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  الوقاية من العمى وضعف البصر 
   اللذين يمكن تجنبهما

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  
 ١٦١يعاني ما يربو علـى      ) ٢٠٠٢(ر في العالم    طبقاً ألحدث التقديرات الخاصة بعبء ضعف البص        -١

 مليون شخص مصاب ٣٧ مليون شخص مصاب بضعف الرؤية و     ١٢٤مليون نسمة من ضعف البصر، ومنهم       
 ونظراً ألن هذه األرقام ال تشمل ضعف البصر الناجم عن أخطاء االنكسار فإن األبعاد الفعلية لمشكلة                ١.بالعمى

ويشير تحليل البيانات الوبائية العالمية الخاصة بنمط العمى إلـى         .  بكثير ضعف البصر في العالم قد تكون أكبر      
  . ٪ من حاالت العمى كان يمكن تجنبها٧٥أن 
  
. وللعمى وضعف البصر الشديد أثر بالغ على التنمية االجتماعية االقتـصادية لألفـراد والمجتمعـات            -٢

ضخمة في األمـد الطويـل فـي اإلنفـاق          وتترتب على الوقاية من ضعف البصر الذي يمكن تجنبه وفورات           
الرعاية الصحية واإلنفاق االجتماعي، بقدر عـدد األفـراد الـذين يـستغنون عـن المـساعدة الطبيـة                    على
وتتحقق أيضاً وفورات من تخفف أفـراد األسـر، إلـى حـد بعيـد، مـن عـبء رعايـة                     . االجتماعية أو

صلة مباشرة بين الحرمـان االجتمـاعي       وتظهر الدراسات الحديثة وجود     . المصاب بضعف البصر   الشخص
وبـين  ) وخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل    (واالقتصادي الذي يعانيه المصابون بضعف البصر من ناحية         

ويمكن عكس ما ينجم عن ذلـك مـن         . قدرتهم على طلب الرعاية الطبية وحصولهم عليها من الناحية األخرى         
خالل التدخالت الوقائية والـشافية المناسـبة والعاليـة المـردود           التدهور االجتماعي االقتصادي السريع، من      

  . والمتاحة على نطاق واسع
  
٪ من كل المـصابين     ٨٢وتشكل نسبة األشخاص البالغين من العمر خمسين سنة فأكثر ما يزيد على               -٣

ة اإلصـابة  وفي ظل التغيرات الديمغرافية ومستويات الزيادة السكانية المقـدرة مـن المتوقـع زيـاد       . بالعمى
واإلناث معرضات أكثر من الذكور بكثيـر       . باألمراض المزمنة واألمراض غير السارية التي تضر باإلبصار       

لإلصابة بضعف البصر، ويعزى ذلك أساساً إلى أن فرصتهن في الحصول على الرعاية الخاصة بصحة العين                
وتـسجل أعلـى    . في كثير من األحيان   غير كافية، وهي رعاية يحصل عليها الذكور تفضيالً لهم على اإلناث            

  .معدالت انتشار ضعف البصر في أقل المجتمعات والمجتمعات المحلية تقدماً من الناحية االقتصادية
  

                                                      
، المراجعـة  الصلة بهـا  الصحية ذات والمشكالتالتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض حسب التعريف الوارد في    ١

 .، منظمة الصحة العالمية، جنيفالعاشرة، الطبعة الثانية
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٪ من حاالت العمى في العـالم، الـسبب الرئيـسي           ٥٠، الذي يتسبب في     )الكاتراكت(ومازال الساد     -٤
وعلـى  . لتحسن الذي طرأ على الحصائل الجراحيـة      لضعف البصر في جميع مناطق العالم، على الرغم من ا         

ال يمكن الوقاية منها فإن عالجها الجراحي يعتبر من أعلـى           ) الكاتراكت(الرغم من أن حاالت اإلصابة بالساد       
ومع تشيخ السكان يرجح أن تحدث زيادة في عـدد المـصابين   . التدخالت مردودية في مجال الرعاية الصحية    

بسبب عدم نجاح محاوالت مكافحة هذا المرض الذي يـسبب العمـى فـي البلـدان                بالعمى في العالم، وذلك     
  .المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل

  
٪ ١٢واعتالل الشبكية السكري، فـي      ) الغلوكوما(وتتسبب أمراض مزمنة وغير سارية، مثل الزرق          -٥
جاهات الديمغرافية على ما هي عليه فمن وإذا ما استمرت االت. ٪ من حاالت العمى في العالم، على الترتيب    ٥و

وللحد إلى أبعد مدى من حدوث زيادة مفاجئة وكبيرة في معدل انتشار العمى             . المرجح أن يرتفع هذان الرقمان    
نتيجة هذين السببين، وللوقاية من حدوث هذه الزيادة، البد من مواصلة تقييم األساليب المالئمة للتحري والعالج 

  .ولويات ضمن االستراتيجيات الوطنية للرعاية الصحيةالطبي وإدراجها كأ
  
وداء كالبية الذنب، وهمـا أهـم مرضـين         ) التراخوما(وتمت على نحو متزايد السيطرة على الحثر          -٦

معديين يتسببان في العمى الذي يمكن تجنبه، وذلك بفضل عدة تحالفات دولية واسعة بـين منظمـة الـصحة                   
 وبناء على النجاح الذي كُللت به أنشطة التعاون هذه من الضروري اآلن االلتزام              .العالمية والشركاء الرئيسيين  

  .مجدداً بالقضاء على ضعف البصر الناجم عن هاتين الحالتين المرضيتين
  
ويعد العمى في مرحلة الطفولة، وهو أمر يتوقـع، إن حـدث، أن يـالزم المـصاب بـه لـسنوات                       -٧

فنصف حاالت العمى في مرحلـة الطفولـة يمكـن          . المزيد من االهتمام  مشكلة كبرى، ويتطلب إيالء      طويلة،
الوقاية منها أو عالجها من خالل تدخالت معروفة ينبغي أن يقلل تطبيقها من عدد المصابين، الذي يقدر حالياً                  

  . مليون نسمة١‚٤بما يبلغ 
  
به، والتي تعـرف باسـم       ُأطلقت المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجن         ١٩٩٩وفي عام     -٨
، كشراكة بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للوقاية من العمى،           " الحق في اإلبصار   - ٢٠٢٠الرؤية  "

، ووقف، وبدء انحسار، التضاعف     ٢٠٢٠وذلك بهدف القضاء على أسباب العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام            
وقد حـث   . ٢٠٢٠ و ١٩٩٠كن تجنبه في العالم بين عامي       المقدر لعدد حاالت اإلصابة بضعف البصر الذي يم       

، فـي موعـد   ٢٠٢٠ الدول األعضاء على التعهد تحديداً بوضع خطط وطنية للرؤيـة        ٢٦-٥٦ج ص ع  القرار  
كما طلب القرار إلى المدير العام أن يقدم        . ٢٠٠٧، والبدء في تنفيذ خططها بحلول عام        ٢٠٠٥يتجاوز عام    ال

  .العالمية التاسعة والخمسين حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبادرة العالميةتقريراً إلى جمعية الصحة 
  
وتستفيد أنشطة الوقاية من ضعف البصر الذي يمكن تجنبه مـن تـوافر تـدخالت معروفـة أثبتـت                -٩

ومع توافر العالجات الزهيدة التكلفـة، بمـا فـي ذلـك            . وتتسم بالمردود العالي، بما في ذلك العالج       نجاحها
زرع العدسات في العين وغير ذلك من العالجات، علـى نطـاق واسـع، يمكـن تنفيـذ التـدخالت                     ملياتع

وهكذا فإن أنـشطة مكافحـة األمـراض، وتـدعيم المـوارد            . بطب العيون بفعالية وكفاءة شديدتين     الخاصة
 العـين بتكلفـة     واستخدام تكنولوجيات زهيدة التكلفة ومالئمة لزيادة إتاحة الرعاية الخاصة بـصحة           البشرية،

بغيـة إقامـة خـدمات      " ٢٠٢٠الرؤيـة   "معقولة، هي أمور تُعتبر من الدعائم الرئيسية للعمل الخاص بمبادرة           
مستدامة وشاملة وعالية الجودة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الخاصة بالعين، كجزء ال يتجزأ من نُظم الرعاية                

  .الصحية
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 تم إنشاء اللجنة المعنية برصد العمى ٢٦-٥٦ع ص جب المقدم إلى المدير العام في القرار لوامتثاالً للط  -١٠
وقـد  . ٢٠٠٦ينـاير   /  كـانون الثـاني    ١٨ و ١٧الذي يمكن تجنبه وتم عقد اجتماعها األول في جنيف يومي           

 في مجال الوقاية والحظ أن المنظمة وشركاءها. استعرض ذلك الفريق التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية   
، للبلدان التي بدأت أو كانت بصدد تعزيـز         ٢٠٢٠من العمى قد قدموا الدعم التقني، منذ إطالق مبادرة الرؤية           

 تركز، بصورة رئيسية، علـى      ٢٠٢٠خدماتها الوطنية في مجال رعاية العيون، كما الحظ أن مبادرة الرؤية            
ان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي يمثل فيهـا ضـعف           بلداً، معظمها تنتمي إلى فئة البلد      ١٥٠السكان في   

  .البصر إحدى مشكالت الصحة العمومية
  
وأعربت لجنة الرصد عن تقديرها لإلنجازات التي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة العالمية كما تـم                  -١١

وقد أشارت تلك التقارير    . ٢٠٠٥توثيقها في التقارير الوطنية واإلقليمية التي ضمت معلومات حتى نهاية عام            
قـد استـضافت أو شـاركت فـي         )  بلداً ١٥٠٪ من البلدان المستهدفة وعددها      ٨٧( دولة عضواً    ١٣١إلى أن   

 ومنها أنشطة تقييم االحتياجات الوطنية وعقـد        ٢٠٢٠األنشطة التي تم االضطالع بها في إطار مبادرة الرؤية          
عقد الجلسات اإلعالمية لفائدة مهنيي وإداريي الرعايـة        حلقات عملية حول تخطيط أنشطة الوقاية من العمى و        

وباإلضافة إلى تقديم المساعدة التقنية للـدول       . الصحية حول تطوير وتنفيذ تدخالت الرعاية المجتمعية للعيون       
األعضاء، تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى أقر خاللها تسعون من وزراء الصحة اإلعالن العالمي الخـاص                

إلى إنـشاء لجـان     ) ٪ من البلدان المستهدفة   ٦٠( دولة عضواً    ٨٩وقد عمد نحو    . ٢٠٢٠الرؤية  بدعم مبادرة   
 أو الوقاية من العمى من أجل وضع وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بهـذا              ٢٠٢٠وطنية لتنسيق أنشطة الرؤية     

مـن عمليـة     بلداً وتلك الخطط تمر بمراحل شتى        ٦٥وتم وضع خطط تتعلق بموضوع العمى في        . الموضوع
  .التنفيذ

  
 ٢٦-٥٦ع ص جوالحظت لجنة الرصد أن االلتزام الذي أخذته على عاتقها الدول األعضاء في القرار                -١٢

.  لم يتم الوفاء بـه     ٢٠٠٥ في أجل أقصاه عام      ٢٠٢٠والقاضي بوضع خطط وطنية فيما يتعلق بمبادرة الرؤية         
خر كثيراً، كما أن نسبة الدول األعضاء التي ركـزت          ذلك أن إنشاء لجان وطنية للتنسيق أو اتقاء العمى قد تأ          

وعليه . ٪٤٤ والتي كانت بصدد تنفيذ الخطط الوطنية أو اإلعداد لتنفيذها لم تتجاوز ٢٠٢٠عليها مبادرة الرؤية 
أوصت اللجنة الدول األعضاء بأن تركّز جهودها على األنشطة التالية إذا أريد تنفيذ ما جاء في القـرار علـى      

  :كاملالنحو ال
  

 لالضطالع باألنشطة المـستهدفة علـى الـصعيدين اإلقليمـي           الموارد المالية توفير المزيد من      •
  ؛والقطري

  
التنميـة   وذلك بالترويج بشكل أقوى إلسهامها اإليجـابي فـي           ٢٠٢٠إبراز شأن مبادرة الرؤية       •

اض العيـون   وبخاصة في مجاالت العدالة بين الجنسين والحد مـن أمـر         االجتماعية االقتصادية 
المزمنة ذات الصلة بالتقدم في السن؛ وإقامة الروابط مع برامج العمل التنموية األعم مـن مثـل                 
برنامج التقليل من وطأة الفقر والمرامي اإلنمائية لأللفية التي حددتها األمم المتحدة؛ وتحديد قاعدة              

  ؛ها بشكل أخصأوسع من الجهات المؤثرة في عملية صنع القرار واالستجابة الهتمامات
  
 بحيث يتم بدقة،    ٢٠٢٠ مبادرة الرؤية    األمراض التي تستهدفها  جمع المزيد من المعطيات حول        •

عند تقديم الخدمات الشاملة المتكاملة في مجال رعاية صحة العيون، تحديد االحتياجات في مجال              
ت رعاية صحة   صحة العيون، ويتم توفير اإلرشاد من أجل تحقيق التوازن بين جودة وعدد خدما            

العيون والتخفيف مما لألخطاء االنكسارية غير المصححة ولضعف اإلبصار من أثر على الصحة      
  ؛العمومية وهو أثر ال يقدر في الوقت الحاضر حق قدره
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 المتاحة وذلك بزيادة عدد مرافق التدريب وتحقيـق  الموارد البشريةاالستمرار في تحسين نوعية      •
دمي رعاية العيون والسيما عن طريق زيادة أعدادهم فـي المنـاطق            المزيد من التوازن بين مق    

  ؛)وهي مناطق ريفية في الغالب(المحرومة حالياً من الخدمات 
  
 على نطاق واسع لتوريد معدات وأدوية وإمـدادات رعايـة           نظم للصيانة والشراء  تسهيل إقامة     •

يما يتعلق بتقديم الخـدمات إلـى       العيون بحيث يتم خفض التكلفة األولية وتقليص فترات التأخير ف         
  ؛أدنى حد مما يزيد من اإلنتاجية ويحّسن نوعية الرعاية

  
 بهدف تجنب ازدواج الجهود     ٢٠٢٠ الحاليين في إطار مبادرة الرؤية       الشركاءتعزيز التنسيق بين      •

  . في خطط الرعاية الصحية الوطنية٢٠٢٠والتشجيع على دمج مفاهيم الرؤية 
  

لرصد بضرورة تكثيف المساعدة المقدمة في بلدان منتقاة، كما أوصت بـأن تركّـز              واعترفت لجنة ا    -١٣
، على مدى السنوات الثالث القادمة، على البلدان        ٢٠٢٠معظم األنشطة المضطلع بها في إطار مبادرة الرؤية         

يجي وغواتيمـاال   أرمينيا وبنغالديش وكمبوديا وجيبوتي ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية وإثيوبيا وف        : التالية
يجيريـا وباكـستان وبيـرو والفلبـين        والمغرب وموزامبيق ون  ومالي  وغيانا وإندونيسيا وجامايكا ومدغشقر     

وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن وعلى مناطق أو واليات منتقـاة فـي الـصين والهنـد                وجمهورية مولدوفا   
  ,واالتحاد الروسي

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .٤ق١١٥ت معية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار جم  -١٤
  
  
  

=     =     =  


