواصلوسائلعلىالرسمیةالمنصاتعبراألخبار

 
حول 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
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