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  EB117/35   من جدول األعمال المؤقت ٩-٤البند 
  
  
  
  

  الوقاية من العمى وضعف البصر 
   اللذين يمكن تجنبهما

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  
 ١٦١يعاني ما يربو علـى      ) ٢٠٠٢(لخاصة بعبء ضعف البصر في العالم       طبقاً ألحدث التقديرات ا     -١

 شخص مصاب مليون ٣٧ بضعف الرؤية و   مصاب مليون شخص    ١٢٤ ومنهممليون نسمة من ضعف البصر،      
 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         . العالم قد تكون أكبر بكثير    ضعف البصر في    
  . تجنبها يمكن  كان٪ من حاالت العمى٧٥أن 
  
.  أثر بالغ على التنمية االجتماعية االقتـصادية لألفـراد والمجتمعـات       الشديدوللعمى وضعف البصر      -٢

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

راسات الحديثة وجود صلة مباشرة بين الحرمـان االجتمـاعي          وتظهر الد . المصاب بضعف البصر   الشخص
وبـين  ) وخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل     ( من ناحية  واالقتصادي الذي يعانيه المصابون بضعف البصر     
ويمكن عكس ما ينجم عن ذلـك مـن         .  من الناحية األخرى   قدرتهم على طلب الرعاية الطبية وحصولهم عليها      

سريع، من خالل التدخالت الوقائية والـشافية المناسـبة والعاليـة المـردود             القتصادي  الجتماعي ا التدهور ا ال
  . والمتاحة على نطاق واسع

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

ـ و الديمغرافيةوفي ظل التغيرات    . بالعمى درة مـن المتوقـع زيـادة اإلصـابة     مستويات الزيادة السكانية المق
 بكثيـر    من الذكور  أكثرواإلناث معرضات   . األمراض المزمنة واألمراض غير السارية التي تضر باإلبصار       ب

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

  .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



   EB117/35    ١١٧/٣٥ت م

2 

٪ من حاالت العمى في العـالم، الـسبب الرئيـسي           ٥٠، الذي يتسبب في     )الكاتراكت(ومازال الساد     -٤
وعلـى  .  الحصائل الجراحيـة   الذي طرأ على  الم، على الرغم من التحسن       الع مناطقلضعف البصر في جميع     

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

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

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

 في معدل انتشار العمى   وكبيرة  وللحد إلى أبعد مدى من حدوث زيادة مفاجئة         . يرتفع هذان الرقمان  المرجح أن   
ج  والعالللتحريهذه الزيادة، البد من مواصلة تقييم األساليب المالئمة حدوث لوقاية من ل، ونتيجة هذين السببين

  .الطبي وإدراجها كأولويات ضمن االستراتيجيات الوطنية للرعاية الصحية
  
مرضـين  وداء كالبية الذنب، وهمـا أهـم        ) التراخوما (الحثروتمت على نحو متزايد السيطرة على         -٦

 في العمى الذي يمكن تجنبه، وذلك بفضل عدة تحالفات دولية واسعة بـين منظمـة الـصحة                  معديين يتسببان 
االلتزام اآلن   به أنشطة التعاون هذه من الضروري        كُللتوبناء على النجاح الذي     . والشركاء الرئيسيين العالمية  
  . بالقضاء على ضعف البصر الناجم عن هاتين الحالتين المرضيتينمجدداً

  
 أن يـالزم المـصاب بـه لـسنوات          يتوقـع، إن حـدث،    يعد العمى في مرحلة الطفولة، وهو أمر        و  -٧

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

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

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

، فـي موعـد   ٢٠٢٠ الدول األعضاء على التعهد تحديداً بوضع خطط وطنية للرؤيـة        ٢٦-٥٦ج ص ع  القرار  
  .٢٠٠٧ بحلول عام والبدء في تنفيذ خططها، ٢٠٠٥يتجاوز عام  ال
  
مكن تجنبه مـن تـوافر تـدخالت معروفـة أثبتـت       الوقاية من ضعف البصر الذي ي     أنشطة  وتستفيد    -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                     عمليات
 المـوارد   وتـدعيم وهكذا فإن أنـشطة مكافحـة األمـراض،         . بطب العيون بفعالية وكفاءة شديدتين     الخاصة
تكلفـة  بزيادة إتاحة الرعاية الخاصة بـصحة العـين         لواستخدام تكنولوجيات زهيدة التكلفة ومالئمة       البشرية،
 خـدمات   بغيـة إقامـة   " ٢٠٢٠الرؤيـة   " من الدعائم الرئيسية للعمل الخاص بمبادرة        هي أمور تُعتبر  معقولة،  

مستدامة وشاملة وعالية الجودة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الخاصة بالعين، كجزء ال يتجزأ من نُظم الرعاية                
  .الصحية
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الوقاية من  مجال  تقدم منظمة الصحة العالمية، هي وشركاؤها في        " ٢٠٢٠الرؤية  "مبادرة  ومنذ إطالق     -١٠
بدء أو تعزيز خدماتها الوطنية المتكاملة الخاصـة بطـب          ب فيما يتعلق مهتمة  العمى، الدعم التقني إلى البلدان ال     

 المجموعات الـسكانية المقيمـة فـي البلـدان          في" ٢٠٢٠الرؤية  "وتتمثل األهداف الرئيسية لمبادرة     . العيون
 الرؤيـة " دولة عضواً أنشطة مبادرة      ١٢١وحتى اآلن استضافت    . المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل    

 اعتُمـدت وقد  . أو شاركت فيها، بما في ذلك تقدير االحتياجات الوطنية وعقد حلقات العمل التخطيطية            " ٢٠٢٠
 مقدمو خدمات الرعايـة     وأبدى المهنية الرئيسية،    من قبل المنظمات  " ٢٠٢٠الرؤية  "مرامي وأغراض برنامج    

 ذلـك فـإن المـستويات الحاليـة       وعلى الـرغم مـن    . الصحية التزاماً كبيراً ببلوغ هذه المرامي واألغراض      
، وال تفـي    ٢٦-٥٦ج ص ع  وتنفيذ الخطط الوطنية تقصر عن بلوغ الهـدف المحـدد فـي القـرار                لتخطيط
وقد تأخر وضع وتنفيـذ الخطـط       . المتاحة أو المستخدمة باالحتياجات الحالية وال االحتياجات المقدرة        الموارد

 البلدان التي كان يمكن أن تحقق أقصى استفادة من التنفيذ التام             في كثيرٍ من   ، تحديداً، وطنية للوقاية من العمى   ال
 هي التي وضعت     فقط ٪ من البلدان المستهدفة   ٣٢ ت كان ٢٠٠٥أغسطس  / وحتى آب . ٢٦-٥٦ج ص ع  للقرار  

  .٢٠٢٠لرؤية لمسودات للخطط الوطنية 
  
 مناقـشة مـشكلة العمـى       اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط، في دورتها الثانية والخمسين، وبعد         وقامت  -١١

 أن جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمـسين        باعتماد قرار توسمت فيه   وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما،      
  ١.قد ترغب في النظر في قرار بشأن المسألة

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 يضع في الحسبان اقتـراح اللجنـة     المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي، الذي           -١٢

  :اإلقليمية لشرق المتوسط
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد أن نظر في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما،
  

  : جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  ون،جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمس
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكـن              
  تجنبهما؛

  
 مليون شخص في العالم يعانون مـن ضـعف          ١٦١ على   يربووتسليماً منها بأن ما     

٪ مـن حـاالت   ٧٥ مليون شخص مصاب بالعمى، وأن ما يقدر بما يبلـغ    ٣٧البصر، منهم   
  مكن تجنبه؛يالعمى 

  

                                                      
  .٣-ق/ ٥٢إ ل/ م شالقرار    ١
 .١١٧/٣٥م تالوثيقة    ٢
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   بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه؛٢٦-٥٦ج ص علقرار وإذ تذكر با
  

هـي التـي وضـعت      ٪ فقط من البلدان المـستهدفة       ٣٢ أن   إلىوإذ تشير مع القلق     
  ؛٢٠٠٥أغسطس / حتى آب" ٢٠٢٠الرؤية " لمبادرة مسودات للخطط الوطنية

  
 صادي ثقيـل  يلقي بعبء اقت  بين الفقر والعمى، وبأن الفقر      القائمة  إذ تسلّم بالصالت    و

  على عاتق المجتمعات المحلية والبلدان، والسيما البلدان النامية؛
  

قـد تأتـت   ) التراخوما(ثر حوإذ تسلّم أيضاً بأن مكافحة كل من داء كالبية الذنب وال         
  بفضل التزام التحالفات الدولية الواسعة؛

  
جل المبادرة   بتقديم الدعم من أ    تعهدت من الدول األعضاء قد      اًوإذ تشير إلى أن كثير    

 الحق فـي    - ٢٠٢٠الرؤية  "به، والمعروفة باسم    العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجن      
  ،"اإلبصار

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

" ٢٠٢٠الرؤيـة   "تعزيز الجهود الرامية إلى وضع الخطط الوطنية لمبادرة           )١(
  ؛٢٦-٥٦ج ص عمثلما دعا إليه القرار 

  
 المتكاملة للوقاية من العمى وضعف البصر اللـذين         إلى البرامج  تقديم الدعم   )٢(

   تقديم التمويل الالزم على الصعيد الوطني؛مواصلةبوذلك يمكن تجنبهما، 
  
إدراج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الخطـط              )٣(

  والمرامي اإلنمائية الوطنية؛
  
مى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في       التقدم في إدراج الوقاية من الع       )٤(

   اإلقليمي والوطني؛الصعيدينالخطط والبرامج الصحية القائمة على 
  
تشجيع الشراكات بين القطاع العام والمنظمات غير الحكوميـة والقطـاع              )٥(

  الخاص في البرامج واألنشطة الخاصة بالوقاية من العمى على جميع المستويات؛
  

 العام تقديم الدعم التقني الالزم إلى الدول األعضاء، بنـاء علـى       المدير تطلب إلـى    -٢
  .الطلب أو حسب االقتضاء، من أجل الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما

 
 
  

=     =     =  


