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العمى  ومركز كارتر تهدف إلى القضاء على   للقضاء على األمراض  المعهد العالمي  الشراكة بين 
 والمالريا في جزيرة هيسبانيوال لمفاوي  ال تداء الفيالرياعلى في األمريكتين و  النهري  

 
(  "غاليد"للقضاء على األمراض )   والمعهد العالمي    كارترأعلن مركز    –  المتحدة  ي ة اإلمارات العربأتالنتا، وأبو ظبي،  

 ص من األمراض في األمريكتين. لتخل  اإلى    الساعية االبتكاري ة كارترلدعم جهود مركز   ومثيرة جديدة  يوم عن شراكة  
 
بالتعاون  العهد في أبو ظبي    ديوان ولي    أطلقها   مبادرة    و ثمرةوه  ، " غاليد"للقضاء على األمراض    المعهد العالمي    دتعه  و 

ال    مهم لْين  ين كبير لبرامج المركز للقضاء على مرض    وتكنولوجي    مالي    بتقديم دعم    ،يتسغ سة بيل وميليندا  مؤس  مع  
  ( في غابات األمازون المطيرة على طول ةالُمعم ي  تالفيالرياأو    الذنب   ي ةكالب   داءالعمى النهري )   يان أي  اهتمام، وهمايلق  

  داء الفيل( في جميع أنحاء  "إل إف" أوواسمه الشائع ) لمفاوي  ال  توداء الفيالرياوفنزويال،   البرازيل بين الفاصلة الحدود
 ي ةجزيرة المشتركة بين هايتي وجمهور ال  هذه  القضاء على المالريا فيجهود    أيضا    تدعم المبادرة و هيسبانيوال.    جزيرة 

 الدومينيكان. 
 
التقدم نحو تحقيق األهدافو  دتها    ستساعد هذه الشراكة الجديدة في تسريع  أمراض  مواجهة  لطريق  الخارطة  التي حد 

ةة ال منظ م  ا  التي أطلقتها مؤخر   2030-2021المهملة    ي ةالمناطق المدار  ترمي إلى    ا  ن أهدافوالتي تتضم    ، ي ةالعالم  صح 
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والقضاء    بالمائة  90بنسبة  الذين يحتاجون إلى عالج  لة  ة المهم  األمراض المداري  المصابين بخفض عدد األشخاص  
 دولة.  100في ض ار واحد  على األقل من هذه األمعلى 

 
 الُمعم ية   ت الفيالرياأو   كالبي ة الذنب داءالقضاء على 

ا  الذنب  ي ةداء كالب يعمل برنامج القضاء على  ،  1993منذ عام   والمعروف  )  مركز كارترأطلقه    الذي  ألمريكتينفي 
، وذلك  ي ةوالوسطى والجنوب   ي ة القضاء على انتقال العمى النهري في أمريكا الشمال  من أجل  اختصارا  بـ"أو إي بيه إيه"(  

ةوزارات ال من خالل الشراكة مع   ةة ال منظ م و   ، دول  في ست    صح  والعديد من الشركاء   ،("باهو")  ي ةللبلدان األمريك  صح 
نجحت هذه الجهود المشتركة في القضاء على انتقال المرض من اإلكوادور وكولومبيا والمكسيك وغواتيماال وقد  اآلخرين.  

الدول    من  كل  ذلك في  من    ا  التحقق رسمي  وجرى ) المنظ ممن قبل  هذه  ةة  يزال  ، األمريكتينفي  و (.  ي ةالعالم  صح    ال 
، حيث  ي ةالفنزويل   ي ةمعزولة في عمق غابات األمازون المطيرة على طول الحدود البرازيل   فقط في منطقة    ينتقل  ي  لالطفيْ 

تة يصعب  مؤق    تعيش في قرى    من السكان األصلي ين  ي ةوهي قبيلة شبه بدو   ،يصيب المرض بشكل أساسي اليانومامي
 نهر األمازون.الوصول إليها على طول  

 
وتؤد ي ذباب    هذا  الطفيل  سيموليوملدغات  بالديدان  المصاب  باسم    ي ةاألسود  )أو    المُتلو ي ة الذ نب بي ةالكُ المعروفة 

فولفول بين  س"(  و "أونكوسيركا  ومن   . النهري  بالعمى  اإلصابة  الجلدي  الحك    ،لةالمحتم    أعراضهإلى  والطفح  الشديدة    ة 
اإلعطاء  يمكن القضاء على انتقال العدوى من خالل  و إلى العمى الدائم.    يفضي في النهايةما قد    ،ي  البصر   والقصور
تحت    "ميرك & كو"تبرعت به شركة  الذي  )الريا  المضاد للفي   " إيفرمكتين"باستخدام دواء    ولفترة  طويلة   ةيألدو ل  الجماعي  

 (. "ميكتيزان" االسم التجاري 
 
ةماجستير في ال   الحائز على جريجوري نوالند  الدكتور  قالو  العمى  من برنامج القضاء على    مدير كل    وهو   ،العامة  صح 

هيسبانيوال    النهري   مركز  ومبادرة  الدواء  كارترفي  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  على  العثور  في  التحدي  "يكمن   :
أولئك    حتى  ، أن نصل إلى الجميع  علينا  ،األمريكتين  في  النهري  عمى  العلى    لكي نقضي"وأضاف:  والوصول إليهم".  

 ". ون في أعمق أجزاء الغابة المطيرةالذين يعيش
 
ات للمساعدة  الموارد الالزمة الختبار أحدث التقني    ( "غاليد"للقضاء على األمراض )  المعهد العالمي    ر الشراكة مع  ستوف  و 

المناطق  وهي آخر    ، ب الوصول إليهايصعُ التي  قرى الغابات المطيرة    أبعد  في تحديد األشخاص وعالجهم بسرعة في 
تفادة من األمريكتين في  ساعدت الدروس المسوقد  .  للكرة األرضية  نصف الغربي  ال المرض في    التي ال تزال تحتضن 

   مرض.لل العالمي   عبءال منبالمائة  99 يتبق ىحيث   ،ريقيا أففي  النهري  عمى الهود القضاء على توجيه ج
 



 والمالريا   لمفاوي  الالقضاء على داء الفيالريات  

 لمفاوي  المن عبء داء الفيالريات  بالمائة    95  ،الدومينيكان  ي ةهايتي وجمهور   تتشاطرهاالتي    ،جزيرة هيسبانيوالتشهد  
  ، من خالل مبادرة هيسبانيوالو ة بالمالريا في منطقة البحر الكاريبي.  ءوهي آخر جزيرة موبو   ،( في األمريكتين "إل إف" )

مركز   عام    كارتريعمل  وجمهور   2008منذ  هايتي  حكومتي  داء    ي ةمع  انتقال  على  للقضاء  الفيالريات  الدومينيكان 
لوالمالريا من هيسبانيوال.  لمفاوي  ال  . ا  تاريخي   ا  ن إنجاز يْ القضاء على كال المرض    وسيشك 
 

ه  ويمكن  لمفاوي  ال بالجهاز    ويلحق الضرر  ،عن طريق البعوض أو داء الفيل،    ،("إل إف" )  لمفاوي  ال الفيالريات  وينتقل داء  
ثنائي   عقاريْ من مزيج   استخدام منه ب يةالوقاويمكن . إلى درجة  معيقة ي ةم األطراف واألعضاء التناسلتضخ  ب في سب  الت 

)تإ كاربامازين  سي"يل  إي  )"دي  وألبيندازول  به  واللذين (  التواليمتبر عت  على  كي"  إس  و"جي  "إيساي"    وُتعطى   ،( ا 
المعر    ا  سنوي    العالجات للخطر  للمجتمعات  سنوات.  عد  على مدى  و ضة  مع وزارات    بالتعاون   كارترمركز    يضطلعو ة 

ةال  األدو   دور  ب   صح  توزيع  البر   ،ةينشط في  الرعا  ،امج وتقييمهنومراقبة  ال   ةيوتقديم  ة)بما في ذلك دعم  (  النفسي ة  صح 
 المزمن.  لمفاوي  ال الفيالريات داء ألولئك الذين يعانون من مضاعفات  

 
معظمهم من    ، عام   شخص كل    ألف  400ما يقرب من    ب في وفاة ويتسب  ينقله البعوض    مرض طفيلي    ، فهوالمالرياا  أم  

ى والصداع  تشمل األعراض الحم  و العالم.    حول  هااإلبالغ عنإصابة بالمالريا يتم   مليون حالة    228مع حوالي    ،األطفال
تتم  نفلونزا.  أعراض اال شبيهة بأخرى    ا  وأعراض  عنيفةالقشعريرة  الوالقيء و   الحاد   لم  مرض ليمكن    ،معالجته   وفي حال 

 والغيبوبة والموت.  ي ةإلى فقر الدم ونقص السكر في الدم والمالريا الدماغؤدي  يأن  لمالرياا
 
كل  الدومينيكان في حملتهما األخيرة للقضاء على    ي ةهايتي وجمهور   " كال  من غاليدالتي عقدها معهد "شراكة  الستساعد  و 

 .لمفاوي  المالريا وداء الفيالريات المن 
 

بهدف    مركز كارترلعمل مع  : "نحن محظوظون ل"غاليدلمعهد "  الرئيس التنفيذي    ،يمون بالند اس  صر حوفي هذا السياق،  
من خالل    ،والمالريا  لمفاوي  وداء الفيالريات ال  النهري  هدفه في القضاء على العمى  في تحقيق    اإلسراععلى    المساعدة 

تسريع جهود القضاء    ي ةكيف  بشأن  المستفادة بتقديم أفكار  الدروس    تِعدُ "وأضاف:  الشراكة في هذه المبادرة المثيرة والرائدة".  
 . " أمراض الفقر إضافية باتجاه طي  صفحة خطوة   وتقر بنا  حول العالم،  أخرى  يةنائ على األمراض في مجتمعات  

 
 

 لمحة عن "غاليد" 



من  خمسة    استئصالجهوده على تسريع    يتخذ من أبو ظبي مقر ا  له، وتنصب    ي ةالعالم  صح ة"غاليد" هو معهد جديد لل 
  وداء الفيالريات اللمفاوي    ى النهري  ، شلل األطفال والمالريا وداء العم، وهي حالي ا  يمكن القضاء عليهاالفقر التي  أمراض  

من خالل شراكة بين صاحب السمو الشيخ    2019المعهد في عام    تأس س .  وإلى األبد  2030بحلول العام    ،والحصبة 
  ي ة والثقاف  ي ةد المعهد أحدث المعارف العلم، ويحد  سة بيل وميليندا غيتسظبي ومؤس    عهد أبو  محمد بن زايد آل نهيان ولي  

لدعم  ي ةالعالم   صح ية وال المهارات  البرامج والتمويل وتطوير  بالتعاون مع شركائه من خالل  التنفيذ  ، ويضعها موضع 
 وتعزيز التفكير العالمي.  ي ة المحل صح يةأنظمة الرعاية ال 

 

 كارتر لمحة عن مركز 
 السالم. محاربة المرض. بناء األمل"   إحالل"

دولة من   80من    ، على تحسين حياة الناس في أكثر إلى الربحال تهدف    ي ةة غير حكوممنظ م   وهوساعد مركز كارتر،  
وتحسين رعاية    ،الوقاية من األمراض ، و ي ةوحقوق اإلنسان والفرص االقتصاد  ي ةالنهوض بالديمقراط، و النزاعات  خالل حل  

  السيدة وجته  ز و من قبل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر    1982. تأسس مركز كارتر في عام  ي ة النفس  صح ةال 
 اء العالم. حفي جميع أن  صح ةعزيز السالم وال من أجل ت بالشراكة مع جامعة إيموري و روزالين كارتر 

 
   


