
 

 
      

 صندوق أ وبك للتمنية ادلولية )أ وفيد(

 A06/2017مشرتك  بيان حصفي                    

 

 أ وفيد يوقع اتفاقية منحة جديدة مع مركز اكرتر للقضاء عىل مرض الّرَمد احلَُبييْب

 املسبب للعمى يف مايل والنيجر

    
 

منْحة جديدة قدرها  يقدمصندوق أ وبك للتَّمنية ادّلوليّة )أ وفيد(،   . 2017أ ذار /مارس 27  –الوالايت املتّحدة ال مريكيّة  –أ تالنتا، جورجيا 

املسبب للعمى يف لك  ’الرتاخوما‘ احلَُبيْيبيس هتدف القضاء عىل مرض الّرَمد مرشوع أ لف دوالر أ مرييك ملركز اكرتر للمسامهة يف دمع  800

    من مايل والنيجر. 

ّ وقد وقّ  يف  أ تالنتابمركز اكرتر  مقر كتور وليد حمل عني، يفقنية، ادلّ يابة عن مدير عام أ وفيد، رئيس قسم املنح واملساعدات التّ فاقية ابلنّ ع االت

حبضور رئيس الوالايت املتحدة ال س بق  ،زي مع املدير التنفيذي للمركز، الس يدة ماري أ ن بيت والية جورجيا ابلوالايت املتحدة ال مريكية،

 . املتقاعد، جميي اكرترفي والسّ 

نَّ هذا  احلَُبييْبالّرَمد ويف لكمته خالل مرامس التّوقيع، قال الرئيس اكرتر، مؤّسس مركز اكرتر الّرائد يف ماكحفة مرض  لعقدين من الزمن، "ا 

ْذ سيساعد يف حتسني الّظروف الّصحيّة لكثي من املرىض خالل مسيتنا للقضاء عىل مرض   احلَُبييْبالّرَمد ادّلمع هو موضع تقدير معيق ا 

  ة يف مايل والنيجر." ة عامّ مشلكة حصيّ  ثلاملسبب للعمى، واذلي ي 

يد احلربش مبركز اكرتر "دلوره الّرايدي يف حماربة ال مراض املدارية املهمةل مثل ويف معرض تعليقه بشأ ن هذه املْنحة، أ شاد ا  احلَُبييْبالّرَمد لس ّ

يد ودودة غينيا ،" مؤّكدًا عىل أ ّن "ماكحفة ومعاجلة ال مراض اليت يكن الوقاية مهنا تعد أ مرًا هامًا للغاية خاصة يف ماكحفة الفقر." ونّوه الس ّ

دلمع برامج ومبادرات  1997ماليني دوالر منذ عام  ثالثةم أ وفيد مبا يف ذكل هذه املنحة قدّ  مئ الفّعال بني املنظمتني حيثاحلربش ابلتّعاون القا

ىل تعميقها يف هذه اجملال وغيه من اجملاالت ذات الاهامتم املشرتك."   دة.ة متعدّ حصيّ  ّن أ وفيد يمثّن هذه الرّشاكة ويتطلّع ا   وقال "ا 

يد احل ىل دمع مرشوع ينفذ عىل مد  ثالثوأ ضاف الس ّ للمساعدة يف مضاعفة اجلهود املبذوةل للقضاء  س نوات ربش أ ّن منْحة أ وفيد دهدف ا 

 . ويشمل هذا املرشوع توفي العمليات 2020املسبب للعمى يف مايل والنيجر حبلول عام  احلَُبييْبالّرَمد عىل 

طالق محالت النظافة وبناء دورات  36اجلراحية التّصحيحيّة ابجملان حلوايل  أ لف خشص، وتوزيع مرامه العني املضادات احليوية، فضاًل عن ا 

 املياه واملراحيض للحد من اذلابب وغيها من احلرشات الناقةل للمرض. ومن املزمع أ يضًا دمع عدد من الربامج الوطنية، وعىل رأ سها توفي

خشص من العاملني يف جمال الصحة وقادة اجملمتع وامجلعيات النسائية، والعاملني يف  9,500ورات التدريبية الالزمة للثقافة الصحية لنحو ادل

 املدارس، فضاًل عن متويل ال حباث ادلامعة لربانمج الرتاخوما العاملي.  



 

يد احلربش عىل أ ّن مرشوع ماكحفة مرض  ىل الرّشاكة يأ يت متاش يًّا مع املسبب للعمى  ’الرتاخوما‘ يباحلَُبيْ الّرَمد وأ كّد الس ّ هممة أ وفيد الّساعية ا 

طار دمعه ل جندة أ هداف التمّن  ية املس تدامة من أ جل القضاء عىل مجيع أ شاكل الفقر يف أ حناء العامل، ال س امي يف البدلان ال قل منوًا، كام يأ يت يف ا 

 . ة يف مجيع ال عامرة وابلرفاهيّ ضامن متتّع امجليع بأ مناط عيش حصيّ هنا عىل ، واليت ينّص الهدف الثّالث م2015ملا بعد 

لينا رشياكً خسيًا مثل أ وفيد ملضاعفة  اجله نه ملن دواعي الارتياح أ ْن ينضم ا  ود الّرامية ويف لكمهتا خالل مرامس التوقيع، قالت الس يدة بيتيز "ا 

ىل القضاء عىل مرض  املسبب للعمى يف منطقة غرب أ فريقيا وأ ماكن أ خر ." وأ ضافت "أ ن الرّشااكت القوية اليت يكن الاعامتد  احلَُبييْبالّرَمد ا 

 علهيا تسمح لنا مبواصةل التّقدم يف مسيتنا للقضاء عىل هذا املرض املرعب املنترش دل  الّشعوب الفقية."  

ىل منحة أ وفيد تأ يت م  ىل أ نه ابال ضافة ا  نحة التحدي اليت أ علنهتا مؤسسة كونراد هيلتون مؤخرًا لصاحل مركز اكرتر وأ شارت الس يدة بيتيز ا 

، ال مر اذلي من شأ نه أ ن يضاعف من احلَُبييْبالّرَمد أ لف دوالر أ مرييك دلمع برانمج القضاء عىل  800مليون دوالر خيصص مهنا  5.1وقدرها 

 فعاليهتا. 

مج عن بكتياي الكميداي هو املسبب الرئيس للعمى يف العامل، ويعد من أ قدم أ مراض العيون اليت النّا احلَُبييْبالّرَمد ومن اجلدير ابذلكر أ ن مرض 

ىل مثانية أ الف س نة قبل امليالد. ويؤثر هذا املرض عىل املاليني من البرش يف البدلان النّامي ة وخاصة ُُسلت يف اترخي البرشية القدمي ويعود ا 

 ها املياه النّظيفة والّّصف الّصحي ال من.  ابجملمتعات املّدقعة الفقر اليت تعوز

يعمل مركز اكرتر ابلتعاون الوثيق مع الربامج الوطنية يف لك من مايل والنيجر للقضاء  احلَُبييْبالّرَمد ومن خالل برانجمه اخلاص مباكحفة مرض 

جراء العمليات ، 1999العاملية منذ عام  املتاكمةل اليت طوردها منظمة الصحة ’SAFE‘عىل هذا املرض من خالل تنفيذ اسرتاتيجية  وتشمل ا 

 اجلراحية وتوفي املضادات احليوية العالجية فضاًل عن منظفات الوجه وحتسني البيئة احمليطة.  

جراء حنو  ن معلية جراحية وتوزيع أ كرث من أ ربعة ماليني جرعة من املضادات احليوية يف لك م 94,919وقد سامه مركز اكرتر حىت ال ن يف ا 

ىل توفي دورات تدريبية للثّقافة الّصحيّة يف  دارته لدلواء امجلاعي. ويأ يت هذا ابال ضافة ا  أ كرث من مايل والنيجر من خالل أ نشطته اجلراحية وا 

ض، دورة مياه ومرحا 219,947قرية واليت تشمل نظافة الوجه دلرء اذّلابب وغيه من احلرشات النّاقةل للعدو ، فضاًل عن بناء حنو  4000

 عامل بناء يف مايل والنيجر.  10,084وتدريب وجتهزي حنو 

 ’الرتاخوما‘ احلَُبييْبالّرَمد مزيد من املعلومات عن مرض 

الرموش تبدأ  العدو  غالبًا يف مرحةل الطفوةل املبكرة، ويسبب تكرارها الهتاابت وندابت عىل اجلفن ادلاخيل للعني، ال مر اذلي ينتج عنه حتول 

ىل العمى.  ويكن التخفيف من ال الم املربحة من خالل اجراء العمليات  ىل ادلاخل واحتاككها ادلامئ ابلقرنية ويؤدي مع مرور الوقت ا  ا 

 اجلراحية البس يطة للمرىض يف وقت مبكر. 

احلَُبييْب جراء اتصاهلم الوثيق املتواصل. لّرَمد احلَُبييْب أ ن "النساء وال طفال أ شد تأ ثرًا ابالّرَمد ويقول مدير برانمج مركز اكرتر للقضاء عىل مرض 

ىل يد ال م ومالبسها، وعندما تلمس  فرازات أ نف الطفل وعيناه املصابة تصل ا   الام عيناها تصاب يه أ يضًا ابملرض."فا 

 بدلًا معظمها يف أ فريقيا والرشق ال وسط وعدد قليل من البدلان يف ال مريكتني 50الّرَمد احلَُبيْيب يتواجد يف أ كرث من مرض ومن املعلوم أ ن 

مليون خشص معرض للعمى  3.2يب وأ كرث من مليون خشص معرض خلطر اال صابة مبرض الّرَمد احلَُبيْ  200وأ س يا. وعىل الصعيد العاملي، فهناك 

ال أ ن أ كرث من  ماكنية الوقاية من هذا املرض بسهوةل ا  مليون من أ فقر ساكن العامل أ صيب ابلعمى  2نتيجة هذا املرض اخلطي. وعىل الرمغ من ا 

ىل  ىل جراحة اجلفن أ و اسرتاتيجيات الوقاية. ويتسبب هذا املرض ابال ضافة ا  ماكنية الوصول ا  ىل لعدم ا  نتاجية س نوية تصل ا   8ذكل يف فقدان ا 

 بليون دوالر. 



 

 مركز اكرتر 

ة عقود يعد مركز اكرتر اذلي يتخذ من أ تالنتا مقرًا هل رائدًا يف ماكحفة ال مراض املدارية والقضاء علهيا. وقد اس تطاع عىل مد  أ كرث من ثالث

هناء املعاانة اليت تسبهبا بعض ال مراض امل طار من اجلهود املتواصةل ا  دارية املهمةل، ومن بيهنا دودة غينيا والعمى الهّنري والّرَمد احلَُبييْب. ويف ا 

 مليون جرعة من خمتلف العقاقي الطبية.  500براجمه ومبادراته الصحية، قدم مركز اكرتر ما يربوا عىل 

 متحدون ضد الفقر  –صندوق أ وبك للتمنية ادلولية )أ وفيد( 

منايئ حكومية دولية أ نشأ دها ادلول ال عضاء يف منظمة البدلان املصدرة للبرتول)أ وبك( عام  ىل  1976هو مؤسسة متويل ا  كقناة لتقدمي املعونة ا 

دة الفقر يف حالبدلان النامية. ويعمل أ وفيد ابلتعاون مع رشاكئه من البدلان النامية واجملمتع ادلويل املاحن لتحفزي المنو الاقتصادي والتخفيف من 

 املناطق احملرومة يف أ حناء العامل.  وهو يقوم بذكل من خالل تقدمي المتويالت الالزمة لتشييد البىن التحتية الاساس ية وتوفي اخلدمات

ذ يس ىل تعزيز الانتاجية والقدرة التنافس ية والتجارة. ويركز أ وفيد معهل حول احتياجات البرش ا  امه يف متويل الاجامتعية الرضورية ابال ضافة ا 

يع املشاريع اليت تليب الاحتياجات الاساس ية مثل الغذاء والطاقة ومياه الرشب ال منة والّصف الصحي والرعاية الصحية والتعلمي هبدف التشج 

 عىل الاعامتد عىل اذلات ومنح ال مل مبس تقبل مس تدام. 

نشائه يف عام  بليون دوالر أ مرييك عىل شلك قروض برشوط ميرسة  20يربو عىل حىت ال ن ما  1976وجدير ابذلكر أ ن أ وفيد قد قدم منذ ا 

منائية املس تدامة يف  ها فقرًا.   134ومنح دلمع املرشوعات اال   بدلًا انميًا يف اكفة أ رجاء العامل، موليًا أ ولوية قصو  ل شّدِّ

 US-http://www.ofid.org/ABOUT  ملزيد من املعلومات يرىج زايرة املوقع الش بيك:

 السالم وماكحفة ال مراض وبناء ال مل" نرش مركز اكرتر لـ "

بدلًا من خالل حل الّّصاعات والهّنوض  80مركز اكرتر وهو منظمة غي حكومية غي رحبية تساعد يف حتسني نوعية حياة الناس يف أ كرث من 

من قبل  1982ابدّليقراطية وحقوق الانسان وَمنْح الفرص الاقتصادية املواتية والوقاية من ال مراض وماكحفهتا. وقد تأ ّسس املركز  عام 

يوري لتعزيز السالم والصحة يف مجيع أ حناء العامل.الّرئي يدة ال وىل روزلني اكرتر ابلرشاكة مع جامعة ا    س ال مرييك ال س بق جميي اكرتر والس ّ

  www.carterCenter.org :ملزيد من املعلومات يرىج زايرة املوقع الش بيك
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