إعالن أبوظيب حول استئصال داء الدودة الغينية
نحن [ممثلو/وزراء الصحة] يف أنجوال وتشاد وإثيوبيا ومايل وجنوب السودان ،ويه الدول الوحيدة اليت ال تزال موبوءة
بداء التنينات (داء الدودة الغينية)؛ والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وهما الدولتان اللتان حصلتا عىل الشهادة
المسبقة؛ والكامريون ،ويه دولة متأثرة بعدوى داء التنينات عرب الحدود؛ سنجتمع يف  22مارس  2022يف أبوظيب ،بدولة
اإلمارات العربية المتحدة؛
استدعاء قرارات جمعية الصحة العالمية  ،WHA34.25و ،WHA39.21و ،WHA42.29و ،WHA44.5و ،WHA50.35و
 ،WHA57.9وWHA64.16؛
تجدر اإلشارة إىل حدوث انخفاض بنسبة تفوق  99.9%يف الحاالت البرشية المصابة بداءالتنينات من  3.5مليون حالة
مصابة ّ
مقدرة يف عام  1986إىل  15حالة مصابة يف عام  ،2021وهو أدىن مستوى عىل اإلطالق يف حملة استئصال المرض
البرشي الثاين يف التاريخ؛

ً
الزتاما بموجب هذا اإلعالن بقيادة جهود فنية وسياسية ومالية عاجلة للتخلص من داء الدودة الغينية يف الدول
الموبوءة من خالل السيع لضمان:
.1المشاركة الجريئة للقادة السياسيني ،بما يف ذلك رؤساء الدول ،لقيادة زيارات المنارصة الموجهة للمجتمع عىل
ً
سنويا؛
األقل
.2تعزيز قدرة القادة المحليني والعاملني الصحيني يف الخطوط األمامية لتعزيز وتحسني أنشطة الوقاية ورفع الروح
المعنوية وترسيع وقف انتشار العدوى؛
.3توفري األموال الكافية للربامج الوطنية للتخلص من داء التنينات؛
.4الرصد المكثف لحاالت اإلصابة بداء التنينات يف المناطق الموبوءة المعرضة للخطر والمناطق غري الموبوءة ؛

ً
تقديرا للجهود المبذولة عىل مدار أكرث من ثالثة عقود يف ظل قيادة الرئيس األمرييك األسبق جيمي كارتر والسيدة األوىل
السابقة روزالني كارتر ،ومنذ عام  1990من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،اليت بدأت يف عهد مؤسس دولة اإلمارات
العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستمرت يف عهد الرئيس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظيب؛

.5زيادة وتنفيذ جميع التدخالت المناسبة ،اليت يمكن أن تشمل التعليم الصيح ،والتقييد االستبايق للكالب والقطط
المعرضة لخطر اإلصابة بالعدوى ،واحتواء الحاالت المصابة ،واالستعمال المسؤول لمبيد الريقات ،واالستخدام
السليم للمرشحات ،وزيادة الويع بالمكافأة النقدية؛

ً
وإقليما من انتشار داء التنينات ،وأن هناك
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية ( )WHOقد أقرت خلو  199دولة
خمس دول موبوءة ودولتني غري موبوئتني ال تزاالن بحاجة إىل شهادات خلو من انتشار داء التنينات؛

.6التوفري الرسيع للمياه اآلمنة لجميع القرى الموبوءة بداء التنينات بحلول عام  2024والدعوة لزيادة توفري مياه الرشب
اآلمنة ،وإعطاء األولوية للسكان المعرضني لخطر انتشار العدوى وتعزيز النظم الصحية المحلية؛

إذ نسلم بقلق بالغ بالتهديد المحتمل الستمرار التقدم واستكمال استئصال هذا الداء والذي تشكله تحديات العداوى
الحيوانية يف تشاد وإثيوبيا ومايل وانعدام األمن يف العديد من المناطق المترضرة؛

.7بذل جهود حثيثة لضمان سالمة المرور وظروف العمل لجميع العاملني الصحيني يف مناطق الرصاع؛ و

مع إدراك أن هناك حاجة لبذل جهود مكثفة وموارد إضافية لوقف انتقال العدوى بني البرش والحيوانات يف جميع الدول
ً
عالميا يف خارطة
بحلول عام  2026وللحصول عىل شهادة استئصال عالمية بحلول عام  ،2030عىل النحو المعتمد
طريق منظمة الصحة العالمية لألمراض المدارية المهملة؛
ُ
ً
ً
سنويا عىل األقل لتقييم التقدم القطري
تقديرا ألهمية التقييم واألثر القابل للقياس من خالل عقد االجتماع مرة أخرى
ُ
المحرز بالرشاكة مع الرشكاء المنفذين،

ُ
.8تشجيع جميع الربامج القطرية عىل الحفاظ عىل وسائل اتصال فورية وشفافة يف المناطق العابرة للحدود وتنظيم عقد
االجتماعات الروتينية بشأن داء التنينات.
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