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متهيد
تؤكد التقديرات احلديثة ملنظمة الصحة العاملية بخصوص األبعاد 
واألسباب العاملية ملشكلة ضعف البرص أنه ثمة فرصة هامة لتغيري 
حياة املاليني من األشخاص: فنسبة 80٪ من مجيع أسباب ضعف 
البرص يمكن الوقاية منها أو شفاؤها. وتشري توقعات منظمة الصحة 
العاملية إىل أنه يف عام 2010، بلغ عدد ضعاف البرص 285 مليون 
شخص، منهم 39 مليون أعمى. وجمرد أخذ السببني الرئيسيني يف 
ضعف البرص عىل سبيل األولوية وتنفيذ تدابري املكافحة باتساق يف 
مجيع أنحاء العامل، من خالل تقديم خدمات عالج عيوب االنكسار 
وإجراء جراحة الساد للمحتاجني، سيمكنان ثلثي املصابني بضعف 
ًالبرص من استعادة برصهم. ولعل حتقيق هذا السيناريو يبدو سهاًلالبرص من استعادة برصهم. ولعل حتقيق هذا السيناريو يبدو سهاًل
نسبيًا، لكن نظرًا ألسباب متعددة يظل مرضا العني املذكوران عىل 
الرعاية  أعامل  جدول  يف  املطروحة  الرئيسية  البنود  من  سواء  حد 

العمومية لصحة العني الذي مل يكتمل بعد.

رئيسية  مسألة  العني  لرعاية  ة  وميسَّ فعالة  خدمات  توفري  ويعد 
ذ بذ بذ َّذ َّذ  بحيبحُي و العمى.  ذلك  يف  بام  فعال  نحو  عىل  البرص  ضعف  ملكافحة 
الصحي  النظام  العيون من خالل دجمها يف  تعزيز خدمات رعاية 
وهناك  العمودية.  الربامج  هنج  باتباع  توفريها  خالل  من  وليس 
أن  ينبغي  للعني  الشاملة  الرعاية  خدمات  أن  تثبت  وفرية  أدلة 
النظم  الرعاية الصحية األولية وتطوير  تصبح جزءًا ال يتجزأ من 
الصحية. ولئن كانت أمهيتها حاسمة، عىل سبيل املثال، يف الوقاية 
املبكرة،  والوالدة  السكري  مرض  عن  الناجم  البرص  ضعف  من 
ضعف  أسباب  مجيع  ومعاجلة  اتقاء  عىل  تقريبًا  تنطبق  املسألة  فإن 
البرص الذي يمكن تفاديه. ويف إطار العمل الدويل يف قطاع الصحة 
تطوير  عىل  متزايد  تركيز  انصب  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 
النظام الصحي وزيادة االهتامم بالفوائد املتأتية من دمج الكفاءات 
عملية  لتبسيط  إمكانية  وثمة  الصحي.  القطاع  يف  والتخصصات 
املبادرات  إىل جانب  العني  الصحة يف جمال خدمات رعاية  تعزيز 
العامة لتعزيز الصحة. وهناك عدد من عوامل اخلطر املؤكدة لبعض 
السكري،  )كداء  بالبينات  املدعومة  للعمى  الرئيسية  السكري، األسباب  )كداء  بالبينات  املدعومة  للعمى  الرئيسية  السكري، األسباب  )كداء  بالبّينات  املدعومة  للعمى  الرئيسية  السكري، ّاألسباب  )كداء  السكري، ّنات  )كداء  بالبينات  املدعومة  للعمى  الرئيسية  السكري، األسباب  )كداء  السكري، ّنات  )كداء  نات 
الفيتامني  وعوز  األملانية،  واحلصبة  املبكرة،  والوالدة  والتدخني، 
من  االقتضاء  حسب  معاجلتها  وينبغي  املثال(  سبيل  عىل  "ألف" 
املتاحة  الفرص  القطاع الصحي. ومن أهم  خالل هنج عىل نطاق 
التأهيل يف  البرص وإعادة  الوقاية من ضعف  إدراج جدول أعامل 
ذلك  يف  بام  نطاقًا،  األوسع  الصحية  واالسرتاتيجيات  ًالسياسات  نطاق األوسع  الصحية  واالسرتاتيجيات  نطاقًاالسياسات  األوسع  الصحية  واالسرتاتيجيات  االسياسات 
العمل  ُّ
ذلك  يف  بام   ،

ُّ
ذلك  يف  بام   ،

ُّويـُعدُّويـُعد اإلجراءات العاملية ملا بعد األهداف اإلنامئية لأللفية. 
من  جمموعة  من  للوقاية  حاسمة  وسيلة  بدوره  القطاعات  املتعدد 
العني  أمراض  ألن  ذلك  أمهية  وتزيد  املزمنة.  العني  اعتالالت 
السبب  هي  العمر،  يف  التقدم  مع  انتشارها  يتزايد  التي  املزمنة، 
تلك  تستفحل  أن  مستقباًل  وُيتوقع البرص،  ضعف  يف  ويتوقعالرئييس  البرص،  ضعف  يف  وُيتوقعالرئييس  البرص،  ضعف  يف  توقعُالرئييس  ويتوقعُ البرص،  ضعف  يف  توقعالرئييس  توقعُ

ًاألمراض ويتسع نطاقها موازاًةاألمراض ويتسع نطاقها موازاًة مع التشيخ العاملي لسكان العامل.

وتتيح خطة العمل العاملية لصحة العني التي اعتمدهتا مجعية الصحة 
العاملية السادسة والستون فرصة جديدة أمام الدول األعضاء كي 
حترز تقدمًا فيام تبذله من جهود للوقاية من ضعف البرص وتعزيز 
اجلهات  ويـُطلب من مجيع  املكفوفني يف جمتمعاهتم.  تأهيل  إعادة 
الرؤية  جتسيد  أجل  من  املتجدد  اجلهد  هذا  يف  تشارك  أن  املعنية 
املرسخة يف خطة العمل العاملية لصحة العني واملتمثلة يف حتقيق عامل 
لزوم ويسمح  البرص دون  يعاين من ضعف  خيلو من أي شخص 
للمصابني بالعمى الذي ال يمكن جتنبه بأن يستغلوا كامل طاقاهتم 

ويضمن حصول اجلميع عىل خدمات شاملة لرعاية العني.

الدكتور أوليغ تشستنوف
املدير العام املساعد

لألمراض غري السارية والصحة النفسية
منظمة الصحة العاملية
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مقدمة
إىل   2019-2014 للفرتة  العاملية  العني  هتدف خطة عمل صحة 
احلد من ضعف البرص الذي يمكن جتنبه باعتباره مشكلة صحية 
عمومية عاملية وضامن حصول املعاقني برصيًا عىل خدمات إعادة 
التأهيل. وينبغي أن يتحقق ذلك من خالل توسيع نطاق اجلهود 
الصحة  الدول األعضاء وأمانة منظمة  يبذهلا كل من  التي  احلالية 
ـال، عـال، ّعـال،  الف والرصد  التنسيق،  وحتسني  الدوليني،  والرشكاء  الفعالعاملية  والرصد  التنسيق،  وحتسني  الدوليني،  والرشكاء  عالعاملية 
مع تركيز استخدام املوارد عىل التدخالت األكثر فعالية من حيث 
العيون  أمراض  من  للوقاية  مبتكرة  أساليب  وتطوير  التكلفة، 

وعالجها.

العاملية  الصحة  مجعية  يف  األعضاء  الدول  من  طلب  عىل  وبناًء 
2011، قامت األمانة، بالتشاور الوثيق  اخلامسة والستني يف عام 
مع الدول األعضاء والرشكاء الدوليني، بوضع مسّودة خطة عمل 
للفرتة 2014-2019 للوقاية من ضعف البرص الذي يمكن جتنبه. 
خربات  إىل  استنادًا  وهيكلها  العمل  خطة  حمتوى  إعداد  تم  وقد 
من  اكتسبت  والتي  جتنبه  يمكن  الذي  البرص  ضعف  من  الوقاية 
اخالل الرشاكات والتحالفات الدولية الكربى جنباخالل الرشاكات والتحالفات الدولية الكربى جنبًا إىل جنب مع 
العني  لصحة  الشاملة  التدخالت  تنفيذ  من  املستخلصة  الدروس 
عىل املستويني اإلقليمي والوطني. وقد بـُذل جهد كبري يف إرشاك 
إبداء  عىل  وحتفيزها  العمل  خطة  إعداد  يف  املعنية  اجلهات  مجيع 
مالحظاهتا عىل املرشوع من خالل مشاورات عىل شبكة اإلنرتنت 
واجتامعات تشاورية عقدهتا األمانة. وأقرت مجعية الصحة العاملية 
ص  ج  القرار  اعتامد  خالل  من  العمل  خطة  والستون  السادسة 
العني  توفري صحة  �العمل عىل  عنوان  الذي جاء حتت  ع4-66 

للجميع: خطة عمل عاملية للفرتة �2019-2014.

األعضاء  الدول  تتخذها  أن  يقرتح  التي  اإلجراءات  بنية  وترتبط 
واجلهات الرشيكة الدولية واألمانة بثالثة أغراض:

الغرض 1 يتناول احلاجة إىل إعداد بينات بشأن حجم حاالت  •
ضعف البرص وأسباهبا وخدمات رعاية العني واستخدامها من 
تعزيز  ملنارصة  األولويات  وحتديد  املحرز  التقدم  رصد  أجل 
السياسية  الناحيتني  من  العني  بصحة  األعضاء  الدول  التزام 

واملالية؛

الغرض 2 يشجع عىل وضع سياسات وخطط وبرامج وطنية  •
متكاملة متعلقة بصحة العني وتنفيذها للنهوض بتوفري صحة 
عمل  إطار  مع  تتمشى  بأنشطة  باالضطالع  للجميع  العني 
املنظمة لتعزيز النظم الصحية هبدف حتسني احلصائل الصحية؛

الغرض 3 يتطرق إىل املشاركة املتعددة القطاعات والرشاكات  •
الفعالة لتعزيز صحة العني.

ج هنج هُنج  و مبادئ  مخسة  إىل  العاملية  العني  صحة  عمل  خطة  وتستند 
األشخاص  مجيع  حصول  ضامن  وهي:  أال  اخلطة،  عليها  ترتكز 
عىل اخلدمات وتكافؤ الفرص بينهم، وحقوق اإلنسان، واملامرسة 
العمر، ومتكني  مراحل  يشمل مجيع  واتباع هنج  بالبينات،  دندنََدة  نسنْس سملسمُل ا
ضعفاء البرص. ونظرًا لوجود حتوالت كبرية يف نمط أسباب ضعف 
البرص، فإن خطة العمل تقوم عىل هيكل جيعلها تتناول عىل نحو 
املزمنة  العني  بأمراض  اإلصابة  تزايد  نحو  العاملي  االجتاه  خاص 
األكثر  أن تكون هي األسباب  املتوقع  بالشيخوخة. ومن  املتصلة 

شيوعًا لضعف البرص الذي يمكن جتنبه يف العقود القادمة. 

دت خطة عمل صحة العني العاملية باستخدام هنج النظام عدت خطة عمل صحة العني العاملية باستخدام هنج النظام ِعدت خطة عمل صحة العني العاملية باستخدام هنج النظام  وقد ُأ
الرعاية العيون يف نظام  برامج رعاية  الذي يشمل دمج  الصحي، 

األولية  )الرعاية  املستويات  مجيع  عىل  نطاقًا  األوسع  الصحية 
والثانوية والتخصصية(.

يف  ناجعة  وسيلة  يف ّعالة  ناجعة  وسيلة  يف عالة  ناجعة  وسيلة  الة  عفعف ال الدولية  والتحالفات  الرشاكات  الفوتظل  الدولية  والتحالفات  الرشاكات  فوتظل 
تقديم استجابات صحية عمومية فعالة ويف تعزيز الوقاية من ضعف 
ًالبرص. واحلد من ضعف البرص الذي يمكن جتنبه يعتمد أيضًاالبرص. واحلد من ضعف البرص الذي يمكن جتنبه يعتمد أيضًا عىل 
مثل  األخرى،  واإلنامئية  الصحية  العمل  برامج  يف  التقدم  إحراز 
التنمية  أجل  البرشية من  واملوارد  الشاملة،  الصحية  النظم  تطوير 
الصحية، وإدخال حتسينات يف جمال صحة األم والطفل والصحة 
األساسية.  اإلصحاح  ومرافق  املأمونة  املياه  وتوفري  اإلنجابية، 
السارية  أوسع لألمراض غري  رأطرأطٍر  العني يف  إدراج صحة  وينبغي 
واألمراض السارية، ويمكن أن تساهم إىل حد كبري يف املبادرات 

العاملية التي تعالج الشيخوخة والفئات املهمشة والضعيفة. 

الدول  وافقت  العمل،  خلطة  عاملي  هدف  وضع  خالل  ومن 
ضعف  انتشار  معدل  خفض  أجل  من  معًا  العمل عىل  األعضاء 
بالنسبة   2019 25٪ بحلول عام  بنسبة  الذي يمكن جتنبه  البرص 
إىل خط األساس الذي وضعته املنظمة يف عام 2010. وتزود خطة 
عمل صحة العني العاملية الدوَل األعضاء بمجموعة من األنشطة 
العني.  رعاية  خدمات  جمال  يف  الصحية  نظمها  تعزيز  إىل  الرامية 
إىل  الدوليني،  الرشكاء  مع  بالتعاون  مدعوة،  األعضاء  والدول 

حتديد وتنفيذ اإلجراءات األنسب لظروفها واحتياجاهتا اخلاصة.
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قرار مجعية الصحة العاملية السادسة والستون

ج ص ع4-66          
للفرتة  عاملية  عمل  للجميع:خطة  العني  صحة  توفري  عىل  العمل 

2019-2014
مجعية الصحة العاملية السادسة والستون،

قد نظرت يف التقرير ومسودة خطة العمل العاملية للفرتة 2014-
2019 بشأن توفري صحة العني للجميع؛1

العمى  من  التخلص  بشأن  ع26-56  ص  ج  بالقـرار  عتذّكر  ص  ج  بالقـرار  عتذكر  ص  ج  بالقـرار  ر  وإذ 
الذي يمكــن جتنبه والقراريــن ج ص ع 62-1 وج ص ع59-
25 بشأن الوقاية من العمى وضعف البرص اللذين يمكن جتنبهام؛

وإذ تقر بأن خطة العمل العاملية للفرتة 2014-2019 بشأن توفري 
صحة العني للجميع مبنية عىل خطة العمل بشأن الوقاية من العمى 

وضعف البرص اللذين يمكن جتنبهام للفرتة 2009-2013؛

وإذ تقر بأن من املمكن عىل الصعيد العاملي الوقاية أو العالج من 
٪90 80٪ من مجيع حاالت ضعف البرص، وأن نسبة  نسبة تبلغ 

تقريبًا من ضعاف البرص يف العامل يعيشون يف البلدان النامية؛

القائمة بني بعض جماالت خطة العمل العاملية  وإذ تقر بالصالت 
2014-2019 بشأن توفري صحة العني للجميع واجلهود  للفرتة 
املناطق  وأمراض  السارية  غري  لألمراض  التصدي  إىل  الرامية 

املدارية املهملة،

2014-2019 بشأن توفري  العاملية للفرتة  1. تعتمد خطة العمل 
صحة العني للجميع؛

2. حتث الدول األعضاء عىل ما ييل:

ز اجلهود الوطنية الرامية إىل الوقاية من ضعف البرص  ِّ(  أن تعزِّ(  أن تعزِّ 1(
الذي يمكن جتنبه، بام يف ذلك العمى، بوسائل منها دمج 
صحة العني يف اخلطط الصحية الوطنية وتقديم اخلدمات 

الصحية، حسب االقتضاء؛

)2(  أن تنفذ اإلجراءات املقرتحة يف خطة العمل العاملية للفرتة 
وفقًا للجميع،  العني  صحة  توفري  بشأن   2019-2014
لألولويات الوطنية، بام يف ذلك إتاحة اخلدمات عىل نحو 

شامل وعادل؛

الوثيقة ج11/66. 1

مجعية   عليها  وافقت  التي  اإلجراءات  تنفيذ  تواصل  أن   )3(
الصحة العاملية يف القرار ج ص ع62-1 بشأن الوقاية من 
من  الوقاية  بشأن  عملها  وخطة  البرص،  وضعف  العمى 

العمى وضعف البرص للفرتة 2009-2013؛

)4(  أن تواصل دعم أمانة املنظمة يف عملها بشأن تنفيذ خطة 
العمل احلالية حتى 2013؛

إىل  بالنسبة  القرار  هذا  بتنفيذ  املرتبطة  اآلثار  يف  تنظر  أن   )5(
الربنامج وامليزانية يف سياق امليزانية الربجمية األعم؛

3. تطلب من املدير العام ما ييل:

لتنفيذ  الالزم  التقني  الدعم  األعضاء  الدول  إىل  يقدم  أن  )1(
اإلجراءات املقرتحة يف خطة العمل العاملية للفرتة 2014-
ً بشأن توفري صحة العني للجميع، وفقًا بشأن توفري صحة العني للجميع، وفقًا لألولويات  2019

الوطنية؛

2019-2014 العاملية  العمل  خطة  تطوير  يواصل  أن  )2(
وجه  عىل  يتعلق  فيام  للجميع،  العني  صحة  توفري  بشأن 
اخلصوص بدمج إتاحة اخلدمات عىل نحو شامل وعادل؛

أن يواصل إيالء األولوية للوقاية من ضعف البرص الذي  )3(
ينظــر  وأن  العمــى،  ذلــك  فــي  بمــا  جتنبــه،  يمكن 
خطــة  لتنفيــذ  الالزمــة  املــوارد  ختصيـص  فــي 
توفري  بشأن   2019-2014 للفرتة  العامليــة  العمــل 

صحة العني للجميع؛

التقدم  عن  تقريرًا  التنفيذي  املجلس  طريق  عن  يقدم  تقريرًاأن  التنفيذي  املجلس  طريق  عن  يقدم  ًأن  )4(
العاملية  الصحة  مجعيتي  إىل  العمل  خطة  تنفيذ  يف  املحرز 
و2020،   2017 عامي  يف  والسبعني  والثالثة  السبعني 

بالرتتيب.

�أ�،  اللجنة   -  2013 مايو  أيار/   24 الثامنة،  العامة  )اجللسة 
التقرير الثاين(
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توفري صحة العني للجميع: 
خطة عمل عاملية للفرتة 2019-2014 2

مجعية الصحة العاملية   
الوثيقة ج11/66    

)28 آذار/ مارس 2013(
1. استعرض املجلس التنفيذي يف كانون الثاين/يناير 2012 التقدم 
وضعف  العمى  بتوقي  اخلاصة  العمل  خطة  تنفيذ  يف  املحرز 
أنه  2009-2.2013وقرر  للفرتة  اللذين يمكن جتنبهام  البرص 
ينبغي بدء العمل فورًا عىل وضع خطة متابعة للفرتة 2014-
عمل  خطة  مسّودة  يضع أن  العام  املدير  من  وطلب   2019
للوقاية من العمى وضعف البرص اللذين يمكن جتنبهام للفرتة 
2014-2019 بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء والرشكاء 
الدوليني لتقديمها إىل مجعية الصحة العاملية عن طريق املجلس 
التنفيذي. 3 وأعدت خطة العمل العاملية التالية عقب املشاورات 
الدولية  الرشيكة  واجلهات  األعضاء  الدول  مع  أجريت  التي 

واملنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة.

حاالت ضعف البرص يف العامل يف 
الوقت احلارض

من  شخص  مليون   285 العامل  يف  البرص  ضعفاء  عدد  بلغ   .2
املنظمة  تقديرات  حسب  بالعمى  مصاب  مليون   39 ضمنهم 

لعام 2010.

3. ويمكن جتنب 80 ٪ من حاالت ضعف البرص بام فيها حاالت 
العمى وفقًا للبيانات اخلاصة بعام 2010. والسببان الرئيسيان 
لإلصابة بضعف البرص يف العامل مها األخطاء االنكسارية غري
املصححة )42٪( والكتاركتا )33٪(. وتتوفر عمليات تدخل 
عالية املردودية للتخفيف من عبء هذين النمطني من االعتالل 

يف كل البلدان. 

ًأكثر انتشارًاأكثر انتشارًا لدى فئات األشخاص  أكثر انتشارا. وحاالت ضعف البرص هي أكثر انتشارا. وحاالت ضعف البرص هي  4
األكرب سنًا. ففي عام 2010 زادت أعامر 82٪ من األشخاص 
حاالت من  املعانني  األشخاص  من  و٪65  بالعمى  املصابني 

العمى اخلفيف والشديد عىل 50 سنة. والفئات السكانية األشد 
فقرًا هي أكثر معاناة من ضعف البرص بام يف ذلك العمى.

انظر القرار  ج ص ع4-66. 2
انظر املقرر اإلجرائي م ت130)1(. 3

االعتامد عىل ما تم يف املايض
5. سلطت مجعية الصحة يف القرارات األخرية الصادرة األضواء 
عىل أمهية التخلص من العمى الذي يمكن جتنبه بوصفه مشكلة 
مجعية  ّقّرقّرت  أ  2009 سنة ويف  العمومية.  الصحة  مشاكل  من 
الصحة العاملية القرار ج ص ع62-1 الذي اعتمد خطة العمل 
جتنبهام.  يمكن  اللذين  البرص  وضعف  العمى  بتوقي  اخلاصة 
ُوصفت الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة  ويف عام 2012
علاًم به  أحاطت  تقرير  ضمن   2013-2009 للفرتة  العمل 

مجعية الصحة العاملية اخلامسة والستون وورقة نقاش. وشكلت 
تلك النتائج والردود املتسلمة عىل ورقة النقاش عنارص مهمة 
يف إطار إعداد خطة العمل العاملية هذه. ويرد أدناه بيان بعض 

الدروس املستخلصة.

يكتيس تقييم حجم حاالت ضعف البرص وأسباهبا وفعالية  )أ(
اخلدمات أمهية حاسمة يف مجيع البلدان. ومن املهم ضامن 
البرص  ضعف  حاالت  انتشار  معدل  لرصد  نظم  وضع 
الزمن  مرور  مع  الطارئة  التغيريات  ذلك  يف  بام  وأسباهبا 
التأهيل يف  ومدى فعالية خدمات رعاية العني وخدمات 
خدمات  رصد  دمج  وينبغي  العام.  الصحي  النظام  إطار 
العني  بأمراض  املرتبطة  الوبائية  العني واالجتاهات  رعاية 
وتقييمها يف النظم الوطنية للمعلومات الصحية. وينبغي 
استخدام املعلومات املحصلة من الرصد والتقييم لتوجيه 

أنشطة ختطيط اخلدمات وختصيص املوارد.

مازال وضع السياسات واخلطط الوطنية للوقاية من ضعف  )ب(
البرص الذي يمكن جتنبه وتنفيذها يمثالن ركنني أساسيني 
النشاط االسرتاتيجي. وبعض برامج مكافحة  من أركان 
السياسات  وضع  يف  كبريًا  نجاحًا حققت  العني  نجاحًاأمراض  حققت  العني  ًأمراض 
واخلطط وتنفيذها، ومع ذلك تظل هناك حاجة إىل إدماج 
خدمات  توفري  نظم  يف  العني  أمراض  مكافحة  برامج 
الرعاية الصحية األوسع نطاقًا وعىل مجيع مستويات نظام 
تنمية  عىل  خاص  بوجه  ذلك  وينطبق  الصحية.  الرعاية 
املوارد البرشية وختصيص املوارد املالية واملشاركة الفعالة 
ورعاية  االجتامعية  املشاريع  وتنظيم  اخلاص  القطاع  مع 
املجتمعات األشد ضعفًا. وهناك عدد متزايد من البلدان 
متصلة  فعالة  خدمات  تطوير  يف  اخلربات  تكتسب  التي 
الصحي  النظام  يف  وترسيخها  وتنفيذها  العني  بصحة 
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توثيق هذه اخلربات وتعميمها  نطاقًا. والبد من  نطاقًااألوسع  ًاألوسع 
عىل وجه أفضل حتى يتسنى لكل البلدان االستفادة منها.

الرشيكة  احلكومات واجلهات  تستثمر  أن  الرضوري  من  ج()ج()ج(
جتنبه  يمكن  الذي  البرص  ضعف  حاالت  من  احلد  يف  هلا 
عرب عمليات تدخل عالية املردودية ويف دعم األشخاص 
املعانني من حاالت ضعف البرص غري القابلة للعالج حتى 
خدمات  عىل  للحصول  املواجهة  العقبات  عىل  يتغلبوا 
والوصول  واملساعدة  والدعم  والتأهيل  الصحية  الرعاية 
والعمل.  التعليم  فرص  من  واالستفادة  بيئاهتم  إىل 
الصحية  الرعاية  جمال  يف  لالستثامر  األولويات  وتتزاحم 
جلراحة  االستخدام  الشائعة  التدخل  عمليات  أن  إال 
الكتاركتا وتصحيح األخطاء االنكسارية تصديًا للسببني 
الرئيسيني لإلصابة بضعف البرص الذي يمكن جتنبه تعترب 
عمليات عالية املردودية. وهناك عدة أمثلة عىل النجاح يف 
ًتوفري خدمات رعاية العني عرب مبادرات رأسية وخصوصًاتوفري خدمات رعاية العني عرب مبادرات رأسية وخصوصًا

يف السياقات املنخفضة الدخل. ومن املهم أن تدمج تلك 
لرعاية  توفري خدمات شاملة  إطار  ااماامًا يف  ت تام  ام  اخلدمات دجمًا
العني يف سياق اخلدمات والنظم الصحية األوسع نطاقًا. 
وقابلة  كافية ومستدامة  مالية  موارد  تعزيز حشد  وحيتمل 
يمكن  الذي  البرص  ضعف  من  الوقاية  بإدراج  هبا  للتنبؤ 
األوسع  اإلنامئية  التعاونية  واملبادرات  الربامج  يف  جتنبه 
لتمويل  إضافية  موارد  مجع  مسألة  بحثت  وقد  نطاقًا. 
الصحة عن طريق التمويل االبتكاري بصفة متزايدة خالل 
السنوات القليلة املاضية غري أن املناقشات بشأن التمويل 
االبتكاري واالستثامرات املالية الكربى يف ميدان الصحة 
تشمل مل تشمل مل تشمل نسبيًا االستثامرات يف جمال احلد من أمراض العني 
األكثر انتشارًا. والبد من تكثيف اجلهود املرتبطة بتحليل 
جتنبه  يمكن  الذي  البرص  ضعف  من  الوقاية  مردودية 

والتأهيل الستغالل املوارد املتاحة إىل أقىص حد.

أنشطة  تطوير  يف  الدولية  والتحالفات  الرشاكات  تساهم  )د(
تعزيز  ويف  العمومية  الصحة  ملقتضيات  لالستجابة  فعالة 
هذه األنشطة من أجل الوقاية من ضعف البرص. وقد حقق 
النشاط الدويل املنسق واملتواصل املقرتن بالتمويل الكايف 
إنجازات رائعة كام يتبني من الربنامج السابق ملكافحة داء 
كالبية  داء  ملكافحة  األفريقي  والربنامج  الذنب  كالبية 
الذنب وحتالف املنظمة من أجل التخلص من الرتاخوما 
يف العامل بحلول عام 2020. وقد اكتست الرؤية 2020: 
العاملية للتخلص من العمى  املبادرة  احلق يف اإلبصار أي 
الدولية  والوكالة  املنظمة  بني  املشرتكة  جتنبه  يمكن  الذي 
الذي  بالعمى  الوعي  إذكاء  يف  أمهية  العمى  من  للوقاية 
ووطنية  إقليمية  كيانات  إنشاء  إىل  وأفضت  جتنبه  يمكن 
ستيستيس جمموعة كبرية من األنشطة. والتحدي املطروح اآلن 

هو تدعيم الرشاكات العاملية واإلقليمية وضامن دعم هذه 
وجعل  ومستدامة  متينة  صحية  نظم  لتكوين  الرشاكات 

الرشاكات أكثر فعالية عىل الدوام.

يعتمد التخلص من العمى الذي يمكن جتنبه عىل التقدم  )هـ(
برامج صحية وإنامئية عاملية أخرى مثل تطوير  املحرز يف 
الصحية  البرشية  املوارد  وتنمية  شاملة  صحية  نظم 
واالرتقاء بمجال صحة األم والطفل والصحة اإلنجابية 
وتوفري مياه الرشب املأمونة ومرافق اإلصحاح األساسية. 
السارية  األمراض  أطر  يف  العني  صحة  إدراج  وينبغي 
وغري السارية األوسع نطاقًا ويف األطر املرتبطة بشيخوخة 
السكان. ومن الرضوري مواصلة التصدي لعوامل اخلطر 
املؤكدة املتعلقة ببعض أسباب اإلصابة بالعمى )مثل الداء 
وعوز  األملانية  واحلصبة  واإلخداج  والتدخني  السكري 

الفيتامني ألف( عرب عمليات تدخل متعددة القطاعات.

إن البحوث مهمة والبد من متويلها. وتعترب بحوث الطب  )و(
احليوي أنشطة مهمة لتطوير عمليات تدخل جديدة وأكثر 
مردودية والسيام العمليات التي يمكن تطبيقها يف البلدان 
البحوث  وستوفر  الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة 
التشغيلية البينات عىل سبل التغلب عىل العقبات املواجهة 
إلتاحة اخلدمات واالستفادة منها وأوجه التحسني املدخلة 
لتلبية  املردودية  وعالية  مالئمة  وهنج  اسرتاتيجيات  إىل 
االحتياجات املتنامية باستمرار يف جمال الصحة العمومية 
بغية االرتقاء بصحة العني وصوهنا يف املجتمعات املحلية.

فاهلدف  مهمة.  الوطنية  واملؤرشات  العاملية  األهداف  إن  )ز(
العاملي يوضح التوجه العام للخطة ويركز جهود اجلهات 
ًأيضًاأيضًا ألغراض املنارصة وتقييم األثر  الرشيكة. وهو مهم 
العام خلطة العمل. أما املؤرشات الوطنية فتساعد الدول 
املحرز  التقدم  تقييم  عىل  هلا  الرشيكة  واجلهات  األعضاء 

وختطيط االستثامرات يف املستقبل.

خطة العمل العاملية للفرتة 
2019-2014

أي  من  خيلو  عامل  حتقيق  يف  العاملية  العمل  خطة  رؤية  تتمثل   .6
شخص يعاين من ضعف البرص دون لزوم ويسمح للمصابني 
بالعمى الذي ال يمكن جتنبه بأن يستغلوا كامل طاقاهتم ويضمن 

حصول اجلميع عىل خدمات شاملة لرعاية العني.

دعم  إىل   2019-2014 للفرتة  العاملية  العمل  خطة  وترمي   .7
الدولية  الرشيكة  واجلهات  واألمانة  األعضاء  الدول  جهود 
وتكثيفها ملواصلة حتسني صحة العني والعمل من أجل حتقيق 
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من  احلد  هو  املنشود  اخلطة  وهدف  آنفًا.  املوصوفة  آنفًاالرؤية  املوصوفة  ًالرؤية 
الذي يمكن جتنبه4 بوصفه مشكلة من  البرص  حاالت ضعف 
مشاكل الصحة العمومية العاملية وضامن حصول ضعفاء البرص 
عىل خدمات التأهيل. أما غايتها املرجوة فهي حتقيق هذا اهلدف 
العني  لرعاية  شاملة  خدمات  عىل  احلصول  حتسني  خالل  من 
 .1 تدمج يف النظم الصحية. وترد تفاصيل إضافية يف التذييل 
ج هي اآلتية: ضامن حصول هنج هي اآلتية: ضامن حصول هُنج هي اآلتية: ضامن حصول  وترتكز اخلطة عىل مخسة مبادئ و
مجيع األشخاص عىل اخلدمات وتكافؤ الفرص بينهم وحقوق 
مجيع  يشمل  هنج  واتباع  بالبينات  املسندة  واملامرسة  اإلنسان 
مراحل العمر ومتكني ضعفاء البرص. وترد تفاصيل إضافية يف 

التذييل 2.

8. وترتبط بنية اإلجراءات التي يقرتح أن تتخذها الدول األعضاء 
)انظر  أغراض  بثالثة  واألمانة  الدولية  الرشيكة  واجلهات 

التذييل 3(:

- الغرض 1 يتناول احلاجة إىل إعداد بينات بشأن حجم حاالت 
واستخدامها  العني  رعاية  وخدمات  وأسباهبا  البرص  ضعف 
ملنارصة تعزيز التزام الدول األعضاء بصحة العني من الناحيتني 

السياسية واملالية.

- الغرض 2 يشجع عىل وضع سياسات وخطط وبرامج وطنية 
متكاملة متعلقة بصحة العني وتنفيذها للنهوض بتوفري صحة 
عمل  إطار  مع  تتمشى  بأنشطة  باالضطالع  للجميع  العني 
املنظمة لتعزيز النظم الصحية هبدف حتسني احلصائل الصحية.5

- الغرض 3 يتطرق إىل املشاركة املتعددة القطاعات والرشاكات 
الفعالة لتعزيز صحة العني.

وينطوي كل غرض من األغراض الثالثة عىل جمموعة من املقاييس 
لوصف التقدم املحرز.

والغاية  املنشود  اهلدف  مستوى  عىل  مؤرشات  ثالثة  وهناك   .9
التقدم املحرز عىل الصعيد الوطني عىل الرغم  املرجوة لتقدير 
من رغبة عدة دول أعضاء يف مجع املزيد من املؤرشات. وتشمل 

ضعف  حاالت  انتشار  معدل   )1( ييل:  ما  الثالثة  املؤرشات 
البرص وأسباهبا؛ )2( عدد العاملني املعنيني برعاية العني؛ )3( 
جراحة الساد )الكتاركتا(. وترد تفاصيل إضافية يف التذييل 4.

إدراك  املهم  من  وأسباهبا.  البرص  ضعف  حاالت  انتشار  معدل  •
حجم حاالت ضعف البرص وأسباهبا واالجتاهات املسجلة مع 
مرور الزمن. وتكتيس هذه املعلومات أمهية حاسمة لتخصيص 

املوارد والتخطيط وإرساء عالقات التآزر مع برامج أخرى.

هذا  الفئة.  حسب  املوزعني  العني  برعاية  املعنيني  العاملني  عدد   •
صحة  جمال  يف  العاملة  القوى  توفر  مدى  لتحديد  مهم  مؤرش 
البرشية  املوارد  خطط  وتكييف  الثغرات  تبني  ويمكن  العني. 

ًبناًءبناًء عىل ذلك.

تقديم خدمات جراحة الكتاركتا.  تقديم خدمات جراحة الكتاركتا.  تقديم خدمات جراحة الكتاركتا. معدل جراحة الكتاركتا )عدد  •
مليون  ولكل  السنة  يف  املسجلة  الكتاركتا  جراحة  عمليات 
بالكتاركتا  املصابني  )عدد  الكتاركتا  جراحة  وتغطية  نسمة( 
لعملية  خضعوا  الذين  البرص  لضعف  املسببة  اجلانب  الثنائية 
جراحة الكتاركتا يف عني واحدة أو يف كلتا العينني(. من املهم 
إدراك معدل اجلراحة لرصد اخلدمات اجلراحية اخلاصة بأحد 
قياًم مؤرشًا ًأسباب العمى الرئيسية يف العامل ويتيح املعدل أيضًاأسباب العمى الرئيسية يف العامل ويتيح املعدل أيضًا

وغري مبارش لتوفري خدمات رعاية العني. ويمكن حساب مدى 
األعضاء  الدول  لدى  تتوفر  عندما  الكتاركتا  جراحة  تغطية 
وأسباهبا.  البرص  ضعف  حاالت  انتشار  معدل  عن  البيانات 
عن  املعلومات  توفر  مهمة  قياس  وسيلة  عن  عبارة  واملعدل 

مدى تلبية خدمات جراحة الكتاركتا لالحتياجات.

وهو سيوفر  هدفارشات هدفارشات هدفًا عامليًا 10. ويشمل أول مؤرش من تلك املؤ
ُ ألثر خطة العمل. وقد ُحد ألثر خطة العمل. وقد حد ألثر خطة العمل. وقد حّدد ختفيض معدل انتشار  عامًا مقياسًا
حاالت ضعف البرص الذي يمكن جتنبه بنسبة 25٪ بحلول عام 
2010 كهدف عاملي  لعام  بالبيانات األساسية  2019 مقارنة 
خلطة العمل هذه. 6 وإذ حيقق هذا اهلدف يتوقع أن حتقق أكرب 
املنافع بفضل ختفيض معدل انتشار حاالت ضعف البرص الذي 
يمكن جتنبه لدى نسبة السكان التي متثل من تزيد أعامرهم عىل 

يشمل مصطلح "ضعف البرص" حاالت ضعف البرص اخلفيف وضعف البرص الشديد والعمى. "والعمى" هو عندما تقل حدة اإلبصار عن 60/3
أو يقل جمال اإلبصار باملقابل عن °10 يف العني األسلم. "وضعف البرص الشديد" هو عندما تقل حدة اإلبصار عن 60/6 وتساوي 60/3 أو تزيد 
WHO. Definitions عىل ذلك. "وضعف البرص اخلفيف" هو عندما ترتاوح حدة اإلبصار بني أقل من 18/6 و60/6 )انظر التعاريف يف املرجع

of visual impairment and blindness. Geneva, World Health Organization, 2012
 “Change the definitionوانظر أيضًا. وانظر أيضًا حتديث التصنيف الدويل لألمراض ومنصة  التعديل .ً وتستعمل خطة العمل مصطلح"ضعف البرص"

of blindness”.

 Everybody’s business : strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s frameworkانظر املرجع
for action. World Health Organization. Geneva, 2007.

بلغ معدل االنتشار العايل لضعف البرص الذي يمكن جتنبه يف العامل 3.18٪ خالل عام 2010. ويعني التخفيض بنسبة 25٪ أن معدل االنتشار 
سيبلغ 2.37٪ بحلول عام 2019.

4

5

6
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واألخطاء  الكتاركتا  تعترب  أعاله،  ذكره  سبق  وكام  سنة.   50
االنكسارية غري املصححة السببني الرئيسيني لإلصابة بضعف 
البرص الذي يمكن جتنبه مما يمثل 75٪ من كل حاالت ضعف 
سنًا.  األكرب  األشخاص  فئات  لدى   ً سن األكرب  األشخاص  فئات  لدى  سنًا  األكرب  األشخاص  فئات  لدى  ا  انتشارًا أكثر  وهي  انتشاراالبرص  أكثر  وهي  اراالبرص 
البرص  ضعف  حاالت  كل  من   ٪84 نسبة  تسجل  أن  ويقدر 
لدى األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 50 سنة أو أكثر بحلول 
واملتكاملة  الشاملة  اخلدمات  نطاق  توسيع  وإن   .2019 عام 
لرعاية العني التي تتصدى لألسباب الرئيسية لإلصابة بضعف 
البرص إىل جانب حتسن جمال الصحة الذي يمكن توقعه نتيجة 
اسرتاتيجيات  تشمل  نطاقًا  أوسع  إنامئية  مبادرات  لتنفيذ 
غري  األمراض  من  بالوقاية  اخلاصة  العمل  خطة  مسودة  مثل 
الرامية  العاملية  واجلهود   2020-2013 ومكافحتها  السارية 
إىل التخلص من الرتاخوما أمور تشري إىل إمكانية حتقيق اهلدف 
املطمح. وعالوة عىل ذلك، ستتحقق  بعيد  أنه  الرغم من  عىل 
منافع صحية أكرب نتيجة للزيادة املتوقعة يف الناتج املحيل اإلمجايل 
يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل سيكون هلا أثر 

يتمثل يف خفض ضعف البرص.7

سريتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل بحساب تكافؤ القوة الرشائية بحلول عام 2019 بنسبة ٪24 يف البلدان املنخفضة الدخل 
وبلدان الرشحية الدنيا من الدخل املتوسط وبنسبة ٪22 يف بلدان الرشحية العليا من الدخل املتوسط وبنسبة ٪14 يف البلدان املرتفعة الدخل وفقًا

لصندوق النقد الدويل.

7
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ضًا التذييل 4.
 انظر أي

ضًا
 انظر أي

ً

ت 
ض معدال

ف الطويل األجل املنطوي عىل ختفي
ني األساسية للجميع... واهلد

ت رعاية الع
ب العمى الرئيسية التي يمكن جتنبها ومكافحتها وإتاحة خدما

ض برنامج األمانة للوقاية من العمى يف "الوقاية من أسبا
يتمثل غر

ت العمى الوطنية إىل أقل من ٪0.5 بتسجيل نسبة ال تزيد عىل ٪1 يف كل جمتمع حميل":
حاال

.(W
H

O
/PBL/90.18

Form  (الوثيقة
ulation and m

anagem
ent of national program

m
es for the prevention of blindness. G

eneva, W
orld H

ealth O
rganization, 1990

12

التذييل 1

ف والغاية
الرؤية واهلد

الرؤية
ني

ت شاملة لرعاية الع
صول اجلميع عىل خدما

ضمن ح
ني بالعمى الذي ال يمكن جتنبه بأن يستغلوا كامل طاقاهتم وي

صاب
رص دون لزوم ويسمح للم

ف الب
ضع

ص يعاين من 
حتقيق عامل خيلو من أي شخ

ف
اهلد

س1 
ت قابلة للقيا

رشا
مؤ

سبل التحقق
ت مهمة

ضا
افرتا

رص الذي يمكن جتنبه 
ف الب

ضع
ت 

احلد من حاال
صحة العمومية 

صفه مشكلة من مشاكل ال
بو

عىل 
رص 

ضعفاء الب
صول 

ح
ضامن 

و
العاملية 

ت التأهيل2
خدما

رص وأسباهبا
ف الب

ضع
ت 

معدل انتشار حاال

ت 
حاال

ض معدل انتشار 
ختفي

ف العاملي: 
اهلد

25٪
جتنبه بنسبة 

رص الذي يمكن 
ف الب

ضع
ت األساسية 

بحلول عام 2019 مقارنة بالبيانا
لعام 2010

صعيدين الوطني ودون 
ت الوبائية عىل ال

مجع البيانا
ت إقليمية وعاملية

الوطني وإعداد تقديرا
ضامن 

حقوق اإلنسان و
ت 

تنفيذ اتفاقيا
ني 

ت ومتك
يف كل السياسا

ص 
تكافؤ الفر

رص التام
ضعفاء الب

هناية 
صل بحلول 

ضامن االستثامر املتوا
الفرتة املشمولة بخطة العمل

الغاية
ني 

ت شاملة لرعاية الع
صول عىل خدما

ني احل
حتس

صحية
تدمج يف النظم ال

ني لكل مليون 
ني برعاية الع

ني املعني
عدد العامل

نسمة

معدل جراحة الكتاركتا

ت الوطنية التي تتيحها الدول 
ص البيانا

تقارير تلخ
ضاء

األع
صول مجيع 

ص كاملة ومتكافئة حل
إتاحة فر

ت
السكان عىل اخلدما
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التذييل 2

مبادئ وهنوج شاملة
ص عىل 

مجيع األشخا
صول 

ح
ضامن 

ص بينهم
ت وتكافؤ الفر

اخلدما
حقوق اإلنسان

ت
املامرسة املسندة بالبينا

هنج يشمل مجيع مراحل العمر
ضعفاء 

ني بالعمى و
صاب

ني امل
متك

رص
الب

جلميع 
متكافئة 

ص 
فر

إتاحة 
ينبغي 

ت 
خدما

عىل 
صول 

للح
ص 

األشخا
صحية والتمتع بأعىل مستوى 

الرعاية ال
صحة أو استعادة هذا 

يمكن بلوغه من ال
ف النظر عن السن أو نوع 

رص
املستوى ب

ضع االجتامعي
س أو الو

اجلن
ضع االجتامعي

س أو الو
اجلن

ت 
متتثل االسرتاتيجيا

أن 
ب 

جي
ت التدخل للعالج والوقاية 

وعمليا
ت 

واالتفاقا
ت 

والتوعية لالتفاقيا
الدولية حلقوق اإلنسان

ت 
رضوري أن تسند االسرتاتيجيا

من ال
ت التدخل للعالج والوقاية 

وعمليا
ت العلمية واملامرسة 

والتوعية بالبينا
اجليدة

ت 
رضوري أن تأخذ السياسا

من ال
ت 

خدما
والربامج بشأن 

واخلطط 
ت 

ني وغريها من اخلدما
صحة الع

ت 
صلة يف احلسبان االحتياجا

ت ال
ذا

يف كل مراحل 
صحية واالجتامعية 

ال
العمر

ضعفاء 
ني بالعمى أو 

صاب
ني امل

متك
ب 

يف جوان
رص من املشاركة التامة 

الب
صادية 

واالقت
االجتامعية 

احلياة 
والسياسية والثقافية
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التذييل 3

ت
ض واإلجراءا

األغرا
ض 1

الغر
س

ت قابلة للقيا
رشا

مؤ
سبل التحقق

ت مهمة
ضا

افرتا
رصة 

واستخدامها ملنا
ت 

إعداد البينا
صحة 

ضاء ب
تعزيز التزام الدول األع

ني السياسية واملالية
ني من الناحيت

الع

صائية عن 
ت استق

ت دراسا
ضاء التي أجر

عدد الدول األع
ضية 

س املا
ت اخلم

رشهتا خالل السنوا
ت االنتشار ون

معدال
قبل عام 2019

ت رعاية 
ت تقييام خلدما

استكمل
ت تقييام

استكمل
ً

ضاء التي 
عدد الدول األع

ضية قبل عام 
س املا

ت اخلم
خالل السنوا

رشته 
ني ون

الع
2019

ضاء عن االحتفال بيوم الرؤية العاملي
تقارير الدول األع

ضاء املقدمة إىل األمانة عن 
تقارير الدول األع

ملعدل انتشار 
صادي 

واالقت
التقييم الوبائي 

رص وأسباهبا
ف الب

ضع
ت 

حاال

ني 
رعاية الع

ت 
خدما

ت تقييم 
عمليا

نتائج 
صياغة 

صلة باملردودية املستخدمة ل
ث املت

والبحو
صة 

خا
ت وخطط وطنية ودون وطنية 

سياسا
ني

صحة الع
ب

التقارير عن األنشطة الوطنية واإلقليمية والعاملية 
رصة وإذكاء الوعي

للمنا

رصة يف زيادة االستثامر يف جمال 
نجاح جهود املنا

ني عىل الرغم من السياق املايل العاملي 
صحة الع

احلايل وبرامج العمل املتزامحة

ض 1
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
ضاء املقرتحة

ت الدول األع
مسامها

ت األمانة
مسامها

رشيكة الدولية املقرتحة
ت ال

ت اجلها
مسامها

صائية 
استق

ت 
دراسا

إجراء 
 1-1

ت 
حاال

معدل انتشار 
عن 

سكانية 
رص وأسباهبا

ف الب
ضع

رشيكة 
ت ال

صائية بالتعاون مع اجلها
ت استق

إجراء دراسا
ضاء

ب االقت
ص املوارد حس

صي
بتخ

صائية وتعميمها وإرساهلا إىل 
ت االستق

رش نتائج الدراسا
ن

األمانة

إلجراء 
ت 

ضاء باألدوا
إمداد الدول األع

صائية وتقديم املشورة التقنية 
ت االستق

الدراسا
إليها

ت االنتشار عىل 
ت املتعلقة بمعدال

إتاحة التقديرا
صعيدين اإلقليمي والعاملي

ال

صائية
ت استق

رصة احلاجة إىل إجراء دراسا
منا

هبا لتكملة 
واإلمداد 

ضافية 
موارد إ

حتديد 
ت 

بالدراسا
صة 

اخلا
ت 

احلكوما
ت 

استثامرا
صائية

االستق
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ض 1
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
ضاء املقرتحة

ت الدول األع
مسامها

ت األمانة
مسامها

رشيكة الدولية املقرتحة
ت ال

ت اجلها
مسامها

ضاء عىل 
1-2  تقييم قدرة الدول األع

ني 
شاملة لرعاية الع

ت 
خدما

توفري 
ت

وحتديد الثغرا

ب 
ص املوارد حس

صي
ني بتخ

ت رعاية الع
تقييم توفري خدما

ت التقييم مدى توفر 
ضاء. وينبغي أن تشمل عمليا

االقت
صول عليها واستدامتها والقدرة عىل 

ت املتاحة واحل
اخلدما

صول 
ص يف احل

حتمل تكاليفها وجودهتا ومدى تكافؤ الفر
ني

صحة الع
ك حتليل مردودية برامج 

عليها بام يف ذل

صعيد الوطني بتحديد 
عىل ال

صنيفها 
ت وت

مجع البيانا
ت

ت يف توفري اخلدما
الثغرا

صائية وتعميمها ورفع التقارير 
ت االستق

رش نتائج الدراسا
ن

عنها إىل األمانة

إلجراء 
ت 

ضاء باألدوا
إمداد الدول األع

ني وتقديم 
ت رعاية الع

خدما
ت تقييم 

عمليا
املشورة التقنية إليها

ت املتاحة من 
ص البيانا

رش التقارير التي تلخ
ن

رشيكة الدولية 
ت ال

واجلها
ضاء 

الدول األع
وتعميمها

ت 
ت لتقييم خدما

رصة احلاجة إىل إجراء عمليا
منا

ني
رعاية الع

ت وتعميمها
ضاء يف مجع البيانا

دعم الدول األع

هبا لتكملة 
واإلمداد 

ضافية 
موارد إ

حتديد 
ت تقييم 

صة بعمليا
ت اخلا

ت احلكوما
استثامرا

ني
ت رعاية الع

خدما

ضل 
أف

عىل 
األمثلة 

توثيق 
 3-1

صول اجلميع 
ح

يف تعزيز 
ت 

املامرسا
ني واستخدامها 

ت رعاية الع
عىل خدما

رصة
ض املنا

ألغرا

صة 
س املستخل

ت التدخل الناجحة والدرو
حتديد عمليا

وتوثيقها

رش النتائج ورفع التقارير عنها إىل األمانة
ن

ضاء مع 
ت وتوفريها للدول األع

إعداد األدوا
إسداء املشورة التقنية

ضاء وتعميمها
مقارنة تقارير الدول األع

ت
ضل املامرسا

رصة احلاجة إىل توثيق أف
منا

ت 
ضل املامرسا

ضاء يف توثيق أف
دعم الدول األع

وتعميم النتائج

ت
ت احلكوما

ضافية لتكملة استثامرا
حتديد موارد إ
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2019العمل عىل توفري صحة العني للجميع:خطة عمل عاملية للفرتة 2019-2014

ض 2
الغر

س
ت قابلة للقيا

رشا
مؤ

سبل التحقق
ت مهمة

ضا
افرتا

ت وخطـط وبرامـج 
سياســا

ضع 
و

العيــن 
صحـة 

ب
متعلقـة 

وطنيـة 
ني الشاملة 

ت صحة الع
ض بخدما

للنهو
و/ أو تدعيمها وتنفيذها متشيًا مع إطار 

و/ أو تدعيمها وتنفيذها متشيًا
ً

صحية 
عمل املنظمة لتعزيز النظم ال
صحية

صائل ال
ني احل

ف حتس
هبد

عن تنفيذ 
ضاء التي تقدم التقارير 

عدد الدول األع
ني

صحة الع
ت واخلطط والربامج املتعلقة ب

السياسا

ني/ 
جلنة معنية بحة الع

ضاء التي لدهيا 
عدد الدول األع

الوقاية من العمى و/ أو منسق وطني معني بالوقاية من 
العمى أو آلية معادلة

ني 
صة برعاية الع

ضاء التي تدرج أجزاء خا
عدد الدول األع

صلة باألدوية األساسية ووسائل 
يف قوائمها الوطنية املت

صحية
ت ال

ص والتكنولوجيا
التشخي

صحة 
ضاء التي ترفع التقارير عن إدماج 

عدد الدول األع
صحة

صلة بال
ت الوطنية املت

ني يف اخلطط وامليزانيا
الع

ضاء التي ترفع التقارير عن خطة وطنية 
عدد الدول األع

ني
رشية لرعاية الع

تشمل املوارد الب

ت املنبثقة 
ضاء التي ترفع التقارير عن البينا

عدد الدول األع
ني

صحة الع
ث املرتبطة بمردودية برامج 

عن البحو

ت املتاحة من الدول 
ص البيانا

التقارير التي تلخ
ضاء

األع
ت واخلطط والربامج الكايف يف كل 

تأثري السياسا
ت السكانية

الفئا

ني إليها
ص املحتاج

ت لألشخا
إتاحة اخلدما



14

العمل عىل توفري صحة العني للجميع:خطة عمل عاملية للفرتة 2019-2014

ض 2
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
س

ت قابلة للقيا
رشا

مؤ
سبل التحقق

ت مهمة
ضا

افرتا
ف الشؤون 

رصي
ضامن الريادة وت

 1-2
وخطط 

ت 
سياسا

ث 
حتدي

ضع/ 
لو

ني 
صحة الع

صة ب
وطنية/ دون وطنية خا

صدها
وتنفيذها ور

ت وخطط وبرامج وطنية/ دون 
ث سياسا

ضع/ حتدي
و

رص بام 
ف الب

ضع
ني والوقاية من 

صحة الع
صة ب

وطنية خا
صلحة 

ب امل
صحا

ف بمشاركة أ
ت واألهدا

رشا
ك املؤ

يف ذل
ني

الرئيسي

ت 
خدما

يف 
ني األولية 

ت رعاية الع
خدما

ضامن إدراج 
صحية األولية

الرعاية ال

ت 
جديدة و/ أو احلفاظ عىل آليا

ت تنسيق 
ضع آليا

و
واللجنة املعنية 

التنسيق الراهنة )مثل املنسق الوطني 
ت الوطنية/ دون 

ني/ الوقاية من العمى واآلليا
صحة الع

ب
ت واخلطط 

ف عىل تنفيذ السياسا
رشا

الوطنية األخرى( لإل
صدها/ تقييمها

والربامج ور

ت عن كيفية 
ضاء بإرشادا

تزويد الدول األع
ت وخطط وبرامج وطنية 

ضع وتنفيذ سياسا
و

خطة العمل 
وأخرى دون وطنية تتامشى مع 

العاملية

ضاء 
ت واملشورة التقنية للدول األع

توفري األدوا
ت عىل 

ني األولية والبينا
ت رعاية الع

بشأن خدما
ف الشؤون اجليدة املتبعة 

رصي
ت الريادة وت

ممارسا
ني 

ت شاملة ومتكاملة لرعاية الع
يف إعداد خدما

صدها وتقييمها
وتنفيذها ور

صعيدين 
ني عىل ال

تكوين/ احلفاظ عىل موظف
ني/ الوقاية 

صحة الع
ني ب

العاملي واإلقليمي معني
رص

ف الب
ضع

من 

ني/ 
صحة الع

صة ب
خا

ف قطرية 
إنشاء وظائ

رص حيثام يكون مالئام من 
ف الب

ضع
الوقاية من 

ك
الناحية االسرتاتيجية وتسمح املوارد بذل

ضع
رصة الريادة الوطنية/ دون الوطنية لو

منا
ت واخلطط والربامج

السياسا

حتديد املوارد املالية 
يف 

دعم الريادة الوطنية 
ت/ اخلطط 

والتقنية الالزمة لتنفيذ السياسا
ت 

ني األولية يف خدما
ت رعاية الع

وإدراج خدما
صحية األولية

الرعاية ال

يف األمانة عىل 
ف الرئيسية 

ضامن متويل الوظائ
ت اإلقليمية 

يس وعىل املستويا
صعيد املقر الرئي

والقطرية
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ض 2
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
س

ت قابلة للقيا
رشا

مؤ
سبل التحقق

ت مهمة
ضا

افرتا
ضامن املوارد املالية الكافية 

 2-2
ت 

ني وتوفري خدما
صحة الع

ني 
لتحس

يف النظم 
ني تدمج 

شاملة لرعاية الع
ت وخطط وبرامج 

صحية عرب سياسا
ال

وطنية

ت شاملة ومتكاملة 
ني يف إطار خدما

صحة الع
ضامن متويل 

صحية
للرعاية ال

رص 
ف الب

ضع
ت الوقاية من 

إجراء حتليل ملردودية خدما
ث عن مردودية برامج 

الذي يمكن جتنبه والتأهيل وبحو
ني الستغالل املوارد املتاحة عىل أمثل وجه

صحة الع

ضاء 
ت والدعم التقني للدول األع

توفري األدوا
عالية املردودية 

ت التدخل 
عمليا

حتديد 
يف 

ضامن املوارد املالية الالزمة
و

صعيدين الوطني والدويل لتوفري 
رصة عىل ال

املنا
واستخدامها الفعال 

موارد التمويل الكافية 
ت واخلطط والربامج 

من أجل تنفيذ السياسا
الوطنية/ دون الوطنية

صادر التمويل لتكملة االستثامر الوطني 
حتديد م

ني وأنشطة حتليل املردودية
ت رعاية الع

يف خدما

عاملة 
ت قوى 

2-3  تنمية قدرا
ت 

مستدامة واحلفاظ عليها لتوفري خدما
ني كجزء من املوارد 

شاملة لرعاية الع
رشية األوسع نطاقًا املكونة للقوى 

الب
صحية

العاملة ال

ني يف إطار ختطيط املوارد 
رشية لرعاية الع

ختطيط املوارد الب
رشية 

صحية األوسع نطاقًا وختطيط املوارد الب
رشية ال

الب
ت املعنية األخرى

ني يف القطاعا
صحة الع

املعنية ب

ني 
صحة الع

جمال 
يف 

ب املهن 
صحا

أل
ب 

توفري التدري
وتطوير مسارهم املهني

ني 
ني املعني

ت للحفاظ عىل العامل
ضع اسرتاتيجيا

ضامن و
ني وتنفيذها

صحة الع
ب

ت وتوثيقها وتعميمها عىل األمانة 
ضل املامرسا

حتديد أف
رشية يف 

صل باملوارد الب
رشيكة األخرى فيام يت

ت ال
واجلها

ني
صحة الع

جمال 

ضاء
تقديم املساعدة التقنية عند االقت

رشها
ت ون

ضل املامرسا
مقارنة األمثلة عىل أف

صحة 
رصة أمهية قوى عاملة مستدامة يف جمال 

منا
ني

الع

ت 
ت املهنية عرب آليا

ب وتنمية القدرا
دعم التدري

التنسيق الوطنية

ت 
مجع البيانا

يف 
ضاء 

توفري الدعم للدول األع
وتعميمها
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ض 2
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
س

ت قابلة للقيا
رشا

مؤ
سبل التحقق

ت مهمة
ضا

افرتا
صفة 

ت شاملة ومن
2-4  توفري خدما

ت الرعاية 
ني عىل مستويا

لرعاية الع
صة، تنطوي 

ص
األولية والثانوية واملتخ

ضطالع بأنشطة وطنية بشأن 
عىل اال

ص من الرتاخوما وداء كالبية 
التخل

ب
الذن

ت 
صول اجلميع عىل خدما

ص ح
إتاحة و/ أو تنسيق فر

ت 
ني مع الرتكيز عىل الفئا

صفة لرعاية الع
شاملة ومن

ني
ضة للخطر، كاألطفال واملسن

املعر

رص
ضعفاء الب

ت تأهيل 
ت اإلحالة وخدما

تعزيز آليا

ني
صة بجودة رعاية الع

ضع املعايري والقواعد اخلا
و

ت املنظمة الراهنة والدعم التقني 
توفري أدوا

ضاء
للدول األع

صفة لرعاية 
ت الشاملة واملن

رصة أمهية اخلدما
منا

ني
الع

ت رعاية 
ت املحلية لتوفري خدما

دعم بناء القدرا
ت 

ت التأهيل متشيًا مع السياسا
ني بام فيها خدما

الع
ت التأهيل متشيًا

ني بام فيها خدما
الع

ً
ت التنسيق الوطنية

واخلطط والربامج عرب آليا

ت املتاحة وتقييمها ورفع التقارير 
صد اخلدما

ر
ت واخلطط والربامج 

متشيًا مع السياسا
عنها

ت التنسيق الوطنية
الوطنية عرب آليا

2-5 إتاحة األدوية األساسية ووسائل 
صحية 

ت ال
ص والتكنولوجيا

التشخي
يف املتناول 

ضمونة اجلودة وجعلها 
امل

ضعفة 
ت املست

ص عىل الفئا
بالرتكيز اخلا

صلة عىل 
ت املحلية غري احلا

واملجتمعا
ت 

يص إمكانيا
وتق

كافية، 
ت 

خدما
حتمل 

تتعّزز القدرة عىل 
ضع آليا

و
ت اجلديدة املسندة 

ف التكنولوجيا
تكالي

ت
بالبّينا

ت
بالبينا

ت
بالبّينا

ّ
ت

ّنا
ت

بالبينا
ت

ّنا
ت

نا

ت الطبية األساسية 
ضامن وجود قائمة وطنية باملنتجا

ت 
ص والعالج الوطنية واملعدا

ت التشخي
وبروتوكوال
صلة

ت ال
ذا

ص 
ووسائل التشخي

ضامن توفر األدوية األساسية 
صول عليها

صحية واحل
ت ال

والتكنولوجيا

ت لدعم الدول 
توفري املساعدة التقنية واألدوا

ضاء
األع

ووسائل 
األساسية 

األدوية 
أمهية 

رصة 
منا

صحية
ت ال

ص والتكنولوجيا
التشخي

ص 
ووسائل التشخي

توفري األدوية األساسية 
ت 

متشيًا مع السياسا
صحية

ت ال
والتكنولوجيا

الوطنية



17

2019العمل عىل توفري صحة العني للجميع:خطة عمل عاملية للفرتة 2019-2014

ض 2
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
س

ت قابلة للقيا
رشا

مؤ
سبل التحقق

ت مهمة
ضا

افرتا
صد توفري 

ت ر
رشا

2-6 إدراج مؤ
هذه 

وجودة 
ني 

رعاية الع
ت 

خدما
ت الوطنية

ت يف نظم املعلوما
اخلدما

ف الوطنية تشمل ما 
ت واألهدا

رشا
اعتامد جمموعة من املؤ

ت الوطنية
ضمن نظم املعلوما

صل منها بالتأهيل 
يت

ت وحتليلها وتفسريها دوريًا
مجع البيانا

ت وحتليلها وتفسريها دوريًا
مجع البيانا

ت إىل األمانةً
رفع التقارير عن البيانا

ضاء بإدراج 
تقديم الدعم التقني إىل الدول األع

صحية 
ف الوطنية يف النظم ال

ت واألهدا
رشا

املؤ
الوطنية

ضاء 
ت التي تتيحها الدول األع

مقارنة البيانا
سنويًا وتعميمها

ت املتفق 
رشا

صد استخدام املؤ
رصة أمهية ر

منا
صعيد الوطني

عليها عىل ال

ت الوطنية 
توفري الدعم املايل والتقني جلمع البيانا

ودون الوطنية وحتليلها

ض 3
الغر

س
ت قابلة للقيا

رشا
مؤ

سبل التحقق
ت مهمة

ضا
افرتا

ت 
تعزيز املشاركة املتعددة القطاعا

صحة 
ني 

ت الفعالة لتحس
رشاكا

وال
ني

الع

هنج متعدد 
ضاء التي تشري إىل اتباع 

عدد الدول األع
صة 

ت يف سياساهتا وخططها وبراجمها الوطنية اخلا
القطاعا

ني/ الوقاية من العمى
صحة الع

ب

ص من الرتاخوما يف 
ف املنظمة من أجل التخل

تنفيذ حتال
العامل بحلول عام 2020 والربنامج األفريقي ملكافحة داء 
ب 

ص من داء كالبية الذن
ب وبرنامج التخل

كالبية الذن
صة هبذه 

وفقًا للخطط االسرتاتيجية اخلا ني 
يف األمريكت

الربامج

ني 
صحة الع

جمال 
ت 

ضاء التي أدرج
عدد الدول األع

ت االجتامعية 
ت والسياسا

ت واملبادرا
يف االسرتاتيجيا

صلة به للحد من الفقر
صادية األوسع نطاقًا املت

االقت
صادية األوسع نطاقًا

االقت
ً

ني يف 
ضاء التي ترفع التقارير عن صحة الع

عدد الدول األع
ت

ني القطاعا
إطار التعاون ب

ضاء التي تتلقاها األمانة 
تقارير الدول األع

وتقارن بينها

من 
ت السنوية الواردة 

واملنشورا
التقارير 

ت
رشاكا

ال

صحة يف 
ت األخرى غري قطاع ال

استثامر القطاعا
صادية األوسع نطاقًا

التنمية االجتامعية االقت
صادية األوسع نطاقًا

التنمية االجتامعية االقت
ً
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ض 3
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
ضاء املقرتحة

ت الدول األع
مسامها

ت األمانة
مسامها

رشيكة الدولية املقرتحة
ت ال

ت اجلها
مسامها

صحية يف 
ت غري ال

رشاك القطاعا
3-1  إ

صحة 
صة ب

ت وخطط خا
ضع سياسا

و
رص 

ف الب
ضع

من 
ني/ الوقاية 

الع
وتنفيذها

ت أخرى مثل 
صحة بتحديد قطاعا

ت ال
ضطالع وزارا

ا
والرعاية 

واملالية 
ت التعليم 

ت التابعة لوزارا
القطاعا

ت
رشاك هذه القطاعا

االجتامعية والتنمية وإ

ت إىل األمانة
رفع التقارير عن اخلربا

ضاء بشأن األدوار 
إسداء املشورة إىل الدول األع

صحية وتوفري الدعم يف 
ت غري ال

املحددة للقطاعا
رشاكها

ت وإ
حتديد هذه القطاعا

رشها
ضاء ون

ت الدول األع
مقارنة خربا

ت 
ضافة للعمل املتعدد القطاعا

رصة القيمة امل
منا

ت
عىل مستوى كل القطاعا

ت 
ت بالقدرا

تزويد األنشطة املتعددة القطاعا
صحاح(

املالية والتقنية )مثل املياه واإل

ت 
ضاء يف مجع اخلربا

تقديم الدعم إىل الدول األع
وتعميمها

ت 
والتحالفا

ت 
رشاكا

3-2 تعزيز ال
الدولية والوطنية الفعالة

ت التي 
ت والتحالفا

رشاكا
يف ال

تشجيع املشاركة الفعالة 
ت واخلطط والربامج الوطنية 

ت والسياسا
تنسق األولويا

ب 
ت حس

ت والتحالفا
رشاكا

ف معها وعقد هذه ال
وتتكي

ىض احلال
مقت

ض هبا
ني البلدان والنهو

ت املالئمة للتعاون ب
حتديد اآلليا

ت 
ت تدعم األولويا

ت وحتالفا
رشاكا

املشاركة يف 
يف الدول 

والربامج 
واخلطط 

ت 
والسياسا

ف معها وإدارة هذه 
ضاء وتنسقها وتتكي

األع
ىض احلال بام 

ب مقت
ت حس

ت والتحالفا
رشاكا

ال
ت األمم املتحدة األخرى

رشاك كيانا
ك إ

يف ذل

ني البلدان ودعم 
ت التعاون ب

تيسري إرساء عالقا
ك

ذل

ت 
رشاكا

تشجيع املشاركة وتوفري الدعم الفعال لل
ني البلدان التي 

ت التعاون ب
ت وعالقا

والتحالفا
ت واخلطط والربامج 

ت والسياسا
تنسق األولويا

ف معها
ضاء وتتكي

يف الدول األع

ض 3
ت املرتبطة بالغر

اإلجراءا
ضاء املقرتحة

ت الدول األع
مسامها

ت األمانة
مسامها

رشيكة الدولية املقرتحة
ت ال

ت اجلها
مسامها

يف 
ني 

الع
صحة 

إدماج 
 3-3

ت 
ت والسياسا

ت واملبادرا
االسرتاتيجيا

صادية األوسع نطاقًا
االجتامعية االقت

صادية األوسع نطاقًا
االجتامعية االقت

ً
للحد من الفقر

ت 
يف االسرتاتيجيا

ني وإدراجه 
صحة الع

جمال 
حتديد 

صلة به 
صادية املت

ت االجتامعية االقت
ت والسياسا

واملبادرا
للحد من الفقر 

ف 
ضع

ص التعليم أمام من يعانون من 
ضامن إتاحة فر

رص الذي يمكن جتنبه وذاك الذي يتعذر جتنبه، وتطوير 
الب

ت إدراج العجز وتنفيذها وتقييمها
ممارسا

ت 
ضعي السياسا

رئيسية لوا
رسائل 

إعداد 
وتعميمها

ضاء بشأن سبل 
إسداء املشورة إىل الدول األع

رص 
ف الب

ضع
ني/ الوقاية من 

صحة الع
إدراج 

ت 
والسياسا

ت 
واملبادرا

ت 
يف االسرتاتيجيا

صادية للحد من الفقر
االجتامعية االقت

ت 
يف االسرتاتيجيا

ني 
صحة الع

رصة إدماج 
منا

صادية 
ت االجتامعية االقت

ت والسياسا
واملبادرا

للحد من الفقر
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التذييل 4

املؤرشات الوطنية للوقاية من العمى وضعف البرص اللذين يمكن 
جتنبهام

1-معدل انتشار حاالت ضعف البرص وأسباهبا  
قياس حجم حاالت ضعف البرص بام فيها العمى ورصد التقدم املحرز يف التخلص من العمى الغرض/ األساس املنطقي

الذي يمكن جتنبه ومكافحة ضعف البرص الذي يمكن جتنبه
السن التعريف الذي يفضل تصنيفه حسب  العمى وأسباهبا  فيها  بام  البرص  انتشار حاالت ضعف  معدل 

ونوع اجلنس
االنتشار األساليب املفضلة جلمع البيانات بمعدالت  املتعلقة  السليمة  املنهجية  وذات  التمثيلية  االستقصائية  الدراسات  تتيح 

يمكن  الذي  العمى  سلسلسيع حلاالت  التقييم ا يمثل  ذلك،  بالثقة. وفضاًل عن  األجدر  بالثقة. وفضاًلاألسلوب  األجدر  ًاألسلوب 
سجتنبه والتقييم السجتنبه والتقييم السيع خلدمات جراحة الكتاركتا منهجيتني معياريتني للحصول عىل نتائج خاصة 
باألشخاص املنتمني إىل الفئة العمرية التي تسجل أعىل معدل انتشار حلاالت ضعف البرص أي 

فئة األشخاص الذين تزيد أعامرهم عىل 50 سنة
ًمعدل انتشار حاالت ضعف البرص املحدد بناًءمعدل انتشار حاالت ضعف البرص املحدد بناًء عىل الدراسات االستقصائية السكانيةوحدة القياس

كل مخس سنوات عىل األقل عىل الصعيد الوطنيتكرار مجع البيانات
وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر البيانات
ًث األمانة دوريًاث األمانة دوريًا التقديرات العاملية املتعلقة بمعدل انتشار حاالت ضعف البرص وأسباهباتعميم البيانات ّحتّدحتّد

2-عدد العاملني املعنيني برعاية العني حسب الفئة 
2-1 أطباء العيون  

القدرات من الغرض/ األساس املنطقي لتنمية  العاملة يف جمال صحة العني هبدف إعداد استجابة  القوى  تقييم مدى توفر 
الطبية  التي توفر اخلدمات  الفئة األولية  العيون هم  الوطنية. وأطباء  النظم الصحية  أجل تعزيز 

واجلراحية لرعاية العني
ًعدد األطباء احلاصلني عىل شهادات التأهيل كأطباء عيون من مؤسسات وطنية بناًءعدد األطباء احلاصلني عىل شهادات التأهيل كأطباء عيون من مؤسسات وطنية بناًء عىل معايري التعريف

التأهيل التي اعتمدهتا احلكومة. وأطباء العيون هم أطباء حصلوا عىل تدريب يف طب العيون و/ 
أو جراحة العني ويعنون بتقييم أمراض العني ومعاجلتها

سجالت اهليئات املهنية والتنظيمية الوطنيةاألساليب املفضلة جلمع البيانات
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عدد أطباء العيون لكل مليون نسمةوحدة القياس
سنويًاتكرار مجع البيانات

سال يبني العدد نسبة أطباء العيون الذين ال جيرون عمليات جراحية والنتاج السال يبني العدد نسبة أطباء العيون الذين ال جيرون عمليات جراحية والنتاج السيري )مثل أصحاب القيود
التخصصات الفرعية( واألداء وجودة عمليات التدخل. وال تعكس البيانات التوزيع اجلغرايف 

ما مل جير تصنيفها
وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر املعلومات

ً حتديثًا حتديثًا عامليًا للبيانات استنادًا إىل البيانات الوطنية املتاحة من الدول األعضاءتعميم البيانات ًتنرش األمانة سنويًاتنرش األمانة سنويًا

2-2 مصححو البرص

تقييم مدى توفر القوى العاملة يف جمال صحة العني هبدف إعداد استجابة لتنمية القدرات من أجل الغرض/ األساس املنطقي
تعزيز النظم الصحية الوطنية. وغالبًا ما يكون مصححو البرص يف عدد متزايد من البلدان نقطة 

االتصال األوىل بالنسبة إىل األشخاص املصابني بأمراض العني
عدد مصححي البرص احلاصلني عىل شهادات التأهيل كمصححي البرص من مؤسسات وطنية التعريف

ًبناًءبناًء عىل معايري التأهيل التي اعتمدهتا احلكومة
سجالت اهليئات املهنية والتنظيمية الوطنيةاألساليب املفضلة جلمع البيانات

عدد مصححي البرص لكل مليون نسمةوحدة القياس
سنويًاتكرار مجع البيانات

ًال يدل العدد عىل األداء وخصوصًاال يدل العدد عىل األداء وخصوصًا عىل جودة عمليات التدخل للحد من حاالت العمى الذي القيود
كبريًا من بلد إىل آخر ألن املناهج  يمكن جتنبه. وتتغري معارف مصححي البرص ومهاراهتم تغريًا

الدراسية ليست موحدة

مماثلة  وفئات  االنكسار  ومصححي  بالعني  املعنيني  سلسلسيريني  ا العاملني  نسبة  األعداد  تبني  وال 
ًأخرى تضطلع بدور مصحح البرص يف بعض البلدان التي تشهد نقصًاأخرى تضطلع بدور مصحح البرص يف بعض البلدان التي تشهد نقصًا يف عدد العاملني املنتمني 

إىل فئة مصححي البرص أو ال توجد فيها هذه الفئة

وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر املعلومات
ً حتديثًا حتديثًا عامليًا للبيانات استنادًا إىل البيانات الوطنية املتاحة من الدول األعضاءتعميم البيانات ًتنرش األمانة سنويًاتنرش األمانة سنويًا
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2-3   العاملون املساعدون املعنيون بصحة العني

القدرات من الغرض/ األساس املنطقي لتنمية  استجابة  إعداد  العني هبدف  العاملة يف جمال صحة  القوى  توفر  تقييم مدى 
أجل تعزيز النظم الصحية الوطنية. ويمكن متييز العاملني املتحالفني املعنيني برعاية العني باختالف 
متطلبات التعليم والترشيعات ولوائح املامرسة واملهارات ونطاق املامرسة بني البلدان وحتى ضمن 
البرصيات  أخصائيي  من  عادة  العني  برعاية  املعنيون  املتحالفون  العاملون  ويتألف  واحد.  بلد 
واملمرضني املعنيني برعاية العني ومقومي البرص واملساعدين املعنيني برعاية العني وتصحيح البرص 
وأخصائيي  الرؤية  معاجلة  وأخصائيي  البرص  وتصحيح  العني  برعاية  املعنيني  التقنيني  والعاملني 

العيون الصناعية واملصورين املعنيني بالعني ومديري شؤون رعاية العني
أعداد العاملني املتحالفني املعنيني برعاية العني الذين يشملون الفئات املهنية التي البد من حتديدها التعريف

من جانب دولة عضو ترفع التقاريرمن جانب دولة عضو ترفع التقارير
جتميع البيانات الوطنية املستندة إىل البيانات دون الوطنية )عىل مستوى املناطق( واملنبثقة عن اجلهات األساليب املفضلة جلمع البيانات

احلكومية وغري احلكومية واخلاصة التي تقدم خدمات رعاية العني
عدد العاملني املتحالفني املعنيني برعاية العني لكل مليون نسمةوحدة القياس

سنويًاتكرار مجع البيانات
ًال تدل األعداد عىل األداء وخصوصًاال تدل األعداد عىل األداء وخصوصًا عىل جودة عمليات التدخل للحد من حاالت العمى الذي القيود

يمكن جتنبه. وهناك تباين كبري يف املعارف واملهارات. وهذه البيانات مفيدة لرصد التقدم املحرز يف 
جديرًا بالثقة ألغراض املقارنة بني  البلدان مع مرور الزمن إال أنه ال يمكن أن تستخدم استخدامًا

البلدان بسبب اختالف التسميات
وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر املعلومات

ً حتديثًا حتديثًا عامليًا للبيانات استنادًا إىل البيانات الوطنية املتاحة من الدول األعضاءتعميم البيانات ًتنرش األمانة سنويًاتنرش األمانة سنويًا

3- تقديم خدمات جراحة الكتاركتا
3-1   معدل جراحة الكتاركتا

ً أيضًا أيضًا ما الغرض/ األساس املنطقي ًيمكن استخدام املعدل يف حتديد غايات وطنية لتقديم خدمات جراحة الكتاركتا. وكثريًايمكن استخدام املعدل يف حتديد غايات وطنية لتقديم خدمات جراحة الكتاركتا. وكثريًا
ستخدم كمؤرش غري مبارش لتقديم خدمات رعاية العني العامة. ومازالت الكتاركتا متثل سبب تستخدم كمؤرش غري مبارش لتقديم خدمات رعاية العني العامة. ومازالت الكتاركتا متثل سبب تستخدم كمؤرش غري مبارش لتقديم خدمات رعاية العني العامة. ومازالت الكتاركتا متثل سبب ُستخدم كمؤرش غري مبارش لتقديم خدمات رعاية العني العامة. ومازالت الكتاركتا متثل سبب ُستخدم كمؤرش غري مبارش لتقديم خدمات رعاية العني العامة. ومازالت الكتاركتا متثل سبب 
العمى الرئييس عىل الصعيد العاملي. ويمكن جتنب ضعف البرص والعمى النامجني عن الكتاركتا ألن 
العالج الفعال )استخراج الكتاركتا وغرس عدسات داخل مقلة العني( هو عالج مأمون وناجع 
السرتداد الرؤية. ومعدل جراحة الكتاركتا هو قياس كمي لتوفري خدمات جراحة الكتاركتا. ومن 
ًاملحتمل استخدام املعدل لتحديد األهداف ضمن البلدان بدالًاملحتمل استخدام املعدل لتحديد األهداف ضمن البلدان بدالً من استخدامه للمقارنة بني البلدان. 

عدد عمليات جراحة الكتاركتا املسجلة يف السنة لكل مليون نسمةالتعريف
سجالت املعلومات الصحية والدراسات االستقصائية احلكوميةاألساليب املفضلة جلمع البيانات
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عدد عمليات جراحة الكتاركتا املسجلة لكل مليون نسمةوحدة القياس
سنويًا عىل الصعيد الوطني. ومن املستحسن مقارنة البيانات عىل املستوى دون الوطني يف البلدان تكرار مجع البيانات

الكربى.
أي القيود بلد  يف  جترى  التي  الكتاركتا  جراحة  عمليات  كل  يشمل  عندما  إال  جمديًا  املؤرش  هذا  ليس 

العمليات التي جترى ضمن القطاعات احلكومية وغري احلكومية
استخدام املصادر الرسمية للبيانات السكانية )األمم املتحدة( يف عمليات احلسابالتعليقات

وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر املعلومات
ً حتديثًا حتديثًا عامليًا للبيانات استنادًا إىل البيانات الوطنية املتاحة من الدول األعضاءتعميم البيانات ًتنرش األمانة سنويًاتنرش األمانة سنويًا

3-2   تغطية جراحة الكتاركتا

تقييم مدى تلبية خدمات جراحة الكتاركتا لالحتياجاتالغرض/ األساس املنطقي

نسبة األشخاص املصابني بالكتاركتا الثنائية اجلانب املؤهلني للخضوع لعملية جراحة الكتاركتا التعريف
الذين خضعوا هلذه العملية يف عني واحدة أو يف كلتا العينني )عىل مستوى 60/3 و18/6(

احلساب باستخدام البيانات املنبثقة عن الدراسات االستقصائية التمثيلية وذات املنهجية السليمة األساليب املفضلة جلمع البيانات
سلسلسيع  التقييم ا املستمدة من  البيانات  باستخدام  االنتشار فضاًل عن احلساب  بمعدالت  االنتشار فضاًلاملتعلقة  بمعدالت  ًاملتعلقة 
سحلاالت العمى الذي يمكن جتنبه والتقييم السحلاالت العمى الذي يمكن جتنبه والتقييم السيع خلدمات جراحة الكتاركتا اللذين مها عبارة عن 
منهجيتني معياريتني للحصول عىل نتائج خاصة باألشخاص املنتمني إىل الفئة العمرية التي تسجل 
أعىل معدل انتشار حلاالت العمى وضعف البرص بسبب الكتاركتا أي فئة األشخاص الذين تزيد 

أعامرهم عىل 50 سنة
النسبةوحدة القياس

العمى تكرار مجع البيانات حاالت  انتشار  معدل  عن  املناطق  مستوى  عىل  وطنية/  دراسة  إجراء  تكرار  عىل  يعتمد 
وضعف البرص وأسباهبا

رضورة إجراء دراسات سكانية قد يكون تعميمها حمدودًاالقيود
املنطقة التعليقات أو  الريفي  احلرضي/  واملوقع  والسن  اجلنس  نوع  حسب  البيانات  تصنيف  األفضل  من 

احلرضية/ الريفية
وزارة الصحة أو املنسق الوطني املعني/ اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من العمى/ صحة العنيمصدر املعلومات

ً حتديثًا حتديثًا للمعلوماتتعميم البيانات ًتنرش األمانة دوريًاتنرش األمانة دوريًا
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