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. ونشــرت األمانــة بعــد مضــي شــهر واحــد ورقــة ٢٠١٩-٢٠١٤ذات األولويــة التــي ينبغــي إدراجهــا فــي الخطــة للفتــرة 
  هات الشريكة الدولية.نقاش إلجراء مشاورة أخرى معتمدة على اإلنترنت لمدة أربعة أسابيع مع الدول األعضاء والج

  
علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــة  ٢٠١٢أغســـطس  آب/ ٣١ونشـــرت "مســـودة أوليـــة" لخطـــة العمـــل فـــي   -٤

لمناقشتها خالل مشاورة غير رسمية مع ممثلي الدول األعضاء والجهات الشريكة الدولية والهيئات التابعة لمنظومة 
). ولم يساهم المشاركون من خالل إبـداء آرائهـم فحسـب بـل ٢٠١٢أكتوبر  تشرين األول/ ٨األمم المتحدة (جنيف، 

طلبوا من األمانة عقد مشاورة غير رسمية للمتابعة من أجل بحث األهداف العالمية التي ينبغي إدراجها في مسـودة 
وقــد أعــدت وعممــت ورقــة نقــاش أخــرى  ٢٠١٢أكتــوبر  تشــرين األول/ ٣١خطــة العمــل. وعقــد ذلــك االجتمــاع فــي 

  ه.ل تحضيراً 
  
واستخدمت األمانة التعليقـات المقدمـة خـالل المشـاورة غيـر الرسـمية األوليـة فـي إطـار إعـداد مسـودة خطـة   -٥

  أكتوبر. تشرين األول/ ٣١العمل المرفقة التي تتضمن األهداف المتفق عليها في االجتماع الذي عقد في 
  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  
 ١ق١٣٢م تالقرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في القـرار مشروع اعتماد إلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -٦

  .بشأن توفير صحة العين للجميع ٢٠١٩-٢٠١٤العالمية للفترة خطة العمل  وٕاقرار
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  الملحق
  

  دةمسوّ 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤: خطة عمل عالمية للفترة للجميعصحة العين  توفير
  

  
الخاصـة التقدم المحرز في تنفيذ خطـة العمـل  ٢٠١٢استعرض المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير   -١

وقرر أنـه ينبغـي بـدء العمـل فـورًا علـى  ٢٠١٣.١-٢٠٠٩لفترة لبتوقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما 
للوقايـة مـن العمـى  خطـة عمـلدة مسـوّ مـن المـدير العـام أن يضـع وطلـب  ٢٠١٩-٢٠١٤وضع خطة متابعة للفترة 

بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء والشركاء الدوليين  ٢٠١٩-٢٠١٤وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما للفترة 
وأعــدت خطــة العمــل العالميــة التاليــة عقــب  ٢.إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة عــن طريــق المجلــس التنفيــذي هاميقــدلت

 اء والجهات الشريكة الدولية والمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة.المشاورات التي أجريت مع الدول األعض
  

  حاالت ضعف البصر في العالم في الوقت الحاضر
  
مليــون مصــاب بــالعمى حســب  ٣٩مليــون شــخص مــن ضــمنهم  ٢٨٥بلــغ عــدد ضــعفاء البصــر فــي العــالم   -٢

 .٢٠١٠تقديرات المنظمة لعام 
 
ر بمـــا فيهـــا حـــاالت العمـــى وفقـــًا للبيانـــات الخاصـــة بعـــام مـــن حـــاالت ضـــعف البصـــ ٪٨٠ويمكـــن تجنـــب   -٣

) ٪٤٢. والسببان الرئيسيان لإلصابة بضعف البصـر فـي العـالم همـا األخطـاء االنكسـارية غيـر المصـححة (٢٠١٠
). وتتوفر عمليات تدخل عالية المردودية للتخفيف من عبء هذين النمطين من االعتالل فـي كـل ٪٣٣( الكتاركتاو 

 البلدان.
  

زادت أعمار  ٢٠١٠وحاالت ضعف البصر هي أكثر انتشارًا لدى فئات األشخاص األكبر سنًا. ففي عام   -٤
مـن األشـخاص المعـانين مـن حـاالت العمـى الخفيـف والشـديد علـى  ٪٦٥من األشخاص المصـابين بـالعمى و ٪٨٢
 سنة. والفئات السكانية األشد فقرًا هي أكثر معاناة من ضعف البصر بما في ذلك العمى. ٥٠
  

  االعتماد على الدروس الماضية
  

مكـن سلطت جمعية الصحة في القرارات األخيرة الصادرة األضواء على أهمية التخلص من العمـى الـذي ي  -٥
في أحدث القرارات المتصلة بهذا الموضوع  ٢٠٠٩تجنبه بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العمومية. وأقرت سنة 

الخاصة بتوقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن خطة العمل  ٢٠٠٩الصادر سنة  ١-٦٢ع  ص  جأي في القرار 
ضـمن تقريـر  ٢٠١٣-٢٠٠٩لفتـرة ُوصفت الدروس المستخلصة من تنفيذ خطـة العمـل ل ٢٠١٢. وفي عام تجنبهما

أحاطــت بــه علمــًا جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون وورقــة نقــاش. وشــكلت تلــك النتــائج المحصــلة والــردود 
المتسلمة على ورقة النقاش عناصر مهمة في إطار إعداد مضـمون خطـة العمـل العالميـة الحاليـة. ويـرد أدنـاه بيـان 

 بعض الدروس المستخلصة.

                                                  
  .١، الملحق ١/ سجالت/٦٢/٢٠٠٩ع  ص  جالوثيقة     ١
  ).١(١٣٠ت  مالمقرر اإلجرائي     ٢
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تقيــيم حجــم حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها وفعاليــة الخــدمات أهميــة حاســمة فــي جميــع يكتســي   (أ)
ومن المهم ضمان وضع نظـم لرصـد معـدل انتشـار حـاالت ضـعف البصـر وأسـبابها بمـا فـي ذلـك  البلدان.

التغييرات الطارئـة مـع مـرور الـزمن ومـدى فعاليـة خـدمات رعايـة العـين وخـدمات التأهيـل فـي إطـار النظـام 
عــام. وينبغــي دمــج رصــد خــدمات رعايـــة العــين واالتجاهــات الوبائيــة المرتبطــة بــأمراض العـــين الصــحي ال

وتقييمها في النظم الوطنية للمعلومات الصحية. وينبغي استخدام المعلومات المحصلة من الرصد والتقيـيم 
 لتوجيه أنشطة تخطيط الخدمات وتخصيص الموارد.

  
للوقايــة مـن ضــعف البصـر الــذي يمكـن تجنبــه وتنفيــذها  مـازال وضــع السياسـات والخطــط الوطنيـة  (ب)

وعلى الرغم مـن النجـاح البـاهر المحقـق فـي إطـار  يمثالن ركنين أساسيين من أركان النشاط االستراتيجي.
بعض برامج مكافحة أمراض العين في وضع السياسـات والخطـط وتنفيـذها، تظـل هنـاك حاجـة إلـى إدمـاج 

م توفير خدمات الرعاية الصحية األوسع نطاقًا وعلى جميـع مسـتويات برامج مكافحة أمراض العين في نظ
نظـام الرعايــة الصـحية. وينطبــق ذلــك بوجـه خــاص علــى تنميـة المــوارد البشــرية وتخصـيص المــوارد الماليــة 
والمشـــاركة الفعالـــة مـــع القطـــاع الخـــاص وتنظـــيم المشـــاريع االجتماعيـــة ورعايـــة المجتمعـــات األشـــد ضـــعفًا. 

يـــد مـــن البلـــدان التـــي تكتســـب الخبـــرات فـــي تطـــوير خـــدمات فعالـــة متصـــلة بصـــحة العـــين وهنـــاك عـــدد متزا
بـد مـن توثيـق هـذه الخبـرات وتعميمهـا علـى وجـه ع نطاقـًا. والوتنفيذها وترسيخها في النظام الصـحي األوسـ

 أفضل حتى يتسنى لكل البلدان االستفادة منها.
  

ة لهـا فـي الحـد مـن حـاالت ضـعف البصـر من الضروري أن تستثمر الحكومات والجهـات الشـريك  (ج)
الذي يمكن تجنبه عبر عمليات تدخل عالية المردودية وفـي دعـم األشـخاص المعـانين مـن حـاالت ضـعف 
البصر غيـر القابلـة للعـالج حتـى يتغلبـوا علـى العقبـات المواجهـة للحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية 

وتتـزاحم األولويـات  االسـتفادة مـن فـرص التعلـيم والعمـل.والتأهيل والدعم والمساعدة والوصول إلى بيئاتهم و 
ــــالالســــتثمار فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية إال أن عمليــــات التــــدخل الشــــائعة االســــتخدام لجراحــــة   الكتاركت

وتصحيح األخطاء االنكسارية تصديًا للسببين الرئيسيين لإلصابة بضعف البصر الذي يمكن تجنبه تعتبر 
وهنــاك عــدة أمثلــة علــى النجــاح فــي تــوفير خــدمات رعايــة العــين عبــر مبــادرات عمليــات عاليــة المردوديــة. 

رأسية وخصوصًا في السياقات المنخفضة الدخل. ومن المهم أن تدمج تلك الخدمات دمجًا تامـًا فـي إطـار 
توفير خدمات شاملة لرعاية العين في سياق الخدمات والنظم الصحية األوسع نطاقًا. ويحتمل تعزيز حشد 

ماليــة كافيــة ومســتدامة وقابلــة للتنبــؤ بهــا بــإدراج الوقايــة مــن ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه فــي  مــوارد
البرامج والمبادرات التعاونية اإلنمائية األوسع نطاقًا. وقد بحثت مسألة جمع موارد إضـافية لتمويـل الصـحة 

ر أن المناقشــات بشــأن عــن طريــق التمويــل االبتكــاري بصــفة متزايــدة خــالل الســنوات القليلــة الماضــية غيــ
التمويل االبتكاري واالستثمارات الماليـة الكبـرى فـي ميـدان الصـحة لـم تشـمل نسـبيًا االسـتثمارات فـي مجـال 

بــد مــن تكثيــف الجهــود المرتبطــة بتحليــل مردوديــة الوقايــة مــن مــراض العــين األكثــر انتشــارًا. والالحــد مــن أ
 موارد المتاحة إلى أقصى حد.ضعف البصر الذي يمكن تجنبه والتأهيل الستغالل ال

 
تســـاهم الشـــراكات والتحالفـــات الدوليـــة فـــي تطـــوير أنشـــطة فعالـــة لالســـتجابة لمقتضـــيات الصـــحة   (د)

وقـد حقـق النشـاط الـدولي المنسـق  العمومية وفي تعزيز هذه األنشطة من أجل الوقاية من ضـعف البصـر.
والمتواصــل المقتــرن بالتمويــل الكــافي إنجــازات رائعــة كمــا يتبــين مــن البرنــامج الســابق لمكافحــة داء كالبيــة 
الذنب والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب وتحالف المنظمة من أجل التخلص من التراخوما في 

: الحـق فـي اإلبصـار أي المبـادرة العالميـة للـتخلص ٢٠٢٠رؤيـة . وقـد اكتسـت ال٢٠٢٠العالم بحلول عـام 
من العمى الذي يمكـن تجنبـه المشـتركة بـين المنظمـة والوكالـة الدوليـة للوقايـة مـن العمـى أهميـة فـي إذكـاء 
الــوعي بــالعمى الــذي يمكــن تجنبــه وأفضــت إلــى إنشــاء كيانــات إقليميــة ووطنيــة تيســر مجموعــة كبيــرة مــن 
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لمطــروح اآلن هــو تــدعيم الشــراكات العالميــة واإلقليميــة وضــمان دعــم هــذه الشــراكات األنشــطة. والتحــدي ا
 لتكوين نظم صحية متينة ومستدامة وجعل الشراكات أكثر فعالية على الدوام.

  
يعتمــد الــتخلص مــن العمــى الــذي يمكــن تجنبــه علــى التقــدم المحــرز فــي بــرامج صــحية وٕانمائيــة   (ه)

شاملة وتنمية المـوارد البشـرية الصـحية واالرتقـاء بمجـال صـحة األم  مثل تطوير نظم صحية عالمية أخرى
والطفل والصحة اإلنجابية وتوفير مياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح األساسـية. وينبغـي إدراج صـحة 
العــين فــي أطــر األمــراض الســارية وغيــر الســارية األوســع نطاقــًا وفــي األطــر المرتبطــة بشــيخوخة الســكان. 

ي مواصـلة التصـدي لعوامـل الخطـر المؤكـدة المتعلقـة بـبعض أسـباب اإلصـابة بـالعمى (مثـل ومن الضـرور 
الــداء الســكري والتــدخين واإلخــداج والحصــبة األلمانيــة وعــوز الفيتــامين ألــف) عبــر عمليــات تــدخل متعــددة 

  القطاعات.
 

ات ير عمليـوتعتبر بحوث الطب الحيـوي أنشـطة مهمـة لتطـو  إن البحوث مهمة والبد من تمويلها.  (و)
سيما العمليات التي يمكن تطبيقها في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة تدخل جديدة وأكثر مردودية وال

الــدخل. وســتوفر البحــوث التشــغيلية البينــات علــى ســبل التغلــب علــى العقبــات المواجهــة إلتاحــة الخــدمات 
الئمـــــة وعاليـــــة المردوديـــــة لتلبيـــــة واالســـــتفادة منهـــــا وأوجـــــه التحســـــين المدخلـــــة إلـــــى اســـــتراتيجيات ونهـــــج م

االحتياجـــات المتناميـــة باســـتمرار فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة بغيـــة االرتقـــاء بصـــحة العـــين وصـــونها فـــي 
 المجتمعات المحلية.

  
 التوجــه العــام للخطــةفالهــدف العــالمي يوضــح  إن األهــداف العالميــة والمؤشــرات الوطنيــة مهمــة.  (ز)

مهــم أيضـًا ألغــراض المناصــرة وتقيـيم األثــر العــام لخطـة العمــل. أمــا ويركـز جهــود الجهــات الشـريكة. وهــو 
المؤشـــرات الوطنيـــة فتســـاعد الـــدول األعضـــاء والجهـــات الشـــريكة لهـــا علـــى تقيـــيم التقـــدم المحـــرز وتخطـــيط 

 االستثمارات في المستقبل.
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤خطة العمل العالمية للفترة 
  

الم يخلــو مــن أي شــخص يعــاني مــن ضــعف البصــر دون خطــة العمــل العالميــة فــي تحقيــق عــ رؤيــةتتمثــل   -٦
لــزوم ويســمح للمصــابين بــالعمى الــذي ال يمكــن تجنبــه بــأن يســتغلوا كامــل طاقــاتهم ويضــمن حصــول الجميــع علــى 

 خدمات شاملة لرعاية العين.
  
إلــى دعــم جهــود الــدول األعضــاء واألمانــة والجهــات  ٢٠١٩-٢٠١٤وترمــي خطــة العمــل العالميــة للفتــرة   -٧

 وهــدفكة الدوليــة وتكثيفهــا لمواصــلة تحســين صــحة العــين والعمــل مــن أجــل تحقيــق الرؤيــة الموصــوفة آنفــًا. الشــري
بوصـــفه مشـــكلة مـــن مشـــاكل الصـــحة  ١الخطـــة المنشـــود هـــو الحـــد مـــن حـــاالت ضـــعف البصـــر الـــذي يمكـــن تجنبـــه

المرجــوة فهــي تحقيــق هــذا  غايتهــاالعموميــة العالميــة وضــمان حصــول ضــعفاء البصــر علــى خــدمات التأهيــل. أمــا 
الهــدف مــن خــالل تحســين الحصــول علــى خــدمات شــاملة لرعايــة العــين تــدمج فــي الــنظم الصــحية. وتــرد تفاصــيل 

                                                  
بصـار عـن اإلحـدة حاالت ضعف البصر الخفيف وضعف البصر الشديد والعمـى. "والعمـى" هـو عنـدما تقـل  ضعف البصريشمل     ١
 ٦/٦٠ بصـار عـناإلحـدة  قـلتعنـدما األسـلم. "وضـعف البصـر الشـديد" هـو في العـين ° ١٠عن بالمقابل يقل مجال اإلبصار  وأ ٣/٦٠

(انظـــر  ٦/٦٠و ٦/١٨بصـــار بـــين أقـــل مـــن اإلتتـــراوح حـــدة " هـــو عنـــدما ضـــعف البصـــر الخفيـــفأو تزيـــد علـــى ذلـــك. "و  ٣/٦٠وتســـاوي 
على   WHO. Definitions of blindness and visual impairment. Geneva, World Health Organization, 2012التعاريف في المرجع 

؛ تــــــــم http://www.who.int/blindness/Change%20the%20Definition%20of%20Blindness.pdfالموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي: 
  .ضعف البصر). وتستخدم خطة العمل عبارة ٢٠١٣آذار/ مارس  ١٢ االطالع عليه في
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هي اآلتية: ضمان حصول جميع األشخاص علـى  وُنهج. وترتكز الخطة على خمسة مبادئ ١إضافية في التذييل 
المسـندة بالبينـات واتبـاع نهـج يشـمل جميـع مراحـل العمـر  الخدمات وتكافؤ الفرص بينهم وحقوق اإلنسان والممارسـة

 .٢وتمكين ضعفاء البصر. وترد تفاصيل إضافية في التذييل 
  

التــي يقتــرح أن تتخــذها الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة الدوليــة واألمانــة بثالثــة  اإلجــراءاتوتــرتبط بنيــة   -٨
  ):٣(انظر التذييل  أغراض

  
إعــداد بينــات بشــأن حجــم حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها وخــدمات رعايــة يتنــاول الحاجــة إلــى  ١الغــرض 

  العين واستخدامها لمناصرة تعزيز التزام الدول األعضاء بصحة العين من الناحيتين السياسية والمالية.
  

يشـــجع علـــى وضـــع سياســـات وخطـــط وبـــرامج وطنيـــة متكاملـــة متعلقـــة بصـــحة العـــين وتنفيـــذها  ٢الغـــرض 
باالضـطالع بأنشـطة تتمشـى مـع إطـار عمـل المنظمـة لتعزيـز الـنظم  عين للجميـعبتوفير صحة الللنهوض 

  ١الصحية بهدف تحسين الحصائل الصحية.
  

  صحة العين. لتعزيزيتطرق إلى المشاركة المتعددة القطاعات والشراكات الفعالة  ٣الغرض 
  

  حرز.لوصف التقدم الم المقاييسوينطوي كل غرض من األغراض الثالثة على مجموعة من 
  
علــى مســتوى الهــدف المنشــود والغايــة المرجــوة لتقــدير التقــدم المحــرز علــى الصــعيد  مؤشــراتوهنــاك ثالثــة   -٩

الوطني على الرغم من رغبة عدة دول أعضاء في جمـع المزيـد مـن المؤشـرات. وتشـمل المؤشـرات الثالثـة مـا يلـي: 
) جراحــة الســاد ٣المعنيــين برعايــة العــين؛ () عــدد العــاملين ٢) معــدل انتشــار حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها؛ (١(
 .٤). وترد تفاصيل إضافية في التذييل الكتاركتا(
  

من المهـم إدراك حجـم حـاالت ضـعف البصـر وأسـبابها  .معدل انتشار حاالت ضعف البصر وأسبابها •
واالتجاهــات المســجلة مــع مــرور الــزمن. وتكتســي هــذه المعلومــات أهميــة حاســمة لتخصــيص المــوارد 

 يط وٕارساء عالقات التآزر مع برامج أخرى.والتخط
 
هــذا مؤشــر مهــم لتحديــد مــدى تــوفر  .عــدد العــاملين المعنيــين برعايــة العــين المــوزعين حســب الفئــة •

علـى  ءً القوى العاملة في مجال صحة العين. ويمكن تبـين الثغـرات وتكييـف خطـط المـوارد البشـرية بنـا
 ذلك.

 
 وتغطيـةالمسجلة في السنة ولكل مليـون نسـمة)  الكتاركتا(عدد عمليات جراحة  الكتاركتامعدل جراحة  •

الثنائيــة الجانــب المســببة لضــعف البصــر الــذين  الكتاركتــا(عــدد األفــراد المصــابين ب الكتاركتــاجراحــة 
مـن المهـم إدراك معـدل الجراحـة  .في عين واحدة أو في كلتا العينـين) الكتاركتاخضعوا لعملية جراحة 

الخدمات الجراحية الخاصة بأحد أسباب العمى الرئيسية فـي العـالم ويتـيح المعـدل أيضـًا مؤشـرًا لرصد 
عنــدما  الكتاركتــاقيمــًا وغيــر مباشــر لتــوفير خــدمات رعايــة العــين. ويمكــن حســاب مــدى تغطيــة جراحــة 

                                                  
 Everybody’s business : strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’sانظـر المرجـع     ١

framework for action. World Health Organization. Geneva, 2007. ي:ــــــــع اإللكترونــــي التالــــــــــــوقـمـى الــــــــلـع   
http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf ٢٠١٣آذار/ مارس  ١٢ (تم االطالع عليه في.(  
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تتــوفر لــدى الــدول األعضــاء البيانــات عــن معــدل انتشــار حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها. والمعــدل 
  لالحتياجات. الكتاركتاارة عن وسيلة قياس مهمة توفر المعلومات عن مدى تلبية خدمات جراحة عب

  
ألثـر خطـة العمـل. وقـد ُحـّدد  وهـو سـيوفر مقياسـًا عامـاً  عالمياً  هدفاً ويشمل أول مؤشر من تلك المؤشرات   -١٠

مقارنـة بالبيانـات  ٢٠١٩بحلـول عـام  ٪٢٥تخفيض معدل انتشار حـاالت ضـعف البصـر الـذي يمكـن تجنبـه بنسـبة 
وٕاذ يحقـــق هـــذا الهـــدف يتوقـــع أن تحقـــق أكبـــر المنـــافع  ١كهـــدف عـــالمي لخطـــة العمـــل هـــذه. ٢٠١٠األساســية لعـــام 

بفضــل تخفــيض معــدل انتشــار حــاالت ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه لــدى الســكان الــذين تزيــد أعمــارهم علــى 
واألخطاء االنكسارية غير المصححة السببين الرئيسـيين لإلصـابة  الكتاركتاسنة. وكما سبق ذكره أعاله، تعتبر  ٥٠

مــن كــل حــاالت ضــعف البصــر وهــي أكثــر انتشــارًا لــدى فئــات  ٪٧٥بضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه ممــا يمثــل 
مــن كــل حــاالت ضــعف البصــر لــدى األشــخاص الــذين تبلــغ  ٪٨٤األشــخاص األكبــر ســنًا. ويقــدر أن تســجل نســبة 

التــي  الخــدمات الشــاملة والمتكاملــة لرعايــة العــين. وٕان توســيع نطــاق ٢٠١٩أكثــر بحلــول عــام  ســنة أو ٥٠أعمــارهم 
تتصدى لألسباب الرئيسية لإلصابة بضعف البصر إلى جانب تحسن مجال الصحة الذي يمكن توقعه نتيجة لتنفيذ 

ــًا تشــمل اســتراتيجيات مثــل مســودة خطــة العمــل الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر  مبــادرات إنمائيــة أوســع نطاق
والجهــود العالميــة الراميــة إلــى الــتخلص مــن التراخومــا أمــور تشــير إلــى إمكانيــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا 

تحقيــق الهــدف علــى الــرغم مــن أنــه بعيــد المطمــح. وعــالوة علــى ذلــك، ســتحقق منــافع صــحية أكبــر مــن شــأنها أن 
قعــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل تخفــض حــاالت ضــعف البصــر نتيجــة للزيــادة المتو 

  ٢والمتوسطة الدخل.
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                  
 . ويعنـي التخفـيض٢٠١٠خـالل عـام  ٪٣,١٨بلغ معدل االنتشار العالي لضعف البصر الذي يمكن تجنبه فـي العـالم      ١

  .٢٠١٩بحلول عام  ٪٢,٣٧أن معدل االنتشار سيبلغ  ٪٢٥بنسبة 
بنســبة  ٢٠١٩ســيرتفع متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي بحســاب تكــافؤ القــوة الشــرائية بحلــول عــام       ٢
فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن  ٪٢٢فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط وبنســبة  ٪٢٤

فـــي البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل وفقـــًا لصـــندوق النقـــد الـــدولي (انظـــر الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:  ٪١٤الـــدخل المتوســـط وبنســـبة 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx ــــــــي ــــــــه ف ــــــــم االطــــــــالع علي آذار/ مــــــــارس  ١٢ ؛ ت

٢٠١٣.(  
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  ١التذييل 
  

  الرؤية والهدف والغاية
  

  الرؤية
  

حصــول  تحقيــق عــالم يخلــو مــن أي شــخص يعــاني مــن ضــعف البصــر دون لــزوم ويســمح للمصــابين بــالعمى الــذي ال يمكــن تجنبــه بــأن يســتغلوا كامــل طاقــاتهم ويضــمن
  الجميع على خدمات شاملة لرعاية العين

  افتراضات مهمة  سبل التحقق  ١مؤشرات قابلة للقياس  الهدف
الحـــــد مـــــن حـــــاالت ضـــــعف البصـــــر 

من الذي يمكن تجنبه بوصفه مشكلة 
مشــــاكل الصـــــحة العموميــــة العالميـــــة 
وضــــــمان حصــــــول ضــــــعفاء البصــــــر 

  ٢على خدمات التأهيل

معــــدل انتشــــار حــــاالت ضــــعف البصــــر 
  وأسبابها

الهــدف العــالمي: تخفــيض معــدل انتشــار 
ــــــذي يمكــــــن  حــــــاالت ضــــــعف البصــــــر ال

 ٢٠١٩بحلـــول عـــام  ٪٢٥تجنبـــه بنســـبة 
  ٢٠١٠مقارنة بالبيانات األساسية لعام 

الوبائيــــة علــــى الصــــعيدين جمــــع البيانــــات 
الـــــوطني ودون الـــــوطني وٕاعـــــداد تقـــــديرات 

  إقليمية وعالمية

ات حقـــوق اإلنســـان وضـــمان يـــتنفيـــذ اتفاق
تكافؤ الفرص في كل السياسـات وتمكـين 

  ضعفاء البصر التام
ضـــــــمان االســـــــتثمار المتواصـــــــل بحلـــــــول 

  نهاية الفترة المشمولة بخطة العمل

        الغاية
تحســـــــين الحصـــــــول علـــــــى خـــــــدمات 
شــاملة لرعايــة العــين تــدمج فــي الــنظم 

  الصحية

عدد العاملين المعنيين برعاية العين لكل 
  مليون نسمة

  الكتاركتامعدل جراحة 

تقــــــارير تلخــــــص البيانــــــات الوطنيــــــة التــــــي 
  تتيحها الدول األعضاء

إتاحــــة فــــرص كاملــــة ومتكافئــــة لحصــــول 
  جميع السكان على الخدمات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤انظر أيضًا التذييل     ١
الرئيسية التي يمكن تجنبها ومكافحتها وٕاتاحة خدمات رعاية العين األساسية ورد ذكر غرض برنامج األمانة للوقاية من العمى المتمثل في "الوقاية من أسباب العمى    ٢

في كل مجتمع محلي" ضمن  ٪١بتسجيل نسبة ال تزيد على  ٪٠,٥والهدف الطويل األجل المنطوي على تخفيض معدالت حاالت العمى الوطنية إلى أقل من  للجميع...
  Formulation and Management of National Programmes for the Prevention of Blindness. Geneva, World Health Organization, 1990ي: ــــــــالتال  عــــــــــــالمرج

  ).WHO/PBL/90.18 (الوثيقة
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  ٢لتذييل ا
  

  شاملة ونهج مبادئ
  

ــــــــع  ضــــــــمان حصــــــــول جمي
ــــى الخــــدمات  األشــــخاص عل

  وتكافؤ الفرص بينهم

تمكـــــين المصـــــابين بـــــالعمى   نهج يشمل جميع مراحل العمر  بالبيناتالممارسة المسندة   حقوق اإلنسان
  وضعفاء البصر

ينبغــــي إتاحــــة فــــرص متكافئــــة 
لجميــــع األشــــخاص للحصــــول 
على خدمات الرعاية الصحية 
والتمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن 

اسـتعادة بلوغه من الصحة أو 
بصـــرف النظـــر  هـــذا المســـتوى

عـــن الســـن أو نـــوع الجـــنس أو 
  الوضع االجتماعي

يجــب أن تمتثــل االســتراتيجيات 
وعمليـــــــــــات التـــــــــــدخل للعـــــــــــالج 
ــــــات  ــــــة لالتفاقي ــــــة والتوعي والوقاي
واالتفاقــــــــــات الدوليــــــــــة لحقــــــــــوق 

  اإلنسان

مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــروري أن تســـــــــــــــــند 
االســــتراتيجيات وعمليــــات التــــدخل 
للعــالج والوقايــة والتوعيــة بالبينــات 

  العلمية والممارسة الجيدة

من الضروري أن تأخذ السياسات 
بـــرامج بشـــأن خـــدمات والخطـــط وال

صـــــــــــحة العـــــــــــين وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 
الخـــــــــــــدمات ذات الصـــــــــــــلة فـــــــــــــي 
الحســــــبان االحتياجــــــات الصــــــحية 
ـــــــي كـــــــل مراحـــــــل  ـــــــة ف واالجتماعي

  العمر

تمكـــين المصـــابين بـــالعمى أو 
ضـعفاء البصــر مـن المشــاركة 
التامـــــــة فـــــــي جوانـــــــب الحيـــــــاة 
ـــــــــــــة واالقتصـــــــــــــادية  االجتماعي

  والسياسية والثقافية
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  ٣ التذييل
  

  األغراض واإلجراءات
  

  افتراضات مهمة  سبل التحقق  مؤشرات قابلة للقياس  ١الغرض 
إعــــــداد البينــــــات واســــــتخدامها لمناصــــــرة 
تعزيــــز التــــزام الــــدول األعضــــاء بصــــحة 

  العين من الناحيتين السياسية والمالية

عـــدد (٪) الـــدول األعضـــاء التـــي أجـــرت 
دراســـــــــات استقصـــــــــائية عـــــــــن معـــــــــدالت 

الســـــــــنوات  االنتشـــــــــار ونشـــــــــرتها خـــــــــالل
  ٢٠١٩الخمس الماضية قبل عام 

عدد(٪) الدول األعضاء التـي اسـتكملت 
تقييمـــــًا لخـــــدمات رعايـــــة العـــــين ونشـــــرته 
خــــالل الســــنوات الخمــــس الماضــــية قبــــل 

  ٢٠١٩عام 
تقــــارير الــــدول األعضــــاء عــــن االحتفــــال 

  بيوم الرؤية العالمي

تقـــــارير الـــــدول األعضـــــاء المقدمـــــة إلـــــى 
واالقتصــادي  األمانــة عــن التقيــيم الوبــائي

لمعـــدل انتشـــار حـــاالت ضـــعف البصـــر 
  وأسبابها

نتــــــائج عمليــــــات تقيــــــيم خــــــدمات رعايــــــة 
العــــــين والبحــــــوث المتصــــــلة بالمردوديــــــة 
المســــتخدمة لصــــياغة سياســــات وخطــــط 
وطنيــــــة ودون وطنيـــــــة خاصــــــة بصـــــــحة 

  العين
تقارير عن األنشطة الوطنية واإلقليميـة ال

  والعالمية للمناصرة وٕاذكاء الوعي

ــــادة االســــتثمار فــــي  نجــــاح جهــــود المناصــــرة فــــي زي
مجــال صــحة العــين علــى الــرغم مــن الســياق المــالي 

  العالمي الحالي وبرامج العمل المتزاحمة

  مساهمات الجهات الشريكة الدولية المقترحة  مساهمات األمانة  مساهمات الدول األعضاء المقترحة  ١اإلجراءات المرتبطة بالغرض 
سـكانية إجراء دراسات استقصائية  ١-١

عــــــن معــــــدل انتشــــــار حــــــاالت ضــــــعف 
  البصر وأسبابها

إجــراء دراســات استقصــائية بالتعــاون مــع 
الجهــــــات الشــــــريكة بتخصــــــيص المــــــوارد 

  حسب االقتضاء
نشــــــــر نتــــــــائج الدراســــــــات االستقصــــــــائية 

  وتعميمها وٕارسالها إلى األمانة

إمــداد الــدول األعضــاء بــاألدوات إلجــراء 
ة الدراســـات االستقصـــائية وتقـــديم المشـــور 

  التقنية إليها
إتاحــــــــة التقــــــــديرات المتعلقــــــــة بمعــــــــدالت 
ـــــــى الصـــــــعيدين اإلقليمـــــــي  االنتشـــــــار عل

  والعالمي

  مناصرة الحاجة إلى إجراء دراسات استقصائية
تحديد موارد إضافية واإلمـداد بهـا لتكملـة اسـتثمارات 

  الحكومات الخاصة بالدراسات االستقصائية



  
  
 

 

ج
٦٦/

١١
   

   
  

حق
المل

 
 

   
   

 
 

 
A

66
/1

1 
   

   
   

A
nn

ex
 

11
 

تقيــيم قــدرة الــدول األعضــاء علــى   ٢-١
تــــــوفير خــــــدمات شــــــاملة لرعايــــــة العــــــين 

  وتحديد الثغرات

تقيــــــــيم تــــــــوفير خــــــــدمات رعايــــــــة العــــــــين 
 بتخصـــــيص المـــــوارد حســـــب االقتضـــــاء.

ينبغــي أن تشــمل عمليــات التقيــيم مــدى و 
توفر الخدمات المتاحة والحصـول عليهـا 
واســـتدامتها والقـــدرة علـــى تحمـــل تكاليفهـــا 
وجودتهـــــــا ومـــــــدى تكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي 

فــــي ذلــــك تحليـــــل الحصــــول عليهــــا بمـــــا 
  مردودية برامج صحة العين

جمـــع البيانـــات وتصـــنيفها علـــى الصـــعيد 
ــــــوفير  ــــــي ت ــــــد الثغــــــرات ف ــــــوطني بتحدي ال

  الخدمات
نشــــــــر نتــــــــائج الدراســــــــات االستقصــــــــائية 
وتعميمهـــــــا ورفـــــــع التقـــــــارير عنهـــــــا إلـــــــى 

  األمانة

إمــداد الــدول األعضــاء بــاألدوات إلجــراء 
عمليــــــات تقيــــــيم خــــــدمات رعايــــــة العــــــين 

  مشورة التقنية إليهاوتقديم ال
نشـــــر التقـــــارير التـــــي تلخـــــص البيانـــــات 
المتاحـــة مـــن الـــدول األعضـــاء والجهـــات 

  الشريكة الدولية وتعميمها

مناصــرة الحاجــة إلــى إجــراء عمليــات لتقيــيم خــدمات 
  رعاية العين

  دعم الدول األعضاء في جمع البيانات وتعميمها
ت تحديد موارد إضافية واإلمـداد بهـا لتكملـة اسـتثمارا

الحكومـــات الخاصـــة بعمليـــات تقيـــيم خـــدمات رعايـــة 
  العين

توثيـــــــــق األمثلـــــــــة علـــــــــى أفضـــــــــل  ٣-١
الممارســات فـــي تعزيــز حصـــول الجميـــع 
علــى خــدمات رعايــة العــين واســتخدامها 

  ألغراض المناصرة

تحديـــــــــــد عمليـــــــــــات التـــــــــــدخل الناجحـــــــــــة 
  والدروس المستخلصة وتوثيقها

نشــــر النتــــائج ورفــــع التقــــارير عنهــــا إلــــى 
  األمانة

إعداد األدوات وتوفيرها للـدول األعضـاء 
  المشورة التقنية مع إسداء

  مقارنة تقارير الدول األعضاء وتعميمها

  مناصرة الحاجة إلى توثيق أفضل الممارسات
دعــم الــدول األعضــاء فــي توثيــق أفضــل الممارســات 

  وتعميم النتائج
  تحديد موارد إضافية لتكملة استثمارات الحكومات

  افتراضات مهمة  سبل التحقق  قابلة للقياسمؤشرات   ٢الغرض 
ة ـج وطنيـــط وبرامـــات وخطــــــوضــع سياس

خـدمات بن للنهوض ــة العيـة بصحـمتعلق
أو تـــــدعيمها  و/ الشـــــاملة صـــــحة العـــــين

وتنفيذها تمشيًا مـع إطـار عمـل المنظمـة 
لتعزيــــز الــــنظم الصــــحية بهــــدف تحســــين 

  الحصائل الصحية

عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي تقــــدم 
التقـــارير عـــن تنفيـــذ السياســـات والخطـــط 

  والبرامج المتعلقة بصحة العين
عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي لــــديها 

الوقايــــة مــــن  لجنــــة معنيــــة بحــــة العــــين/
أو منســــــــق وطنــــــــي معنــــــــي  العمــــــــى و/

  بالوقاية من العمى أو آلية معادلة
عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي تــــدرج 
أجــزاء خاصــة برعايــة العــين فــي قوائمهــا 
الوطنيــــــة المتصــــــلة باألدويــــــة األساســــــية 
ــــــــــات  ووســــــــــائل التشــــــــــخيص والتكنولوجي

  الصحية

التقـــارير التـــي تلخـــص البيانـــات المتاحـــة 
  من الدول األعضاء

تــأثير السياســـات والخطـــط والبــرامج الكـــافي فـــي كـــل 
  الفئات السكانية

  إتاحة الخدمات لألشخاص المحتاجين إليها
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عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي ترفــــع   
التقــــارير عــــن إدمــــاج صــــحة العــــين فــــي 
الخطـــــط والميزانيـــــات الوطنيـــــة المتصـــــلة 

  بالصحة
عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي ترفــــع 
التقارير عـن خطـة وطنيـة تشـمل المـوارد 

  البشرية لرعاية العين
عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي ترفــــع 
التقـــــــارير عـــــــن البينـــــــات المنبثقـــــــة عـــــــن 

حة البحوث المرتبطة بمردودية برامج ص
  العين

    

  افتراضات مهمة  سبل التحقق  مؤشرات قابلة للقياس  ٢الغرض اإلجراءات المرتبطة ب
ضــمان الريــادة وتصــريف الشــؤون  ١-٢

تحـــــــــديث سياســـــــــات وخطـــــــــط  لوضـــــــــع/
دون وطنيــــــة خاصــــــة بصــــــحة  وطنيــــــة/

  العين وتنفيذها ورصدها

تحـديث سياسـات وخطـط وبــرامج  وضـع/
دون وطنيـــــــة خاصـــــــة بصـــــــحة  وطنيـــــــة/
والوقايـــة مـــن ضـــعف البصـــر بمـــا العـــين 

فــي ذلــك المؤشــرات واألهــداف بمشــاركة 
  أصحاب المصلحة الرئيسيين

ـــــــة العـــــــين  ضـــــــمان إدراج خـــــــدمات رعاي
األوليــــة فـــــي خـــــدمات الرعايـــــة الصـــــحية 

  األولية
أو  وضـــــــــع آليـــــــــات تنســـــــــيق جديـــــــــدة و/

ـــــة  ـــــات التنســـــيق الراهن ـــــى آلي ـــــاظ عل الحف
(مثـــل المنســـق الـــوطني واللجنـــة المعنيـــة 

ـــــــة مـــــــن العمـــــــى  العـــــــين/بصـــــــحة  الوقاي
دون الوطنيــــــــــــــة  واآلليــــــــــــــات الوطنيــــــــــــــة/

األخرى) لإلشراف علـى تنفيـذ السياسـات 
  تقييمها والخطط والبرامج ورصدها/

تزويـــد الـــدول األعضـــاء بإرشـــادات عـــن 
كيفيـــــة وضـــــع وتنفيـــــذ سياســـــات وخطـــــط 
وبــــــــرامج وطنيــــــــة وأخــــــــرى دون وطنيــــــــة 

  مع خطة العمل العالميةتتماشى 
ــــوفير األدوات وا ــــدول ت ــــة لل لمشــــورة التقني

األعضــــاء بشــــأن خــــدمات رعايــــة العــــين 
األوليــة والبينــات علــى ممارســات الريــادة 
وتصــــريف الشــــؤون الجيــــدة المتبعــــة فــــي 
إعـــداد خـــدمات شـــاملة ومتكاملـــة لرعايـــة 

  العين وتنفيذها ورصدها وتقييمها
الحفـــــاظ علـــــى مـــــوظفين علـــــى  تكـــــوين/

الصـــــعيدين العـــــالمي واإلقليمـــــي معنيـــــين 
الوقايـــــــة مـــــــن ضـــــــعف  عـــــــين/بصـــــــحة ال

  البصر
إنشــــاء وظــــائف قطريــــة خاصــــة بصــــحة 

الوقاية من ضعف البصـر حيثمـا  العين/
يكـــون مالئمـــًا مـــن الناحيـــة االســـتراتيجية 

  وتسمح الموارد بذلك

دون الوطنيـــــــة لوضـــــــع  مناصـــــــرة الريـــــــادة الوطنيـــــــة/
  السياسات والخطط والبرامج

دعـــــم الريـــــادة الوطنيـــــة فـــــي تحديـــــد المـــــوارد الماليـــــة 
الخطــــط وٕادراج  التقنيــــة الالزمــــة لتنفيــــذ السياســــات/و 

خـــدمات رعايـــة العـــين األوليـــة فـــي خـــدمات الرعايـــة 
  الصحية األولية

ضــمان تمويــل الوظــائف الرئيســية فــي األمانــة علــى 
صـــعيد المقـــر الرئيســـي وعلـــى المســـتويات اإلقليميـــة 

  والقطرية
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ضــــــمان المــــــوارد الماليــــــة الكافيــــــة  ٢-٢
وتـــوفير خـــدمات لتحســـين صـــحة العـــين 

شــــاملة لرعايــــة العــــين تــــدمج فــــي الــــنظم 
الصــحية عبــر سياســات وخطــط وبــرامج 

  وطنية

ضـــمان تمويـــل صـــحة العـــين فـــي إطـــار 
خــــــــــدمات شــــــــــاملة ومتكاملــــــــــة للرعايــــــــــة 

  الصحية
إجـــراء تحليـــل لمردوديـــة خـــدمات الوقايـــة 
مـــن ضـــعف البصـــر الـــذي يمكـــن تجنبـــه 
والتأهيــــل وبحــــوث عــــن مردوديــــة بــــرامج 

تغالل المــوارد المتاحــة صــحة العــين الســ
  على أمثل وجه

تــــــوفير األدوات والـــــــدعم التقنـــــــي للـــــــدول 
األعضــــاء فــــي تحديــــد عمليــــات التــــدخل 
عالية المردوديـة وضـمان المـوارد الماليـة 

  الالزمة

المناصــرة علـــى الصـــعيدين الــوطني والـــدولي لتـــوفير 
مــوارد التمويــل الكافيــة واســتخدامها الفعــال مــن أجــل 

ــــذ السياســــات والخ ــــة/تنفي ــــرامج الوطني دون  طــــط والب
  الوطنية

تحديـــد مصـــادر التمويـــل لتكملـــة االســـتثمار الـــوطني 
  في خدمات رعاية العين وأنشطة تحليل المردودية

ــــــــــة   ٣-٢ ــــــــــوى عامل ــــــــــدرات ق ــــــــــة ق تنمي
مســتدامة والحفــاظ عليهــا لتــوفير خــدمات 
شـــاملة لرعايـــة العـــين كجـــزء مـــن المـــوارد 
البشــــرية األوســــع نطاقــــًا المكونــــة للقــــوى 

  العاملة الصحية

تخطيط الموارد البشرية لرعاية العين في 
إطــار تخطــيط المــوارد البشــرية الصــحية 
األوســع نطاقــًا وتخطــيط المــوارد البشــرية 
المعنيــــة بصــــحة العــــين فــــي القطاعـــــات 

  المعنية األخرى
تـــــوفير التـــــدريب ألصـــــحاب المهـــــن فـــــي 
مجــــال صــــحة العــــين وتطــــوير مســــارهم 

  المهني
للحفـاظ علـى  ضمان وضع اسـتراتيجيات

  العاملين المعنيين بصحة العين وتنفيذها
تحديــــــــد أفضــــــــل الممارســــــــات وتوثيقهــــــــا 
وتعميمها على األمانة والجهات الشريكة 
األخرى فيما يتصل بالموارد البشـرية فـي 

  مجال صحة العين

  تقديم المساعدة التقنية عند االقتضاء
مقارنــة األمثلــة علــى أفضــل الممارســات 

  ونشرها

ــــي مجــــال مناصــــرة أهم ــــة مســــتدامة ف ــــوى عامل ــــة ق ي
  صحة العين

دعـــم التـــدريب وتنميـــة القـــدرات المهنيـــة عبـــر آليـــات 
  التنسيق الوطنية

تــــوفير الــــدعم للــــدول األعضــــاء فــــي جمــــع البيانــــات 
  وتعميمها

تــــوفير خــــدمات شــــاملة ومنصــــفة   ٤-٢
ــــة  ــــى مســــتويات الرعاي ــــة العــــين عل لرعاي

، تنطـــوي األوليــة والثانويـــة والمتخصصــة
 وطنيــة بشــأنضــطالع بأنشــطة علــى اال

ــــــة  ــــــتخلص مــــــن التراخومــــــا وداء كالبي ال
  الذنب

أو تنســـــــيق فـــــــرص حصـــــــول  إتاحـــــــة و/
الجميــــع علــــى خــــدمات شــــاملة ومنصــــفة 

مـــع التركيـــز علـــى الفئـــات لرعايـــة العـــين 
  المعرضة للخطر، كاألطفال والمسنين

آليــــات اإلحالــــة وخــــدمات تأهيــــل  تعزيــــز
  ضعفاء البصر

الخاصـة بجـودة وضع المعـايير والقواعـد 
  رعاية العين

تـــــوفير أدوات المنظمـــــة الراهنـــــة والـــــدعم 
  التقني للدول األعضاء

مناصــرة أهميــة الخــدمات الشــاملة والمنصــفة لرعايــة 
  العين

ـــة  ـــوفير خـــدمات رعاي ـــاء القـــدرات المحليـــة لت دعـــم بن
العين بما فيها خدمات التأهيل تمشيًا مع السياسـات 

  ق الوطنيةوالخطط والبرامج عبر آليات التنسي
رصد الخدمات المتاحة وتقييمها ورفع التقارير عنها 
تمشيًا مع السياسات والخطط والبرامج الوطنيـة عبـر 

  آليات التنسيق الوطنية
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إتاحـــة األدويـــة األساســـية ووســـائل  ٥-٢
التشـــــــــخيص والتكنولوجيـــــــــات الصـــــــــحية 
المضــمونة الجــودة وجعلهــا فــي المتنــاول 
ــــــــــــات  ــــــــــــى الفئ ــــــــــــالتركيز الخــــــــــــاص عل ب
المستضـــعفة والمجتمعـــات المحليـــة غيـــر 

، وتقصــي الحاصــلة علــى خــدمات كافيــة
القـدرة علـى تعّزز  إمكانيات وضع آليات
ـــــدة كنولوجيـــــات التحمـــــل تكـــــاليف الت جدي

  مسندة بالبّيناتال

ضـــمان وجـــود قائمـــة وطنيـــة بالمنتجـــات 
الطبيــــــــــــــــة األساســــــــــــــــية وبروتوكــــــــــــــــوالت 
التشــــخيص والعــــالج الوطنيــــة والمعــــدات 

  ذات الصلة
ان تــوفر األدويــة األساســية ووســائل ضــم

ـــــــــات الصـــــــــحية  التشـــــــــخيص والتكنولوجي
  والحصول عليها

ـــدعم  تـــوفير المســـاعدة التقنيـــة واألدوات ل
  الدول األعضاء

مناصرة أهمية األدوية األساسية ووسائل التشـخيص 
  والتكنولوجيات الصحية

ــــــــة األساســــــــية ووســــــــائل التشــــــــخيص  ــــــــوفير األدوي ت
ـــــــات الصـــــــحية تمشـــــــياً  مـــــــع السياســـــــات  والتكنولوجي

  الوطنية

إدراج مؤشــــــــــرات رصـــــــــــد تـــــــــــوفير  ٦-٢
خــــــــدمات رعايــــــــة العــــــــين وجــــــــودة هــــــــذه 

  الخدمات في نظم المعلومات الوطنية

اعتمـــــــــــاد مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المؤشـــــــــــرات 
واألهداف الوطنية تشمل ما يتصل منهـا 
  بالتأهيل ضمن نظم المعلومات الوطنية
  جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها دورياً 

  ر عن البيانات إلى األمانةرفع التقاري

تقديم الـدعم التقنـي إلـى الـدول األعضـاء 
إلدراج المؤشرات واألهداف الوطنيـة فـي 

  النظم الصحية الوطنية
ــــــدول  مقارنــــــة البيانــــــات التــــــي تتيحهــــــا ال

  األعضاء سنويًا وتعميمها

مناصــــرة أهميــــة رصــــد اســــتخدام المؤشــــرات المتفــــق 
  عليها على الصعيد الوطني

المـالي والتقنـي لجمـع البيانـات الوطنيــة تـوفير الـدعم 
  ودون الوطنية وتحليلها

  افتراضات مهمة  سبل التحقق  مؤشرات قابلة للقياس  ٣الغرض 
تعزيـــــز المشــــــاركة المتعــــــددة القطاعــــــات 
  والشراكات الفعالة لتحسين صحة العين

عـــدد (٪) الـــدول األعضـــاء التـــي تشـــير 
إلــــى اتبــــاع نهــــج متعــــدد القطاعــــات فــــي 

وخططهــــا وبرامجهــــا الوطنيــــة سياســــاتها 
الوقايــــــة مــــــن  الخاصـــــة بصــــــحة العـــــين/

  العمى
تنفيذ تحالف المنظمة من أجـل الـتخلص 
ــــول عــــام  ــــي العــــالم بحل مــــن التراخومــــا ف

والبرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء  ٢٠٢٠
كالبية الـذنب وبرنـامج الـتخلص مـن داء 

وفقـــــــًا  كالبيـــــــة الـــــــذنب فـــــــي األمـــــــريكتين
للخطـــــــط االســـــــتراتيجية الخاصـــــــة بهـــــــذه 

  البرامج
عــدد (٪) الــدول األعضــاء التــي أدرجــت 
مجـــال صـــحة العـــين فـــي االســـتراتيجيات 
والمبــــــــــادرات والسياســــــــــات االجتماعيــــــــــة 
االقتصـــادية األوســـع نطاقـــًا المتصـــلة بـــه 

  للحد من الفقر

تقـــــارير الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تتلقاهـــــا 
  األمانة وتقارن بينها

مــن  الــواردةوالمنشــورات السـنوية  التقـارير
  الشراكات

فـي  األخرى غيـر قطـاع الصـحةاستثمار القطاعات 
  التنمية االجتماعية االقتصادية األوسع نطاقاً 
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عــــدد (٪) الــــدول األعضــــاء التــــي ترفــــع   
ــــارير عــــن صــــحة العــــين فــــي إطــــار  التق

  التعاون بين القطاعات

    

  مساهمات الجهات الشريكة الدولية المقترحة  مساهمات األمانة  األعضاء المقترحةمساهمات الدول   ٣اإلجراءات المرتبطة بالغرض 
إشــراك القطاعــات غيــر الصــحية   ١-٣

فــــــي وضــــــع سياســــــات وخطــــــط خاصــــــة 
الوقايــــــة مــــــن ضــــــعف  بصــــــحة العــــــين/
  البصر وتنفيذها

اضــــــــــــطالع وزارات الصــــــــــــحة بتحديــــــــــــد 
قطاعــات أخــرى مثــل القطاعــات التابعــة 

ــــــــــيم  ــــــــــوزارات التعل ــــــــــة و ل ــــــــــة المالي والرعاي
االجتماعيــــــــــة والتنميــــــــــة وٕاشــــــــــراك هــــــــــذه 

  القطاعات
  إلى األمانة خبراترفع التقارير عن ال

إســـــداء المشـــــورة إلـــــى الـــــدول األعضـــــاء 
بشـــأن األدوار المحـــددة للقطاعـــات غيـــر 
الصـــحية وتـــوفير الـــدعم فـــي تحديـــد هـــذه 

  القطاعات وٕاشراكها
  الدول األعضاء ونشرها خبراتمقارنة 

ة للعمــل المتعــدد القطاعــات مناصــرة القيمــة المضــاف
  على مستوى كل القطاعات

تزويد األنشطة المتعـددة القطاعـات بالقـدرات الماليـة 
  والتقنية (مثل المياه واإلصحاح)

 خبـراتتقديم الدعم إلى الـدول األعضـاء فـي جمـع ال
  وتعميمها

تعزيــــــــــز الشــــــــــراكات والتحالفــــــــــات  ٢-٣
  الدولية والوطنية الفعالة

الفعالـــة فـــي الشـــراكات تشـــجيع المشـــاركة 
والتحالفـــــــــات التـــــــــي تنســـــــــق األولويـــــــــات 
ــــرامج الوطنيــــة  والسياســــات والخطــــط والب
وتتكيــــــف معهــــــا وعقــــــد هــــــذه الشــــــراكات 

  والتحالفات حسب مقتضى الحال
تحديــــد اآلليـــــات المالئمـــــة للتعـــــاون بـــــين 

  البلدان والنهوض بها

المشـــاركة فـــي شـــراكات وتحالفـــات تـــدعم 
والبــرامج  األولويــات والسياســات والخطــط

فـــي الــــدول األعضــــاء وتنســــقها وتتكيــــف 
معهــــا وٕادارة هــــذه الشــــراكات والتحالفــــات 
حســـــب مقتضـــــى الحـــــال بمـــــا فـــــي ذلـــــك 

  إشراك كيانات األمم المتحدة األخرى
تيســــــير إرســــــاء عالقــــــات التعــــــاون بــــــين 

  البلدان ودعم ذلك

تشـــجيع المشـــاركة وتـــوفير الـــدعم الفعـــال للشـــراكات 
ن بـــــين البلـــــدان التـــــي والتحالفـــــات وعالقـــــات التعـــــاو 

تنســق األولويــات والسياســات والخطــط والبــرامج فــي 
  الدول األعضاء وتتكيف معها

ــــــــــــي  ٣-٣ إدمــــــــــــاج صــــــــــــحة العــــــــــــين ف
ـــــادرات والسياســـــات  االســـــتراتيجيات والمب
االجتماعيــــة االقتصــــادية األوســــع نطاقــــًا 

  للحد من الفقر

تحديــد مجــال صــحة العــين وٕادراجــه فــي 
السياســــــات والمبــــــادرات و االســـــتراتيجيات 

االقتصــــــادية المتصــــــلة بــــــه  االجتماعيــــــة
  للحد من الفقر 

أمــــام مــــن ضــــمان إتاحــــة فــــرص التعلــــيم 
الــذي يمكــن البصــر  ضــعف يعــانون مــن

وتطوير تجنبه وذاك الذي يتعذر تجنبه، 
ممارســـــــــــــات إدراج العجـــــــــــــز وتنفيـــــــــــــذها 

  وتقييمها

إعداد رسائل رئيسية لواضعي السياسات 
  وتعميمها

الـــــدول األعضـــــاء إســـــداء المشـــــورة إلـــــى 
الوقايــة  بشــأن ســبل إدراج صــحة العــين/

مـــن ضـــعف البصـــر فـــي االســـتراتيجيات 
والمبــــــــــادرات والسياســــــــــات االجتماعيــــــــــة 

  االقتصادية للحد من الفقر

مناصــــرة إدمــــاج صــــحة العــــين فــــي االســــتراتيجيات 
والمبادرات والسياسات االجتماعيـة االقتصـادية للحـد 

  من الفقر
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  ٤التذييل 
  

  الوطنية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهماالمؤشرات 
  

 معدل انتشار حاالت ضعف البصر وأسبابها - ١
  

قيــاس حجــم حــاالت ضــعف البصــر بمــا فيهــا العمــى ورصــد التقــدم المحــرز فــي الــتخلص مــن العمــى الــذي يمكــن تجنبــه ومكافحــة ضــعف البصــر   الغرض/ األساس المنطقي
  الذي يمكن تجنبه

  معدل انتشار حاالت ضعف البصر بما فيها العمى وأسبابها الذي يفضل تصنيفه حسب السن ونوع الجنس  التعريف
األســــــاليب المفضــــــلة لجمــــــع 

  البيانات
ل التقيـيم تتيح الدراسات االستقصائية التمثيلية وذات المنهجية السليمة المتعلقة بمعدالت االنتشار األسلوب األجدر بالثقة. وفضًال عـن ذلـك، يمثـ

منهجيتـين معيـاريتين للحصـول علـى نتـائج خاصـة باألشـخاص  الكتاركتاالسريع لحاالت العمى الذي يمكن تجنبه والتقييم السريع لخدمات جراحة 
  سنة ٥٠المنتمين إلى الفئة العمرية التي تسجل أعلى معدل انتشار لحاالت ضعف البصر أي فئة األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 

  دل انتشار حاالت ضعف البصر المحدد بناًء على الدراسات االستقصائية السكانيةمع  وحدة القياس
  كل خمس سنوات على األقل على الصعيد الوطني  تكرار جمع البيانات

  وزارة الصحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ صحة العين  مصدر البيانات
  ّدث األمانة دوريًا التقديرات العالمية المتعلقة بمعدل انتشار حاالت ضعف البصر وأسبابهاتح  تعميم البيانات

  
 أطباء العيونعدد العاملين المعنيين برعاية العين حسب الفئة:    ١- ٢

  
القــدرات مــن أجــل تعزيــز الــنظم الصــحية الوطنيــة. وأطبــاء  إعــداد اســتجابة لتنميــةتقيــيم مــدى تــوفر القــوى العاملــة فــي مجــال صــحة العــين بهــدف   الغرض/ األساس المنطقي

  العيون هم الفئة األولية التي توفر الخدمات الطبية والجراحية لرعاية العين
عـدد األطبــاء الحاصــلين علــى شــهادات التأهيــل كأطبـاء عيــون مــن مؤسســات وطنيــة بنــاًء علـى معــايير التأهيــل التــي اعتمــدتها الحكومــة. وأطبــاء   التعريف

  لعيون هم أطباء حصلوا على تدريب في طب العيون و/ أو جراحة العين ويعنون بتقييم أمراض العين ومعالجتهاا
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األســــــاليب المفضــــــلة لجمــــــع 
  البيانات

  سجالت الهيئات المهنية والتنظيمية الوطنية

  عدد أطباء العيون لكل مليون نسمة  وحدة القياس
  سنوياً   تكرار جمع البيانات

يبين العدد نسبة أطباء العيون الذين ال يجرون عمليات جراحية والنتاج السريري (مثل أصحاب التخصصات الفرعية) واألداء وجودة عمليـات ال   القيود
  التدخل. وال تعكس البيانات التوزيع الجغرافي ما لم يجر تصنيفها

  عنية بالوقاية من العمى/ صحة العينوزارة الصحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية الم  مصدر المعلومات
  تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األعضاء  تعميم البيانات

  
  عدد العاملين المعنيين برعاية العين حسب الفئة: مصححو البصر   ٢-٢

  
القـدرات مـن أجـل تعزيـز الـنظم الصـحية الوطنيـة. وغالبـًا مـا  إعـداد اسـتجابة لتنميـةتقييم مدى توفر القوى العاملة فـي مجـال صـحة العـين بهـدف   الغرض/ األساس المنطقي

  يكون مصححو البصر في عدد متزايد من البلدان نقطة االتصال األولى بالنسبة إلى األشخاص المصابين بأمراض العين
ــاًء علــى معــايير التأهيــل التــي اعتمــدتها عــدد مصــححي البصــر   التعريف الحاصــلين علــى شــهادات التأهيــل كمصــححي البصــر مــن مؤسســات وطنيــة بن

  الحكومة
األســـــــاليب المفضـــــــلة لجمـــــــع 

  البيانات
  سجالت الهيئات المهنية والتنظيمية الوطنية

  عدد مصححي البصر لكل مليون نسمة  وحدة القياس
  سنوياً   تكرار جمع البيانات

ال يدل العدد على األداء وخصوصًا علـى جـودة عمليـات التـدخل للحـد مـن حـاالت العمـى الـذي يمكـن تجنبـه. وتتغيـر معـارف مصـححي البصـر   القيود
  ومهاراتهم تغيرًا كبيرًا من بلد إلى آخر ألن المناهج الدراسية ليست موحدة
كسـار وفئـات مماثلـة أخـرى تضـطلع بـدور مصـحح البصـر فـي بعـض وال تبين األعداد نسـبة العـاملين السـريريين المعنيـين بـالعين ومصـححي االن

  البلدان التي تشهد نقصًا في عدد العاملين المنتمين إلى فئة مصححي البصر أو ال توجد فيها هذه الفئة
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  وزارة الصحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ صحة العين  مصدر المعلومات
  تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األعضاء  تعميم البيانات

  
  العين حسب الفئة: العاملون المتحالفون المعنيون برعاية العينعدد العاملين المعنيين برعاية    ٣-٢

  
لتنمية القدرات من أجل تعزيز النظم الصحية الوطنية. ويمكن تمييـز  استجابةتقييم مدى توفر القوى العاملة في مجال صحة العين بهدف إعداد   الغرض/ األساس المنطقي

ن وحتـى لـداالعاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين باختالف متطلبات التعليم والتشريعات ولوائح الممارسة والمهارات ونطاق الممارسة بـين الب
ي ضمن بلد واحد. ويتألف العاملون المتحالفون المعنيون برعاية العين عادة من أخصـائيي البصـريات والممرضـين المعنيـين برعايـة العـين ومقـوم

البصــر والمســاعدين المعنيــين برعايــة العــين وتصــحيح البصــر والعــاملين التقنيــين المعنيــين برعايــة العــين وتصــحيح البصــر وأخصــائيي معالجــة 
  الرؤية وأخصائيي العيون الصناعية والمصورين المعنيين بالعين ومديري شؤون رعاية العين

  بد من تحديدها من جانب دولة عضو ترفع التقاريرن يشملون الفئات المهنية التي الأعداد العاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين الذي  التعريف
األســــــاليب المفضــــــلة لجمــــــع 

  البيانات
البيانات الوطنية المستندة إلى البيانـات دون الوطنيـة (علـى مسـتوى المنـاطق) والمنبثقـة عـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة والخاصـة  تجميع

  التي تقدم خدمات رعاية العين
  عدد العاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين لكل مليون نسمة  وحدة القياس

  سنوياً   تكرار جمع البيانات
ال تدل األعداد على األداء وخصوصًا على جودة عمليـات التـدخل للحـد مـن حـاالت العمـى الـذي يمكـن تجنبـه. وهنـاك تبـاين كبيـر فـي المعـارف   يودالق

ض ألغـراوالمهارات. وهذه البيانـات مفيـدة لرصـد التقـدم المحـرز فـي البلـدان مـع مـرور الـزمن إال أنـه ال يمكـن أن تسـتخدم اسـتخدامًا جـديرًا بالثقـة 
  المقارنة بين البلدان بسبب اختالف التسميات

  وزارة الصحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ صحة العين  مصدر المعلومات
  األعضاء تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول  تعميم البيانات

  
  
  

  



  
  
 

 

ج
٦٦/

١١
   

   
  

حق
المل

 
 

   
   

 
 

 
A

66
/1

1 
   

   
   

A
nn

ex
 

19
 

  الكتاركتامعدل جراحة    ١-٣
  

ألن العــالج  الكتاركتــاتمثــل ســبب العمــى الرئيســي علــى الصــعيد العــالمي. ويمكــن تجنــب ضــعف البصــر والعمــى النــاجمين عــن  الكتاركتــازالــت ما  الغرض/ األساس المنطقي
هـو قيـاس كمـي  الكتاركتـاوغرس عدسات داخل مقلة العين) هو عالج مأمون وناجع السـترداد الرؤيـة. ومعـدل جراحـة  الكتاركتاالفعال (استخراج 

. ومن المحتمل استخدام المعدل لتحديد األهداف ضمن البلدان بدًال من استخدامه للمقارنة بين البلدان. وغالبًا مـا الكتاركتالتوفير خدمات جراحة 
  ر مباشر لتوفير خدمات رعاية العين العامةيستخدم أيضًا كمؤشر غي

  المسجلة في السنة لكل مليون نسمة الكتاركتاعدد عمليات جراحة   التعريف
األســــاليب المفضــــلة لجمــــع 

  البيانات
  سجالت المعلومات الصحية والدراسات االستقصائية الحكومية

  المسجلة لكل مليون نسمة الكتاركتاعدد عمليات جراحة   وحدة القياس
  سنويًا على الصعيد الوطني. ومن المستحسن مقارنة البيانات على المستوى دون الوطني في البلدان الكبرى.  تكرار جمع البيانات

التـي تجـرى فـي بلـد أي العمليـات التـي تجـرى ضـمن القطاعـات الحكوميـة  الكتاركتـاليس هذا المؤشر مجديًا إال عندما يشمل كل عمليات جراحـة   القيود
  وغير الحكومية

  استخدام المصادر الرسمية للبيانات السكانية (األمم المتحدة) في عمليات الحساب  التعليقات
  صحة العين وزارة الصحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/  مصدر المعلومات

  تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األعضاء  تعميم البيانات
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  الكتاركتاجراحة  تغطية   ٢-٣
  

  لالحتياجات الكتاركتاتقييم مدى تلبية خدمات جراحة   الغرض/ األساس المنطقي
الذين خضعوا لهذه العملية في عين واحدة أو فـي  الكتاركتاالثنائية الجانب المؤهلين للخضوع لعملية جراحة  الكتاركتانسبة األشخاص المصابين ب  التعريف

  )٦/١٨و ٣/٦٠كلتا العينين (على مستوى 
األســــاليب المفضــــلة لجمــــع 

  البيانات
ة التمثيلية وذات المنهجية السـليمة المتعلقـة بمعـدالت االنتشـار فضـًال عـن الحسـاب الحساب باستخدام البيانات المنبثقة عن الدراسات االستقصائي

اللـذين همـا عبـارة عـن  الكتاركتـاباستخدام البيانات المستمدة من التقييم السريع لحـاالت العمـى الـذي يمكـن تجنبـه والتقيـيم السـريع لخـدمات جراحـة 
اص المنتمين إلى الفئة العمرية التي تسجل أعلى معدل انتشـار لحـاالت العمـى وضـعف منهجيتين معياريتين للحصول على نتائج خاصة باألشخ

  سنة ٥٠أي فئة األشخاص الذين تزيد أعمارهم على  الكتاركتاالبصر بسبب 
  النسبة  وحدة القياس

  معدل انتشار حاالت العمى وضعف البصر وأسبابهايعتمد على تكرار إجراء دراسة وطنية/ على مستوى المناطق عن   تكرار جمع البيانات
  ضرورة إجراء دراسات سكانية قد يكون تعميمها محدوداً   القيود

  من األفضل تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والسن والموقع الحضري/ الريفي أو المنطقة الحضرية/ الريفية  التعليقات
  معني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ صحة العينوزارة الصحة أو المنسق الوطني ال  مصدر المعلومات

  تنشر األمانة دوريًا تحديثًا للمعلومات  تعميم البيانات
      
  

=     =    =
 


