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ما الذي نحتاجه لدعم الوقاية من العمى ضمن مبادرة الرؤية 2020؟

تقديم الدعم السيايس واملايل القوي من احلكومات وأصحاب القرار السيايس 
والوكاالت املانحة لرعاية صحة العني املستجيبة للجنسني وللوقاية من العمى.
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املؤسسة الدولية لنوادي الليونز، مؤسسة الروتاري الدولية، مؤسسة النور - مغريب، اهليئة القبطية اإلنجيلية للخدمات اإلجتامعية، وزارة الصحة – مرص،  الوكالة 

الدولية للوقاية من العمى
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دويل  يوم  هو  لإلبصار  العاملي  اليوم 
اخلميس  يف  عام  كل  به  ُيتفى  للتوعية 
األول/أكتوبر  ترشين  شهر  من  الثاين 
العامل  هتم  قضية  عىل  االهتامم  لرتكيز 
البرص  وضعف  العمى  وهي  بأرسه 

الَذين يمكن توقيهام.

الرسائل األساسية لليوم العاملي لإلبصار
•ثلثا ضحايا العمى يف العامل تقريبًا من النساء والفتيات؛ 	

•إمكانية االستفادة من خدمات الرعاية العينية يف الكثري من البلدان النامية لدى الرجال تزيد عىل النساء؛ 	
•إن الوصول العادل لرعاية العني ينقص من حدوث العمى يف البلدان الفقرية؛ 	

ال. • االسرتاتيجيات التي تتصدى لعدم املساواة بني اجلنسني بشكل فعَّ تستخدم برامج الرؤية 2020	



أولويات اليوم العاملي لإلبصار 2009 والرؤية 2020
قيق العدالة بني اجلنسني يف استخدام خدمات رعاية العني وحصائلها • حت	

لتلك  وباحللول  توقيها  يمكن  التي  العمى  بأسباب  الرئييس  املستهدف  اجلمهور  لدى  الوعي  •زيادة  	
املشكالت

•تسهيل املسامهة الفاعلة للمجتمع 	
دمات وحصائل اإلبصار • حتسني جودة اخل	

العبء االقتصادي للعمى
للعمى عواقب برشية واقتصادية واجتامعية يف مجيع املجتمعات. إن تكاليف ضعف اإلنتاجية، والتأهيل، وتعليم 

املصابني بالعمى تشكل عبئًا اقتصاديًا كبريًا، والسيَّام يف البلدان النامية.

حقائق حول اجلندر وصحة العني

•تـتعرض النساء ألخطار تزيد زيادة كبرية عن تعرض الرجال لفقدان الرؤية. 	

• ضعف عدد الرجال. يبلغ عدد النساء الاليت حيتجن جلراحة تصحيح الساد )الكتاراكت( 1.4	

•حتدث ما يقرب من ثلثي حاالت الشعرة )العمى الناجم عن الرتاخوما( لدى النساء  	

80% من العمى يمكن توقيه

)باملعاجلة أو بالوقاية(
تكلفة إصالح اإلبصار بالعمليات اجلراحية 

لتصحيح الساد )الكتاراكت( 50 دوالرًا للمريض

حقائق حول العبء الناجم عن العمى 
يف العامل

• ثوان؛ يصاب يف العامل شخص بالعمى كل 5	
•يصاب طفل بالعمى كل دقيقة؛ 	

• من املصابني بالعمى يف البلدان النامية؛ يعيش %90	
• ما مل تنفذ التدّخالت املالئمة؛ سيزداد عدد املصابني بالعمى ليصل إىل 75 مليونًا بحلول عام 2020	

لقاء  الة  وفعَّ بسيطة  بعملية  شفاءه  املمكن  من  أن  رغم  للعمى،  األول  السبب  هو  )الكتاراكت(  •الساد  	
التكلفة؛

• ماليـني شخص يف العامل من العمى بسبب عيوب االنكسار غري املصححة؛ يعاين 8	
بعيوب  املصابني  معظم  لدى  اإلبصار  يفظ  أن  النظارات  واستعامل  البسيط  الرؤية  لفحص  •يمكن  	

االنكسار؛
الية لقاء التكاليف يف الرعاية الصحية. •إن إصالح اإلبصار من أكثر التدخالت فعَّ 	

يف إقليم رشق املتوسط
• مليون أعمى. يعاين 37 مليون شخص تقريبًا من ضعف اإلبصار، منهم 5.3	

يف مرص
• شخص. ر عدد العميان بـ 000 800	 يقدَّ

الرؤية 2020: احلق يف اإلبصار:
العاملية  الصحة  ملنظمة  عاملية  مبادرة 
العمى،  من  للوقاية  الدولية  والوكالة 
وهي هتدف لتقوية الُنُظم الوطنية لرعاية 
القدرات  بناء  ولتسهيل  العني  صحة 
الوطنية للتخلص من العمى الذي يمكن 

توقيه بحلول عام 2020.


