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مع بداية عام 2019 نود أن نقدم جزيل الشكر لجميع األشخاص الذين شاركوا في االستقصاءات خالل 
السنة الماضية وعلى عملهم الدؤوب في توليد بيانات موحدة على الصعيد العالمي وعالية الجودة لدعم 

رحلة القضاء على مرض التراخوما بوصفه مشكلة صحية عامة. 
نستغل الفرصة في هذا العدد لتقديم الشكر الجزيل لبعض أعضاء الفريق الذين يكرسون كل جهدهم في 

العمل وإللقاء الضوء على عملهم. كما نعرض بعض أهم اإلنجازات والنقاط البارزة المستجدة وما نتطلع 
قدماً لتحقيقه في العام المقبل.

إذا كان لديكم أي استفسار يتعلق بالتخطيط لالستقصاءات أو تنفيذها ال تترددوا أبداً في التواصل معنا 
وسيكون من دواعي سرورنا أن نساعدكم أو نقدم لكم المشورة الالزمة.

كل عام وأنتم بخير من فريق تروبيكال داتا!

يرجى مشاركتنا القصص الميدانية والصور 
على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

#TropicalData بنا

المستخدم النهائي رقم 1000 كان في ننكرهار 
في أفغانستان

أُنجز عملٌ ضخم للغاية لتمكين الفريق من تنفيذ أول 
االستقصاءات الموحدة لمرض التراخوما في البالد، 

على الرغم من مواجهة تحديات ال تعد وال تحصى.

نحتفي اليوم بفریق جلوبلا تروبيكلا داتا، ونتوجه بجزيل الشكر إلى مدّربينا الرئيسيين
سواء كان التدريب على الصعيد المحلي أو الدولي، فإن مدربينا المتخصصين في 

لي الحاالت قد بذلوا كل ما في وسعهم حرصاً على مراعاة  تدريب الُمصنِّفين ومسجِّ
المعايير العالمية، وخصصوا الكثير من وقتهم الثمين لدعم مختلف المشاريع. 

منذ بدايتنا عام 2016، قّدموا الدعم لـ8 دورات تدريبية وأكثر من 50 ورشة 
عمل على المستوى الوطني. لم يكن لكل هذا العمل أن يتم من دونهم أبداً. 

دعم فريق 
تروبيكال داتا 

االستقصاءات التي 
شملت أكثر من 
1000 مستخدم 

نهائي!

حتى اليوم:

 33 دولة
دعمتنا

 1136 مستخدم نهائي
شاركوا في

االستقصاءات

3,660,443
 شخصاً

خضعوا للفحص

mailto:admin%40tropicaldata.org?subject=


يساعد فريق تروبيكال داتا الدول على جمع بيانات عالية الدقة من خالل تأمين التدريب 
الوبائي والدعم اللوجستي والدعم المتعلق بإدارة البيانات للبرامج الوطنية التي تنفذ 

كلَّ أنواع االستقصاءات التحليلية بشأن التراخوما. للمزيد من المعلومات يرجى 
زيارة الموقع اإللكتروني: www.tropicaldata.org أو التواصل على البريد 

admin@tropicaldata.org :اإللكتروني
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نتمنى االطالع على آرائكم
ألمر أكثر من عشر دقائق وسنكون  الستطلاع آرائكم حول لاخدمة لاتي يقدمھا فريق تروبیكال داتا- لن يتطبل منكا م قمنا بإعداد استقصاٍء قصیر 

الستقصاء  الستقصاء. هل يمكنكل مطفاً إتمام ا ممتنين للغایة لوقتكلا مثمين ودعمكم في مساعدتنا لتحسين هذله اخدمة. یرجى لاضغط نها لملء هذا ا
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ُمصنِّف يفحص طفالً باستخدام أدلة حجم الُجريب

الفرق الميدانية في أفغانستان 
الصورة: وزارة الصحة، أفغانستان

ملصقات أدلة حجم الُجريب

ف على هذا كلّه من هنا.•  موارد المواقع اإللكترونية: تتضمن الموارد قائمة تخطيط مرجعية جديدة ودليالًآخر التحديثات:  عة محّدثاً لكتابة البروتوكول- تعرَّ ف على نموذج تحميل البيانات الجديد والتقارير الموسَّ يرغبون بالموافقة على البيانات من خالل البريد اإللكتروني أن ُيدِخلوا كلمة السر. •  الموافقات على البيانات: لتعزيز عملية حماية البيانات، سوف ُيطَلُب من أولئك الذينيرجى زيارة صفحة المصادر أو إرسال رسالة لنا بالبريد اإللكتروني إلدارة البيانات لديك! للمزيد من المعلومات حول معرفة واستخدام التقارير الجديدة،•  مصادر البيانات: تعرَّ
استخدام خدمة تروبيكال داتا في األمراض المدارية المهملة األخرى.الدروس والنتائج المستفادة من هذه االستقصاءات في المستقبل مع الراغبين في داتا في االستقصاءات حول داء الخيطيات اللمفاوية في غيانا، حيث سنقوم بمشاركة•  الدعم الخاص باألمراض األخرى: نقوم حالياً بالتجريب باستخدام أنظمة تروبيكالتساعد هذه األدلة الُمصنِّفين على تصنيف ُجريبات التراخوما. معيار موحد يقدمه فريق تروبيكال داتا ويتوفر مع جميع شحنات العدسات المكبرة.•  األدلة اإلرشادية لحجم الُجريب: ملصقات األدلة اإلرشادية لحجم الُجَريب هي حالياًلالستفسار يرجى التواصل معنا

األعمال القادمة في 2019:
ف على هذه التحديثات خالل األشهر القادمة. •  كتيبات التدريب المحّدثة: نعمل حالياً على تحديث جميع المواد الخاصة بالتدريب. سوف ُيسِعُدنا أن ندعم الدول التي ترغب بنشر النتائج الخاصة بها. يرجى التواصل)يرجى االطالع على العدد الخاص الذي صدر في كانون األول/ ديسمبر 2018(،•  المنشورات: وكما هو الحال في المشروع الدولي لوضع خريطة دولية للتراخوما شكل ندوات عبر اإلنترنت ومقابالت وجهاً لوجه. وطريقة عملنا لدعم الدول ولمنحكم الفرصة إليصال أصواتكم. سيكون هذا علىمع فريق تروبيكال داتا في عام 2019، للتعرف على كيفية عمل هذه الخدمة،•  انخراط الشركاء في العمل: نأمل تقديم المزيد من الفرص لالنخراط في العملتعرَّ

معنا بهذا الشأن للمهتمين

متدربون من أفغانستان أثناء التدريب الذي 
أقمناه في تنزانيا
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