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٪) بغيـة المسـاعدة ٦٩من الدول األعضاء ( ١١٠األجوبة التي وردت عن أحد االستبيانين أو كليهما من 
المستوى لالستثمار فـي صـحة العـين.  على تحديد أفضل الُسبل لضمان الدعم من صانعي القرار الرفيعي

 وثمة تقرير قيد التحرير حاليًا.

تقــديرات جديــدة بخصــوص األبعــاد العالميــة لمشــكلة ضــعف البصــر وتوزيــع  ٢٠١٠ُأعــدت عــام   (ب)
. وهذه البيانات مهمـة لرصـد االتجاهـات السـائدة والـدعوة إلـى ٢٠١١أسبابها، وصدرت هذه التقديرات عام 

ية من العمى الذي يمكـن تجنبـه. وتـم تقـدير توزيـع ضـعف البصـر الخفيـف والشـديد تخصيص الموارد للوقا
وتشــير النتــائج إلــى أن ضــعف البصــر  ١والعمــى حســب الفئــات العمريــة فــي كــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة.

مازال مشكلة صحية رئيسية تتوزع بين أقاليم المنظمة وفيما بـين الـدول األعضـاء علـى نحـو غيـر متسـاٍو. 
٪ مـن أصـل جميـع األسـباب. وتعتـزم األمانـة إصـدار صـحيفة وقـائع ٨٠المقدر أنه يمكن الوقاية مـن فمن 

  عن العالقة بين الفقر وضعف البصر العام القادم.

وعلـى تنفيـذ  العـيندعم صـحة على  اتشجيعهلالدول األعضاء دولة من  ١٣٧رسلت رسائل إلى أُ   (ج)
االلتــزام السياســي والمــالي  تحقيــقمــن أجــل  بلــداً  ٨٣حلقــات عمــل واجتماعــات فــي  قــدتخطــة العمــل. وعُ 

  وتولت المكاتب اإلقليمية عقدها. العمى وضعف البصر.  لمكافحةوالتقني 

خطة العمل والخطوات الالزمة لتحقيق  بشأنصحاب المصلحة أل األول لمؤتمرانظمت األمانة و   (د)
شريكًا  ١٣و من الدول األعضاءدولة  ١٨حضره ممثلو و )، ٢٠١٠سبتمبر أيلول/  ١٤(جنيف،  أغراضها

 اتفقــواالتحــديات والفــرص و  وناقشــواتجــارب فــي تنفيــذ خطــة العمــل الواألمانــة. واســتعرض المشــاركون  دوليــاً 
لط الضـوء المـوارد الكافيـة. وُسـ عالميـًا وتعبئـةألنشـطة اضـرورة تنسـيق  ُشدد على. و القادمةعلى الخطوات 

ظم بـــين رســائل الــدعوة، والســيما مـــن حيــث تعزيــز الـــنُ  الع الشـــركاء الــدوليين بالمواءمــةاضــطعلــى أهميــة 
  وجودتها. في الرعاية وٕاتاحتها نصافالصحية وضمان اإل

 
العمـى  والوقاية منإعداد وتعزيز سياسات وخطط وبرامج وطنية لصالح صحة العين  :٢الغرض 

  وضعف البصر
 
  األمانة تشمل ما يلي:اإلجراءات التي اضطلعت بها   -٥

التدبير منظمة الصحة العالمية بشأن اجتماعًا تشاوريًا لنظمت األمانة  ٢٠١١سبتمبر أيلول/ في   (أ)
السـتعراض التجـارب الدوليـة فـي تنفيـذ  في إطار الصحة العمومية، وذلك المزمنة العين مراضأل العالجي

والعمى  والتنّكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن لوكوما واعتالل الشبكية السكريغال مكافحةاستراتيجيات 
). واســتعرض ٢٠١١ / ســبتمبرأيلــول ٢٠و ١٩ يــومي فــي مرحلــة الطفولــة واألخطــاء االنكســارية (جنيــف،

 ويجــري حاليــاً . (مختلــف ظــروف المــواردالوقايــة والعــالج فــي  المتبعــة فــيالمشــاركون أفضــل الممارســات 
اســتراتيجيات التقريــر وســيقترح  ،منظمــة الصــحة العالميــةل التقنيــةتقريــر للنشــر فــي سلســلة التقــارير إعــداد 
  المزمنة.) العينأمراض  لمكافحة

  

                                                           

  ./http://www.who.int/blindness/enلالطالع على التقديرات العالمية واإلقليمية انظر     ١
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ويقــدم هــذا التقريــر  ١.تقريــر عــالمي عــن العجــز وأصــدرت األمانــة بالشــراكة مــع البنــك الــدولي أول  (ب)
عرض أثر العجز، بما في ذلك العجز بسبب العمى أو تقديرات جديدة لمعدالت انتشار العجز عالميًا ويست

  ٢ضعف البصر. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين حياة المصابين بالعجز.
لجنــة وطنيــة للوقايــة مــن العمــى مــن أجــل صــحة  ٩٢وعلــى المســتوى القطــري عملــت األمانــة مــع   (ج)

أجــل وضــع خطــط وطنيــة مــن أجــل رعايــة  العــين، وذلــك بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليين والــوطنيين، مــن
دولـة مـن الـدول األعضـاء مـن  ٩٢صحة العين. وقدمت أيضًا، مع شـركاء آخـرين، المسـاعدة التقنيـة إلـى 

أجل برامج رعاية العين، بما في ذلك تدريب العاملين في مجال الرعاية الصـحية األوليـة وٕانشـاء واسـتخدام 
ي ثالثــة أقــاليم تمــت تكملــة هــذا العمــل بحلقــات عمــل إقليميــة أدوات لجمــع البيانــات ورصــدها وتقييمهــا. وفــ

  لمساعدة البلدان على إدراج رعاية صحة العين ضمن الرعاية الصحية األولية وتعزيزها.
تعكــف األمانــة علــى مضــاهاة المعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن كيفيــة تعاملهــا مــع   (د)

  . ٢٠١٢تاح قاعدة بيانات في عام العمى الذي يمكن تجنبه. ومن المقرر أن ت
بفضل التعاون مع الرابطة الدولية ألندية ليونز استمر تقديم الدعم إلى الدول األعضاء للحـد مـن   (ه)

ــًا بالتنفيــذ فــي مختلــف  ٢٥أســباب حــدوث العمــى الــذي يمكــن تجنبــه بــين األطفــال مــن خــالل  مركــزًا معني
زادت القـــدرة علـــى تقـــديم خـــدمات الوقايـــة والفـــرز وتـــوفير خـــدمات  البلـــدان فـــي أقـــاليم المنظمـــة كافـــة. وقـــد

التشــخيص والعــالج والتأهيــل لألطفــال فــي تلــك البلــدان الخمســة والعشــرين بفضــل تــوفير المعــدات لمهنيــي 
رعايــة صــحة العــين وتــدريبهم. ومــن المزمــع تعزيــز هــذا العمــل وتوســيع نطاقــه ليشــمل بلــدانًا إضــافية علــى 

 ين.مدى العامين المقبل

داء كالبيــة الـذنب (األنكوسـركية) وٕالــى قُـدم الـدعم التقنـي إلــى البـرامج اإلقليميـة مــن أجـل مكافحـة   (و)
البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض، والســيما مــن أجــل الرصــد والتقيــيم، وذلــك مــن خــالل االجتماعــات اإلقليميــة 

أيضًا تنسيق أنشطة المكافحـة عبـر والزيارات التي تمت إلى ثمانية بلدان يتوطنها المرض. وتولت األمانة 
 الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ولسد النقص في الموارد البشرية الماهرة من أجل تنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من العمى دعمـت   (ز)
صحة العين. وعملت أيضًا مع المنظمات العالمية الرائدة لمهنيي  األمانة عقد حلقات عمل لتدريب مهنيي

رعايــة العــين علــى إعــداد تقريــر يحــدد نمــاذج المنــاهج التعليميــة المتاحــة لتــدريب مهنيــي رعايــة العــين علــى 
ُعقـدت حلقـة دراسـية فـي جنيـف مـع  ٢٠١٠المستوى السـريري وعلـى مسـتوى الصـحة العموميـة. وفـي عـام 

لمناقشـــة ُســـبل تـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال رعايـــة صـــحة العـــين  لقـــوى العاملـــة الصـــحيةالتحـــالف العـــالمي ل
 واستبقائهم في المجتمعات المحلية الناقصة الخدمات.

تضــم خمســة مكاتــب إقليميــة مــوظفين يقــدمون الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء وٕالــى مكاتــب   (ح)
االت كـان هنـاك حضـور إقليمـي علـى المنظمة القطرية من أجل مكافحـة ضـعف البصـر. وفـي بعـض الحـ

مــدى العــامين الماضــيين ولكــن فــي حــاالت أخــرى كــان الحضــور متقطعــًا، ممــا أثــر فــي قــدرة األمانــة علــى 
تقــديم الــدعم إلــى بعــض الــدول األعضــاء. وقــد تحســن تنســيق الشــؤون التقنيــة بــين مــوظفي المقــر الرئيســي 

  دة عن ُبعد.والمكاتب اإلقليمية بفضل االجتماعات الشهرية المعقو 
                                                           

١   World Health Organization, World Bank. World report on disability 2011. Geneva, World Health Organization, 
2011.                                                                                                                                                                              

وبرايل ونسـخة كتـاب  PDFصدر التقرير في نسخة مطبوعة ونسخة ميسرة للعميان وضعاف البصر. وتشمل هذه نسخ     ٢
  .(DAISY)ناطق يعتمد على نظام المعلومات الرقمية الميسرة 
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 الوقاية من العمى وضعف البصرزيادة وتوسيع بحوث  :٣الغرض 
  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٦

ــًا بجمــع وتحليــل البيانــات عــن معــدل انتشــار   (أ) ثمــة مشــروع بحــث دولــي متعــدد المراكــز يعنــى حالي
اســتنتاجات هــذا البحــث ويجــري اســتعراض  .وعوامــل خطرهــا وآثارهــا غيــر المصــححةاألخطــاء االنكســارية 

  .٢٠١٢وستصدر نسخة ختامية من التقرير في نسيان/ أبريل  .٢٠١٢ آذار/ مارسفي 

عملــت األمانــة مــع أربعــة مراكــز متعاونــة مــع المنظمــة علــى مــدار العــامين الماضــيين لصــياغة   (ب)
 .بحوث محدد األولويات جدول أعمال ويجري االنتهاء من وضعبرامج للبحوث تتوافق مع خطة العمل. 

  
تحسين التنسيق بين الشراكات وأصحاب المصلحة على المسـتويين الـوطني والـدولي  :٤الغرض 

  من أجل الوقاية من العمى وضعف البصر
  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٧

  
العمـى وضـعف البصـر،  إنشاء فرقة عمل تضم أعضاء مجلس أمناء الوكالـة الدوليـة للوقايـة مـن  (أ)

واألمانــة، وذلــك بهــدف تقيــيم واســتعراض شــراكة المبــادرة العالميــة للــتخلص مــن العمــى الــذي يمكــن تجنبــه 
: الحق في اإلبصـار)، ورسـم خريطـة الخطـوات القادمـة. وقـد تـم ٢٠٢٠وهيكلها وتصريف شؤونها (الرؤية 

تشـرين األول/  ١٢األمانـة (جنيـف،  " نظمتـه٢٠٢٠هذا العمل عقب اجتمـاع عـالمي للشـركاء فـي "الرؤيـة 
" علــى تحقيــق أغــراض خطــة ٢٠٢٠). وخلصــت فرقــة العمــل إلــى أن تركــز مبــادرة "الرؤيــة ٢٠١٠أكتــوبر 

  العمل خالل السنتين القادمتين. ويجري إعداد مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم المحرز. 
  

العالميــــة والمعنيــــة بــــالتخلص اجتمعــــت لجنــــة الرصــــد التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة  ٢٠٠٩فــــي عــــام   (ب)
الـذي صـدر بشـأن الـتخلص مـن  ٢٦-٥٦ج ص علقـرار طبقـًا لالعمى الذي يمكن تجنبه، والتـي ُأنشـئت  من

ـــــي عـــــام  ـــــد اجتماعـــــًا ف ـــــه، وســـــوف تعق ـــــذي يمكـــــن تجنب ـــــادرة  ٢٠١٢العمـــــى ال مـــــن أجـــــل دعـــــم عمـــــل مب
  ".٢٠٢٠ "الرؤية

  
وية لتحـــالف منظمـــة الصـــحة نظمـــت األمانـــة اجتماعـــات رصـــد ســـن ٢٠١١و ٢٠١٠فـــي عـــامي   (ج)

). وباإلضـافة إلـى ٧(انظـر الفقـرة  ٢٠٢٠العالمية من أجل الـتخلص مـن التراخومـا فـي العـالم بحلـول عـام 
ذلــــك فقــــد زاد عــــدد أعضــــاء فريــــق التنســــيق التنظيمــــي اإلنمــــائي الحكــــومي الــــدولي المعنــــي بمكافحــــة داء 

  عضوًا. ١٥أعضاء إلى  ١٠األنكوسركية (كالبية الذنب) من 
  

إلعــالم الشــركاء أوًال  منتظمــةإخباريــة إلكترونيــة  نشــراتاســتهلت األمانــة إصــدار  ٢٠١١فــي عــام   (د)
  .سيكون قد صدر خمس منها ٢٠١٢حتى أيار/ مايو و  ١بأول بعملها.

  
  
  

                                                           

١    http://www.who.int/blindness/publications/newsletter.  
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رصد التقدم المحرز على كل من المستوى الـوطني واإلقليمـي والعـالمي فـي الـتخلص  :٥الغرض 
  من العمى الذي يمكن تجنبه

  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٨

  
دولة عضوًا لجمع البيانـات علـى مسـتوى المنـاطق مـن خـالل التقيـيم السـريع  ٣٣تقديم الدعم إلى   (أ)

لمســوح العمــى الــذي يمكــن تجنبــه بغيــة تحديــد معــدل انتشــار العمــى وضــعف البصــر وأســبابهما الرئيســية، 
، والعقبات التـي تحـول دون الحصـول علـى هـذه الخـدمات. كمـا قـدمت ونتائج ونوعية خدمات رعاية العين

تحديــــد أثــــر األمانــــة الــــدعم إلــــى الــــدول األعضــــاء لجمــــع البيانــــات األخــــرى واستعراضــــها وتحليلهــــا بغيــــة 
  اإلجراءات المتخذة على المستوى الُقطري.

  
اخومـا فـي العـالم لم يقتصر المشاركون في اجتماعات تحالف المنظمة من أجل الـتخلص مـن التر   (ب)

علـــى رصـــد التقـــدم المحـــرز واســـتعراض  ٢٠١١و ٢٠١٠، والتـــي ُعقـــدت فـــي عـــامي ٢٠٢٠بحلـــول عـــام 
ـــدان التـــي  ـــتخلص مـــن مـــرض التراخومـــا فـــي البل الفـــرص والتحـــديات، بـــل وضـــعوا أيضـــًا نهوجـــًا منســـقة لل

خـاص. وقـدمت يتوطنها. وحضر هذه االجتماعات كـل مـن الـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليين والقطـاع ال
دولـة عضـوًا  ١٩دولة عضوًا من أجـل رصـد وبائيـات التراخومـا، وٕالـى  ٦٥األمانة كذلك الدعم التقني إلى 

من أجل إعداد بروتوكوالت وٕاجراء مسوح وصياغة خطـط وطنيـة للـتخلص مـن المـرض، وضـمان الترصـد 
  بمجرد أن ينتهي توطن المرض.

  
سركية من خالل توزيع دواء إيفرميكتين، والذي أحاطت يشير التقرير المرحلي عن مكافحة األنكو   (ج)

إلى أن العالج الجماعي في أفريقيا بدواء إيفـرميكتين لـم  ٢٠١١،١جمعية الصحة علمًا به في أيار/ مايو 
مليون نسمة ممن يحتاجون إليه. وفي إقليم األمريكتين توقفت كولومبيا وٕاكوادور عن العالج  ٢٥يبلغ بعد 

فرميكتين، وهما اآلن في فترة الترصد التالي للعالج التي تدوم ثالث سنوات قبل اإلشهاد الجماعي بدواء إي
  على التخلص من المرض في اإلقليم.

  
تعاونــــت األمانــــة مــــع الفــــريقين العــــاملين المعنيــــين بفقــــدان البصــــر وبــــأمراض المنــــاطق المداريــــة   (د)

، ٢٠١٠صــابات وعوامــل الخطــر فــي عــام المنســية، وذلــك فــي إطــار دراســة العــبء العــالمي لألمــراض واإل
  وذلك لتقدير عبء ضعف البصر والتراخوما.

  
  عقبات التنفيذ

  
تحدد خطة العمل بوضوح األنشـطة الالزمـة للتغلـب علـى التحـديات فـي مجـال الوقايـة مـن ضـعف البصـر   -٩

إلـى مـوارد ألنشـطة  والعمى اللذين يمكـن تجنبهمـا. ويشـمل ذلـك زيـادة الـوعي السياسـي بحجـم المشـكلة وترجمـة ذلـك
رعاية العـين، والتخطـيط الـوطني الفعـال الـذي يـدمج رعايـة العـين فـي خطـط التنميـة الصـحية األعـم، وزيـادة المـوارد 
البشرية، وتعزيز البنية التحتية لتنفيذ البرامج الفعالـة لرعايـة العـين، وتوسـيع نطـاق الـدعم اإلنمـائي الـدولي. ويكتسـي 

الصـحية األعـم أهميـة خاصـة نظـرًا لزيـادة اإلصـابة بـاعتالالت العـين المزمنـة وغيـر  إدماج رعاية العين في الخطط
  السارية.

  
                                                           

  ، المحضر الموجز للجلسة السابعة للجنة "ب"، الفرع باء (باإلنكليزية).٣/ سجالت/٦٤/٢٠١١ج ص عانظر الوثيقة     ١
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وهنــاك شــركاء عديــدون يــدعون إلــى تلبيــة الحاجــة الملحــة إلــى معالجــة ضــعف البصــر وعوامــل خطورتــه   -١٠
باعتبــار ذلــك أولويــة مــن أولويــات الصــحة العموميــة، ويــزداد االعتــراف بــأن ضــعف البصــر يعــوق تحقيــق األهــداف 

لمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة. وعلــى الــرغم مــن ذلــك مــازال هنــاك نقــص فــي االســتثمار وا
تحديدًا من أجل دعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في بناء ُنظم مستدامة ووطنيـة لرعايـة العـين لـديها القـدرة 

  الكافية على مكافحة ضعف البصر. 
  

طــة وركــزت األمانــة فــي مختلــف اللقــاءات العالميــة واإلقليميــة علــى ضــرورة تمويــل األنشــطة المحــددة فــي خ  -١١
العمــل، ولكــن مــوارد األمانــة والشــركاء الــدوليين وكثيــر مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل التــزال غيــر كافيــة 
للوفــاء بمســؤولياتهم علــى نحــو تــام. ونتيجــة لــذلك تــأخر تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة المقترحــة فــي خطــة العمــل. وهنــاك 

ئمًا من االلتزام والتنسيق أيضًا بين الشـركاء كـي يتسـنى حاجة عاجلة إلى التمويل اإلضافي وٕالى مستويات أعلى دا
  .٢٠١٣تنفيذ خطة العمل بالكامل بحلول عام 

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .اإلحاطة علمًا بالتقريرجمعية الصحة مدعوة إلى   -١٢
  
  
  

=     =     =  


