نور دبي تجدد شرا كتها مع مركز كارتر للقضاء على مرض تراخوما

دبي ،اإلمارات ،يونيو  2021 15في إطار التزامها المستمر بمكافحة االمراض االستوائية المهملة( ،)NTDsأعلنت
مؤسسة نور دبي عن تجديد شرا كتها مع مركز كارتر للقضاء على تراخوما ،وهو من األمراض المعدية والمسببة
للعمى .فمنذ عام  ،2013نجحت مؤسسة نور دبي ،بالتعاون مع مركز كارتر ،بمكافحة مرض تراخوما الذي يشكل
مشكلة صحية رئيسية في منطقة أمهارة شمال إثيوبيا والسيطرة على تفشي المرض المعدي بنسبة  %29من
المناطق الموبوءة في واحدة من أ كثر المناطق تأثرا بمرض تراخوما.

وفي هذا السياق صرحت الدكتورة منال عمران تريم ،عضو مجلس االمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي" :انه
مع توفر االمكانيات للتشخيص والعالج ،وفي ظل حرص دولة االمارات العربية المتحدة على مد يد العون لكل
محتاج وحرص مؤسسة نور دبي باالستثمار في برامج مستدامة توفر سبل العيش برفاهية فال ينبغي ألحد أن يعاني
من االعاقة البصرية جراء إصابته بمرض تراخوما الذي يمكن السيطرة عليه لمنع تفشيه وعالجه للحد من مضاعفاته
التي يمكن ان تسبب العمى .نفتخر في مؤسسة نور دبي بتجديد شرا كتنا مع مركز كارتر ،ووزارة الصحة في إثيوبيا،
ومكتب صحة أمهارة اإلقليمي الذي يؤكد التزام المؤسسة بمكافحة تراخوما وتمكين المجتمع من خالل توفير
خدمات الرعاية الصحية للعيون ونشر التوعية الصحية".

يعد مرض تراخوما من مسببات العمى في جميع أنحاء العالم ،حيث يعاني أ كثر من 1.9مليون شخص من اإلعاقة
البصرية نتيجة اصابتهم بمضاعفات تراخوما ،ويعاني  1.2مليون شخص منهم من العمى الذي ال يمكن عالجه
بسبب تقدم الحالة المرضية وتأخر الحصول على العالج .كما بينت المسوحات الصحية أن ما يقارب  136.9مليون
شخص يعيشون في مناطق موبوءة بمرض تراخوما .ويسبب المرض آثار اقتصادية جسيمة على الحكومات
والمجتمعات التي تعاني من انتشار المرض ،مما يجعل األسر المتضررة تعاني من الفقر حيث ينتقل المرض من
جيل إلى آخر.

سيساهم التزام نور دبي على مدى األربع سنوات القادمة في تطبيق سياسة التوزيع الجماعي لألدوية ( )MDAفي
أمهارة الذي يبلغ عدد سكانها  18مليون نسمة ،وتم استئناف أنشطة توزيع الدواء بعد توقف لفترة وجيزة في
 2020إثر تفشي جائحة كوفيد  .19ومن المتوقع ان يصل عدد الجرعات الموزعة  43مليون جرعة دواء من المضاد

الحيوي (التي تم التبرع به من شركة فايزر) ليستفيد منها ما يزيد عن 14.3مليون شخص .وستساهم هذه الجهود
بتنفيذ استراتيجية  SAFEالموصى بها من منظمة الصحة العالمية والتي تشمل :العمليات الجراحية وتوزيع
المضادات الحيوية والتوعية بأهمية االعتناء بالنظافة الشخصية وتحسين البيئة للسيطرة والحد من تفشي الوباء
بين افراد المجتمع .باإلضافة إلى توزيع الدواء ،كما سيتم إجراء المسوحات لتقييم األثر ودعم الدورات التدريبية
ألكثر من  74000مهني في مجال الصحة بحلول عام .2025

وتمثل الشرا كة بين مؤسسة نور دبي ومركز كارتر جز ًءا من التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة األكبر الممتد لعقود
طويلة تجاه الصحة العالمية والتغلب على بعض األمراض التي يصعب عالجها في بعض دول العالم ،بما في ذلك
المالريا وشلل األطفال واألمراض المدارية المهملة .على مدار  30عاما أحدثت الشرا كة بين دولة اإلمارات ومركز
ملموسا لتحسين الحياة والقضاء على األمراض التي تؤثر على المجتمعات األكثر ضع ًفا في العالم.
كارتر تأثي ًرا
ً
ومن جانبها قالت بيج ألكسندر ،الرئيس التنفيذي لمركز كارتر" :إن التخلص من مرض تراخوما كمشكلة صحية
عامة في أمهارة عمل صعب ويحتاج إلى وقت ،ونحن ممتنون بوجود مؤسسة نور دبي إلى جانبنا في هذا الطريق
الطويل .سنصل إلى هدف القضاء على المرض سويا ،وعندما ننجح في وصول هدفنا ،سنحتفل سويا"
بدأ مركز كارتر في توسيع نطاق أنشطة البرنامج في المنطقة في عام  2003استجاب ًة لضخامة مشكلة تراخوما في
المنطقة .يعتبر الفصل األحدث من شرا كة نور دبي ومركز كارتر استمرارا للجهود التي بدأت في عام  2013بالتعاون
مع وزارة الصحة اإلثيوبية ،ومكتب الصحة اإلقليمي في أمهارة ،والعديد من الشركاء المتعاونين اآلخرين ،واآلالف من
عمال الصحة في الخطوط األمامية .استثمرت مؤسسة نور دبي في الثمان سنوات الماضية  2.8مليون دوالر في
برنامج مكافحة تراخوما.

أسفر التعاون بين مؤسسة نور دبي ومركز كارتر على مدى الثمان سنوات الماضية في توزيع  87مليون جرعة دواء
الذي تم التبرع بهم من شركة فايزر وإجراء  356،620عملية جراحية .حرصا من المؤسسة على االستدامة وتمكين
المجتمع المحلي ،ركز البرنامج ً
أيضا على تنمية الموارد البشرية حيث تم تدريب  49816مهني في الصحة و37032
حا ومشر ًفا في مجال نظافة الوجه ،والذي يعتبر عامل رئيسي في الوقاية من
مختص في قطاع التعليم و 7209جرا ً
المرض.

وتعد مؤسسة نور دبي عضوا ضمن المنظمات المساهمة في القضاء على األمراض المدارية المهملة ()NNN
والتحالف الدولي لمكافحة التراخوما) ،(ICTCحيث تشارك نور دبي في وضع االستراتيجيات والسياسات الدولية
لمكافحة األمراض المدارية المهملة التي تصيب مليار شخص حول العالم .تمشيا مع الهدف الثالث من أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،تهدف برامج مؤسسة نور دبي في المساهمة في تحسين الوضع المعيشي
واالجتماعي واالقتصادي لألشخاص من خالل السيطرة المستدامة لألسباب الرئيسية لفقدان البصر الذي يمكن
تجنبه وذلك بالتعاون االستراتيجي مع الشركاء.
انطالقا من رؤية المؤسسين جيمي وروزالين كارتر ،يعد مركز كارتر رائدًا عالم ًيا في مجال القضاء والسيطرة على 5
من األمراض المدارية المهملة في أ كثر من  12دولة .يعمل المركز في تنفيذ األنشطة المرتبطة بكل مرض باإلضافة
إلى األبحاث والمسوحات لرصد األثر وتقييمه .يقدم المركز أيضا المساعدة الفنية لمجموعة واسعة من المنظمات،
والتي تشمل منظمة الصحة العالمية ،المنظمات المساهمة في القضاء على األمراض المدارية المهملة (،)NNN
وبصفته رئيس اللجنة في التحالف الدولي لمكافحة التراخوما).(ICTC

نبذة عن مؤسسة نور دبي
أنشأت مؤسسة نور دبي الخيرية الغير ربحية بموجب قانوني في عام  2010ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة
وتركز أنشطتها على القضاء على مسببات العمى وضعف البصر التي يمكن عالجها والوقاية منها .حققت مؤسسة نور
دبي الكثير من اإلنجازات منذ انطالقها كمبادرة عام  2008من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،حيث استفاد أكثر من  27مليون شخص من قارتي آسيا وأفريقيا من
خدمات وبرامج المؤسسة وكذلك العمليات الجراحية ،النظارات الطبية ،واألدوية .كعضو في المنظمة العالمية للوقاية
من العمى وبمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ،تواصل مؤسسة نور دبي سعيها نحو تحقيق أهداف
منظمة الصحة العالمية لعالم خال من مسببات العمى واإلعاقة البصرية.
نبذة عن مركز كارتر
"إحالل السالم .محاربة المرض .بناء األمل"
ساعد مركز كارتر ،وهو من ّظمة غير حكوميّة ال تهدف إلى الربح ،على تحسين حياة الناس في أكثر من  80دولة من
خالل ح ّل النزاعات ،والنهوض بالديمقراطيّة وحقوق اإلنسان والفرص االقتصاديّة ،والوقاية من األمراض ،وتحسين
رعاية الصحّة النفسيّة .تأسس مركز كارتر في عام  1982من قبل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته
السيدة روزالين كارتر وبالشراكة مع جامعة إيموري من أجل تعزيز السالم والصحّة في جميع أنحاء العالم.

