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املقدمة (مسودة)
أود أن أعرب عن فخري بأن أكون الرئيس املنتخب بالوكالة العاملية ملكافحة العمى لهذه السنة .كشخص
مسجل أعمى قانونيًا ،فبإمكاين القول أن مشكلة فقدان البرص املمكن تفاديه هي مشكلة شخصية بحتة،
وبدأت مشواري املهني يف االهتامم باإلعاقات عىل مستوى عاملي من خالل العمل مع املنظمة العاملية
للحفاظ عىل البرص يف العام  2000لجمع األموال لـ  6000عملية ساد بالهند.
مضت  20سنة عىل عوديت من رحلة الفيل امللحمية حيث كانت االنطالقة من جنوب الهند ،وبعد عوديت
للمنزل(لبلدي) مل يقترص األمر عىل تقبل إعاقتي فحسب بل واألهم هو تفهمي لحجم أزمة عدم املساواة
لإلعاقات عىل املستوى العاملي ،وشهدت خالل العقدين املاضيني التغري الكبري يف إدراج اإلعاقات وصحة
العني محور اهتامم ،بيد أين مدرك وبشدة أن هذا الوقت الذي أعيش فيه إىل هذه اللحظة هو الوقت
املناسب إلحداث التغيري .
وسأحمل عىل عاتقي هذا الدور يف وقت يعد تحديًا فريدا ً من نوعه للعامل ال سيام أن آثار فريوس كورونا
ال تزال جلية وخطرة إال أنني اكتسبت يف نفس الوقت الثقة من توحيد هدفنا خالل األشهر املاضية ومن
قوة التحول العلمي الذي نشهده وأهمية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.
نواجه كقطاع صحي تحديات متعلقة بهذا املجال ولدي إميان بأننا نستطيع التأمل والتفاؤل ٍ
لغد أفضل؛
فحيثام يوجد عمل وجهد كبري هناك فرص حقيقية نتطلع إليها.
اآلن أصبحت نهاية مشكلة فقدان البرص املمكن تفاديه يف متناول أيدينا من خالل بذل جهد أكرب من
السابق للمساعدة يف تحقيق هذا الطموح ،وهناك إميان متجدد نحو إمكانية البرص يف إبراز إمكانيات
البرش ،كام أنه أمر هام لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ونعمل عىل التأكد من أن الجميع مدرك أن
كل خطوة حالية هي يف سبيل تحقيق أهداف تنموية عىل نطاق أوسع .بحلول  .2030وبينام نتعاىف
من آثار الجائحة ،فيجب علينا أن ندرك أنه ال ميكن املبالغة يف أهمية البرص يف زيادة الفرص التعليمية
والتوظيفية.
من خالل هذه الوثيقة نضع الخطة االسرتاتيجية للعقد القادم واملبنية عىل الكثري من األعامل العظيمة
التي تم إنجازها ،من هنا يتعني علينا العمل بطريقة مختلفة للتأكد من أن صحة البرص تتلقى األولوية
التي تحتاجها وتستحقها سياسيًا وصحيًا وتنمويًا ،وسنحتاج لتضمني الرؤية كمسألة تنموية أساسية
ودمجها بقطاعنا وقطاع الرعاية الصحية باإلضافة إىل تفعيل طلب املستهلك والتغريات التي تطرأ عىل
املجال.
إن التطور يف هذا املجال خالل العقد املايض هو تطو ًرا استثنائ ًيا ،وأنا متأكد أننا نخطو نحو أيام أهم
والتي تعد فرصة كبرية لتحسني حياة مليارات األشخاص وتقديم العون لهم؛ ليحققوا أفضل ما لديهم من
إمكانيات.
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املقدمة:
ها نحن نقرتب من نهاية رؤية  2020ونتطلع للعقد القادم،
حيث أصبحت األمور أوضح من ذي قبل.
ً
أول :التحدي قد تغري ،حققنا يف املجال الكثري إال أن هناك األكرث
سنحققه بإذن الله فبينام نحن عىل وشك القضاء عىل بعض
األمراض املعدية ،إال أن هناك تحديات جديدة للحفاظ عىل
صحة العني تتمثل يف األمراض غري املعدية وتغيريات منط الحياة
وشيخوخة السكان.
ثان ًيا :التحدي أصبح أكرب حيث يعيش ما يقارب  1.1مليار
شخص حول العامل فاقدي البرص لصعوبة الوصول إىل الخدمات
الصحية األولية ،وسريتفع هذا العدد إىل  1.8مليار شخص
بحلول عام  2050إذا مل يحدث أي تغيري يف هذا الشأن ،كام أن
انتشار حاالت قرص النظر يف زيادة وأصبح يصيب فئة الشباب
وباملعدل الحايل ،ومن املتوقع أن يصاب نصف سكان العامل
بقرص النظر بحلول  ،2050كام أننا نواجه تحديات صحية من
حولنا لضامن تقديم الرعاية الصحية للمسنني الذين أصبحت
أعدادهم يف تزايد.
وعالوة عىل ذلك ،فإن التحدي غري عادل ،حيث أن مجال رعاية العيون ما زال يعاين من نقص املوارد
و ُمكلِف ماديًا للكثري من األشخاص ،فنجد أن  90%من 1.1مليار شخص مصاب بفقدان البرص هم من
ذوي الدخل املحدود واملتوسط .ويف  ،2020ارتفعت معدالت العمى  9مرات يف دول أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى أكرث منها من دول شامل أمريكا ،وال تزال الفئات التي تعاين من فقدان البرص واآلثار
املرتتبة عليه هم النساء وسكان الضواحي وذوي الدخل املحدود واملسنني وذوي اإلعاقات والسكان
األصليني وجامعات األقلية العرقية.
وأوضحت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها العاملي عن اإلبصار وتقرير هيئة النست العاملية للصحة
حول صحة العيون العاملية وهي أحد أهم املنظامت الرائدة عامل ًيا ،أن فقدان البرص هو مشكلة تنموية
واقتصادية ويجب أن تعترب صحة العيون مكملة ألنظمة الصحة.

رؤية ٢٠٣٠
مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

بإمكاننا اآلن أن نثبت أن تحسن صحة العيون يقلص نسبة الفقر ،وأن الرؤية الجيدة تساعد يف فتح آفاق
أفضل باملخرجات التعليمية وخلق فرص وظيفية أفضل وزيادة اإلنتاجية بالعمل وتعزيز املساواة بني
الجنسني؛ ومن واجبنا أن نرفع صوتنا ونحاول مرا ًرا وتكرا ًرا إذا أردنا تخطي العقبات الحالية التي متنعنا
من الوصول العاملي لخدمات الفحص املبكر والعالج وفحص العني وعالجها والتأهيل ،كام علينا أن نبذل
جه ًدا أقوى للحصول عىل اعرتاف عىل نطاق أوسع بأن تحسن صحة العني أمر أسايس لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة بحلول  2030وتحقيق مبدأ األمم املتحدة بأن ال يستثنى أحدا ً من الرعاية الالزمة.
يتوجب علينا خلق عامل يحصل فيه الجميع يف كل مكان عىل خدمات رعاية العني ذات الجودة وأن
يُعطى فقدان البرص املمكن تفاديه أولوية وإزالة كافة العقبات والحواجز املجتمعية التي متنع األشخاص
املصابني بإعاقات برصية دامئة من املشاركة الكاملة.
لتحقيق هذا الهدف ،يجب علينا العمل بطريقة مختلفة لتعزيز صحة العيون ودمجها يف األنظمة
الصحية األوسع وتفعيل الطلب عىل كافة مستوياته .كام يجب علينا العمل ي ًدا بيد بطريقة مختلفة
وبذل تركيز أعىل من السابق ،ونسعى لالبتكار مع رشكاء جدد والتعاون مع منظامت يف مختلف
القطاعات واملجاالت ،وتبني طرق جديدة للعمل بالتزامن مع التغري التقني .إذا التحدي أصبح أكرب من
ذي قبل وباملقابل فإن الفرصة أصبحت أعظم من ذي قبل.
وصلنا برؤيتنا باملجال إىل وقت حاسم ،فالعامل اهتز وتأثر من جائحة فريوس كورونا بطريقة غري متوقعة،
فاآلثار االقتصادية والصحية واالجتامعية للجائحة ستستمر بضع سنوات أخرى ،مام يفسح املجال لألنظمة
الصحية بالتطور لتصبح مرنة وذات استجابة رسيعة مع الرتكيز عىل الحاجة إىل إعادة بناء األنظمة
بإنصاف وشمولية ،وخلق مزيد من اإللحاح ملعالجة هذه املشكلة التي مل تكن بهذه األهمية من قبل.
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األساسيات

رؤية 2030

مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

أصبح التحدي أكرث تعقي ًدا من ذي قبل ،فأعداد املصابني يف تزايد وعدم املساواة يف تزايد أيضً ا ،وعليه
ينبغي أن يرتقي طموحنا لحجم املشكلة.

بحلول  2030نريد أن نرى عاملًا
 ال يعاين فيه أحد من فقدان البرص املمكن تفاديه وميكن للجميع تحقيقإمكانياتهم الكاملة.
 سهولة الوصول لخدمات رعاية العني والتأهيل بحيث تكون متاحةوميسورة التكلفة للجميع يف كل مكان وزمان.
 تفهم البرش ألهمية العناية بأعينهم واملطالبة بالوصول للخدمات دون أيحرج اجتامعي.
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األساسيات

رؤية 2020

مبنية عىل النجاح
رؤية  :2020أُطلقت مبادرة (الحق يف اإلبصار) يف 1999؛ لتحقق اسرتاتيجية طموحة ومتكاملة ملدة 20
سنة بهدف بسيط ولكنه ذو أثر ف ّعال وهو القضاء عىل األسباب الرئيسية لإلصابة بالعمى املمكن تفاديه
وعالجه بحلول .2020
تتخطى رؤية  2020كونها اسرتاتيجية فقط؛ فهي تسهل الطريق بوضوح وتوحد املشكلة مبجموعة من
الربامج الهامة بعد ما كانت برامج فردية فقط ،كام خلقت تحركًا لألمام وع ّززت املجال وركّزت بنجاح
عىل الجهود املشرتكة ومتويل الحكومات واملنظامت غري الحكومية والجهات املختصة ومجال رعاية
العيون ومجال الصيدلة الدوائية.
وتقدي ًرا ألهمية األمر وأثره؛ فقد أطلقت منظمة الصحة العاملية بالرشاكة مع الوكالة العاملية ملكافحة
العمى هذه االسرتاتيجية وعمال م ًعا للتقدم يف مجال رعاية العيون مع القادة والرشكاء حول العامل.
األثر:
■

■

■

انخفض معدل انتشار العمى من  4.8%إىل  3.1%خالل  30سنة.
ميكن القضاء عىل الرتاخوما وداء كالبية الذنب وهام أكرث مرضني مسببني للعمى ،خالل العرش سنوات
القادمة إذا استمر مستوى الرتكيز والدعم كام هو عليه خالل العقد املايض.
 90مليون شخص أصيبوا باعتالالت برصية ُعولجت أو عىل األقل توقوا منها منذ .1990
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األساسيات

داء كالبية الذنب
داء كالبية الذنب ،املعروف بالعمى النهري ،تسببها دودة طفيلية خيطية
املسامة كالبية الذنب املتلوية ،وقد تؤدي أعراضها مثل الحكة الشديدة
وتشوه الجلد إىل اعتالالت بالبرص مبا فيها العمى الدائم .ما يقارب 20.9
مليون عدوى كالبية الذنب حول العامل يف  ،2017و  1.15مليون شخص
منهم أصيب بفقدان البرص.
ينترش املرض عىل وجه الخصوص يف أفريقيا مبا يزيد عن  99%من الحاالت
يف  31دولة من دول جنوب الصحراء الكربى( .إحصائية مصممة)
تساعد رؤية  2020عىل تعزيز العالج باستخدام عقار إيفريمكتني يف
األمريكيتني ،ويف  2013أصبحت كولومبيا خالية من داء كالبية الذنب كأول
دولة تصل إىل هذا الهدف ،وانضمت اإلكوادور واملكسيك وغواتيامال لها
خالل السنوات الالحقة.
يف  2015تم تطبيق اسرتاتيجيات القضاء عىل هذا الداء يف أفريقيا حيث
تلقى ماليني األشخاص اللقاح ،وانخفضت عىل إثر ذلك معدالت الوفيات
املتعلقة بهذا الداء باإلضافة إىل انخفاض الحاالت املتقدمة العتالالت البرص
انخفاضا كب ًريا.
والعمى املتعلقة بهذا الداء
ً
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األساسيات

الرتاخوما
الرتاخوما مرض ٍ
معد ناتج عن انتقال بكترييا املتدثرة الحرثية لإلنسان؛ حيث
تتسب بخشونة السطح الداخيل للجفون مام يؤدي ألمل بالعني وانفصال
السطح الخارجي أو القرنية وبالتايل العمى.
ونتيجة للعمل والجهد املبذول لتحقيق رؤية  ،2020فقد انخفض معدل
اإلصابة بالرتاخوما كونه السبب الرئييس للعمى باأللفية حتى وصل إىل 1%
خالل .2020
خالل  2002بلغ عدد الحاالت املصابة بالرتاخوما  1.3مليار حالة حول
العامل ،وانخفض هذا املعدل إىل  142مليون يف  2019مبعدل انخفاض .91%
(إحصائية مصممة)
تم القضاء عىل الرتاخوما يف  13دولة مبا فيها املكسيك والصني واملغرب،
وعىل الرغم أنه ال يزال مشكلة صحية عامة خطرية يف  44دولة؛ إال أنه من
املتوقع بنا ًء عىل املعدل الحايل أن يتم القضاء عليه حول العامل بحلول .2025
يف  8 :2020دول .ويف  20 :2023دولة .ويف  44 :2025دولة( .إحصائية
مصممة)

رؤية ٢٠٣٠
مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

األساسيات

إنجازات رؤية :2020
 01الدعم:
اتخاذ منظمة الصحة العاملية عدة قرارات واضعة رعاية العيون يف جدول أعامل الصحة العاملية.

■

■

■

■

إطالق يوم البرص العاملي كمحور تركيز عاملي للحمالت املوضوعية ونرش التوعية.


تسجيل األخطاء االنكسارية غري املصححة كمسبب رئييس للعمى واعتالالت البرص مبنظمة الصحة
العاملية؛ لتسهيل تقديم الدعم الالزم للسياسات وتوضيح أكرب مسبب العتالالت البرص.

تأسيس جهات وطنية مخصصة لرؤية  2020وتطوير العديد من خطط صحة العني الوطنية بالتوافق
مع تحقيق طموح رؤية .2020

 02تعبئة املوارد:
■

■

زيادة عدد املوارد الحكومية املخصصة لرعاية العيون مبا فيها موظفي الصحة.
تأمني مساهامت ومساعدات تطويرية كبرية مبا فيها املنح الضخمة من الحكومة األسرتالية للربامج
املقدمة لجنوب آسيا وأفريقيا ،صندوق اليوبيل املايس للملكة إليزابيث ،ومتويل مبادرة عالج الرتاخوما
املقدم من حكومة اململكة املتحدة وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،والتربعات الصيدالنية من
رشكة مريك آند كو وبرنامج ميكتيزان للتربعات ورشكة فايزر لعالج الرتاخوما والعمى النهري.
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األساسيات

 03تيسري الربامج وتنفيذها:
	■

	■

	■

الرتكيز والتحفيز واالنخراط يف تأسيس اللجان الوطنية وكتابة مسودات الخطط الوطنية ،يف الخمس
السنوات األوىل بعد اإلطالق قدمت  53دولة مسودة الخطط الوطنية لرؤية  2020وتأسست 78
لجنة وطنية.
عقد ورش عمل داخلية ووضع مجموعة أدوات وغريها لتحقيق رؤية .2020
نرش الكثري من االستبيانات للتقييم الوبايئ والتقييم الرسيع عن العمى املمكن تفاديه لتقديم فهم
أوضح للمسببات الرئيسية وعوامل الخطر واالختالفات اإلقليمية وتطور املرض
.

	■

تطوير السعة وتحسينها عىل مستوى محيل من خالل برامج مثل برنامج أبطال صحة العني من
الوكالة العاملية ملكافحة العمى.

م ًعا نستطيع أن نفخر بجهودنا التي أخذت خطوة حقيقية لألمام إلحداث
التغيري يف مجال رعاية العيون وإحداث فرق يف حياة ماليني األشخاص حول
العامل.
اآلن حان الوقت لبناء أسس قوية للتحديات املستقبلية الجديدة.
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األساسيات

حقوق ملكية الصور Niranjan Gaire :مسابقة  WSDللتصوير
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األساسيات

التحدي

عامل رسيع التغري

بعد إطالق مبادرة رؤية  :2020الحق يف اإلبصار يف  1999ونحن نعيش يف عامل مختلف ،حيث أُطلقت
يف القرن الواحد والعرشون وليس من املمكن توقع التغريات االجتامعية والتقنية التي قد تطرأ خالل
العرشين سنة املقبلة.
هذا التغيري لن يحدث منافع جلية فقط؛ بل سيكون له تأثري أسايس عىل االعتالالت والحاالت التي قد
تؤثر عىل البرص.
يف  2021سنواجه أث ًرا معق ًدا من شيخوخة السكان والتغريات يف منط الحياة واالرتفاع الحاد يف معدل
انتشار األمراض غري املعدية مثل السكري؛ فالتغري يف مستويات األنشطة وارتفاع معدل وقت التعرض
للشاشات ارتفا ًعا كب ًريا خاصة بني األطفال سيؤدي إىل ارتفاع شديد يف معدل اإلصابة بقرص النظر.
كام لعب التطور التقني الرسيع دو ًرا يف خلق التحديات وساهم يف إيجاد حلول مل تكن يف متناول اليد
خالل العرشين سنة املاضية.
يف  1999مل تكن الهواتف املحمولة منترشة أو لها القدرة عىل التقاط صور عالية الجودة؛ بينام اليوم
شخصا ميتلكون أجهزة محمولة ،وبنهاية العقد سيصبح باإلمكان الخضوع للعديد من
أصبح  5مليار ً
فحوصات البرص عرب تطبيقات الجوال يف أي مكان بالعامل ،وسيصبح باإلمكان مشاركة الصور الطبية
ذات الجودة العالية باإلضافة إىل البيانات مع أخصايئ عيون يف منطقة أخرى ويف نفس الوقت ،وبدأت
احتامالت التطور والتقدم التقني مبا فيها الذكاء االصطناعي بالكشف عن املرض وتقديم العالج لحاالت
مرىض العيون وستستمر بالتطور خالل السنوات القادمة.
وستصبح القوة التحولية ألحد أقدم االخرتاعات يف العامل – النظارات – أقوى من ذي قبل.
ولن تصبح رسعة التغري أبطأ وال حتى مدى تعقيد العوامل املؤثرة عىل صحة العني أو فرص عدم املساواة
التي ارتفعت مع مرور الوقت .وسنحتاج لنؤثر بالتغيري يف بيئة متويلية صعبة حيث الوصول للموارد
ومساعدات التطوير سيصبح أصعب من ذي قبل.
يجب علينا مبجال صحة العيون أن نواجه املستقبل ونتوقع االتجاهات والتغريات ونعزز التقنية ونعمل
مع رشكاء مختلفني ونكون أكرث مرونة ،ونتذكر أن هدفنا األسايس هو أن نجعل صوتنا مسمو ًعا ونعيد
التذكري بأن صحة العني هي أمر هام ال إضافة زائدة.
ويعد تقرير منظمة الصحة العاملية العاملي عن اإلبصار وتقرير هيئة النست العاملية للصحة حول صحة
العيون العاملية مفتا ًحا ملواجهة التغري؛ حيث يقدمان األدلة إلثبات أن أهمية صحة العني أمر ال جدال
فيه والتشديد عىل أهمية توحيد الكلمة واملطالبة أمام قاعدة جامهريية أعرض .كذلك الرتكيز عىل
تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق مبدأ األمم املتحدة للتأكيد بأن ال يستثنى أحد من الرعاية
الالزمة.
“ بحلول  ،2030وتعد هذه الخطوة أم ًرا غري مسبوق يف عرصنا لتحقيق التغيري.
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التقرير العاملي ملنظمة الصحة
العاملية عن اإلبصار 2019
تنافش منظمة الصحة العاملية يف هذا التقرير الحاجة امللحة لنرش التوعية عىل نطاق أوسع وإىل اإلرادة
السياسية واالستثامر لتعزيز مجال رعاية العيون عامل ًيا ،وعىل الرغم من التطور الكبري خالل  30سنة
املاضية ،فإن الوصول والخدمات ال تواكب التغريات الدميوغرافية واحتياجات السكان.
وملواجهة هذا التحدي خالل العقد القادم ،يناقش التقرير الحاجة لوضع صحة العيون كنعرص أسايس يف
الصحة العاملية ،واستحداث منهج شامل لكل أنظمة الصحة التي تلبي احتياجات البرش وتوقعاتهم طوال
حياتهم بدلً عن منهج يركز عىل مرض واحد عىل حده.
يساعد منهج رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس ( )IPECوإطاره التقني املقرتح من منظمة الصحة
العاملية عىل إنشاء اإلجراءات الصحية التي تشمل تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتأهيل لكافة مرىض
العيون.
التوصيات الرئيسية:
	■

وضع رعاية العيون جز ًءا أساس ًيا يف نطاق الصحة العاملية.

	■

تنفيذ األنظمة الصحية لرعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس.

	■

ترقية التنفيذ إىل جودة عالية وترقية أبحاث األنظمة الصحية التي تكمل الرباهني الحالية لتقديم
رعاية فعالة للعيون.

	■

مراقبة التوجهات والتغريات وتقييم تطورها لتنفيذ منهج رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس.

	■

نرش الوعي وإرشاك املجتمع والقوى البرشية يف تقديم الوعي حول احتياجات رعاية العيون.
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ما هو منهج رعاية العني
املتكاملة املرتكزة عىل الناس ؟
ت ُعنى رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس بتقديم خدمات رعاية العيون التالية:
باستمرار مفاهيم األفراد كمشاركني ومنتفعني لخدمات رعاية العيون ومنحهم السلطة ليلعبوا دو ًرا
فعال تجاه صحة أعينهم.
ً

	■

متكاملة :خدمات متكاملة تشمل تعزيز الصحة والوقاية والعالج والتأهيل لضامن استمرارية تقدميها
لكافة مرىض العيون بالتنسيق مع مختلف املستويات واملواقع حيث تُقدم رعاية العيون داخل
القطاع الصحي وخارجه.

■

اختتمت منظمة الصحة العاملية بأن تحقيق منهج رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس يتطلب
أربعة إسرتاتيجيات:
	■

متكني الناس واملجتمعات املحلية وإرشاكهم.

إعادة توجيه منوذج الرعاية.

	■

	■

تنسيق الخدمات ضمن القطاعات وعربها.

	■

خلق بيئة متكينية.

قادت أسرتاليا وأندونيسيا يف  2020قرار منظمة الصحة العاملية حول رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل
الناس ،حيث تبنت القرار بدعم كبري وبدعم أكرث من  40دولة كرعاة مشاركني .ويتطلب ذلك من جميع
الدول تقديم الرعاية الصحية كجزء أسايس من نظام الصحة العاملية وتنفيذ منهج رعاية العني املتكاملة
املرتكزة عىل الناس .كام تقدم طلب ملنظمة الصحة العاملية لزيادة دعمها للدول يف تنفيذ محتوى تقرير
منظمة الصحة العاملية عن اإلبصار ووضع أهداف عاملية متعلقة بصحة العني لعام .2030
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تقرير هيئة النست
العاملية للصحة حول صحة العيون العاملية 2021
ت َشارك يف كتابة هذا التقرير املحكّم  73خب ًريا من  25دولة؛ ليمهدوا الطريق لصحة العيون ما بعد 2020
نحو عامل خا ٍل من فقدان البرص املمكن تفاديه.
كام يوضح التقرير الحالة االجتامعية واالقتصادية املتعلقة برعاية العيون ويجعل من صحة العيون أم ًرا
تطويريًا عىل مستوى العامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول .2030
ولتحقيق ذلك ،فإن مجال صحة العيون بحاجة إىل اهتامم أكرب وأولوية ومتويل من خالل جدول أعامل
الصحة والتنمية العاملية والخطط والسياسات مبا يف ذلك الخدمات املرتكزة عىل الناس وتوجيه احتياجات
الفئة املهمشة واألضعف من خالل اإلجراءات وتوسعة الخدمات عىل الصعيدين اإلمداد التقني والبرشي
والقوى العاملة يف تخصص رعاية العيون باملجال الصحي.

الرسائل األساسية بالتقرير:
صحة العيون أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،فالبرص بحاجة ألن يكون هدفًا تنمويًا.

	■

	■

	■

الجميع ،تقريبًا ،سيعانون من ضعف البرص أو اعتالالت العني يف حياتهم وستصبح خدمات رعاية
العيون من ضمن احتياجاتهم ،فالعمل الطارئ هو أمر هام الستيفاء احتياجات العيون املتغرية
برسعة.
مجال رعاية صحة العيون عنرص أسايس يف مجال الصحة العاملية ،ويتضمن التخطيط واملوارد وتقديم
الرعاية الصحية.

ال يتم تقديم خدمات رعاية صحة العيون ذات الجودة العالية عامليًا ،فالجهود املتكاتفة أمر رضوري
لتحسني الجودة والنتائج وتقديم رعاية صحية مركزها املريض وأن تكون فعالة وذات كفاءة وآمنة
ويف الوقت املخطط له وعادلة للجميع.

	■

تقدم إجراءات استعادة الرؤية الفعالة من حيث التكلفة إمكانيات عظيمة لتطوير الجوانب
االقتصادية لألفراد والشعوب ،ويتطلب ذلك زيادة االستثامر املايل يف مجال صحة العيون.

	■

يوفر التطور التقني والعالجي أداة جديدة لتحسني صحة العني من خالل تطبيقات ترفع من
إمكانيات التغطية الصحية والوصول والجودة والفعالية ملالمئة الكفاءة املالية.

	■

	■

ال يستطيع طاقم رعاية العيون تلبية احتياجات السكان يف العديد من الدول ،فقد يتطلب األمر
التوسعة يف سعة الخدمات املقدمة من خالل زيادة عدد املوظفني واملهام املشرتكة والتدريب املحفز
وبيئات العمل التمكينية والقيادة الفعالة.
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جدول أعامل 2030
كفالة أال يتخلف أحد عن الركب
ت ُعد أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش هي “خطة العامل لتحقيق مستقبل أفضل وأكرث استدامة
للجميع” ،وتغطي هذه األهداف كافة الجوانب من املياه النظيفة إىل العمل يف مجل املناخ ،فهي مرتابطة
ارتباطًا أساس ًيا لتقدم فرص حاسمة وغري مسبوقة يف مجال رعاية العني.
هناك عالقة تكافلية ومرتابطة بني طموحنا املتعلق بصحة العيون وبني جدول أعامل  – 2030حيث أن
الوصول األفضل لخدمات رعاية العيون هو عنرص هام لتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة
بحلول  2030وستجلب الجهود املبذولة لتحقيق هذه األهداف العديد من املنافع لصحة العيون عىل
نطاق عاملي.

تستمد األمم املتحدة عملها عىل أهداف  2030من مبدأ واضح وهو كفالة
أال يتخلف أحد عن الركب بحلول  2030والوصول إىل األشخاص البعيدين
أول ،فهم يعانون بنسب مختلفة من ضعف البرص ومنهم الفئة املهمشة –
ً
كالنساء وذوي اإلعاقات وسكان الضواحي واألقليات العرقية والالجئني.
يجب أن نعمل أكرث يف مجال رعاية العيون للوصول ألصعب هدف ،مع
الرتكيز عىل املساواة يف كافة الجوانب.
يجب أن نعمل أكرث يف مجال رعاية العيون للوصول ألصعب هدف ،مع
الرتكيز عىل املساواة يف كافة الجوانب.
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يقدم تقرير هيئة النست العاملية للصحة حول صحة العيون العاملية نظرة أعمق يف العالقة بني صحة
العيون وبني أهداف  ،2030فمن خالل التحليل واملراجعات املختلفة نجد أن الك ّتاب توصلوا إىل أنه
يوجد دليل قاطع عىل أن تحسني الوصول إىل خدمات العني سيساهم يف تحقيق العديد من أهداف
التنمية املستدامة ،منها:

إن  90%من حاالت فقدان البرص هي يف دول ذات دخل
محدود أو متوسط.

يعوق عدم معالجة اعتالالت البرص األشخاص وتقيدهم يف
الفقر املؤدي إىل املجاعة وسوء التغذية.

يرتبط ضعف صحة العني ارتباطًا وثيقًا مبعدل ارتفاع الوفيات
وانخفاض مستويات الصحة وارتفاع معدالت االكتئاب.

تعليم
األطفال املصابون باعتالالت بالبرص هم األقل ً
واألكرث عرضة لالستبعاد من املدارس.

تحصل النساء عىل وصول أسوأ لخدمات رعاية العني وهن
معرضات أكرث من الرجال بنسبة  12%لفقدان البرص.
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تحد اعتالالت البرص والتمييز ذو العالقة من وصول األشخاص للعمل املالئم
ذي الجودة املناسبة مام يؤدي إىل فقدان اإلنتاجية االقتصادية محل ًيا عامل ًيا.

النساء وذوو اإلعاقات والسكان األصليون والالجئون واملهاجرون
هم أكرث فئة معرضة لإلصابة؛ بسبب ضعف صحة العني

يرفع ضعف البرص من خطر إصابات ووفيات الحوادث
املرورية متأث ًرا بذلك ماليني األشخاص حول العامل.

يساهم مجال الرعاية الصحية (يشمل رعاية العيون) يف ارتفاع انبعاثات غازات
االحتباس الحراري باإلضافة إىل آثار أخرى عىل البيئة يجب تداركها وإدارتها.

ال ميكن تحقيق األهداف دون رشاكة مع مجموعة من التحالفات
والعمل مع منظامت رائدة مبا يف ذلك قطاع الرعاية بالعيون.
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الرابط املبارش بني صحة العيون وأكرث من نصف األهداف بحاجة إىل االعرتاف به وتبنيه داخل القطاع
وخارجه ،كام يجب علينا تطبيقها كسياسة لتحقيق أفضل وصول لخدمات صحة العيون.
ال ميكن تحقيق طموحنا لعام  2030دون االعتامد عىل هذه األهداف بحلول ذات التاريخ ،وعلينا أيضً ا
أن نعي أن التقدم يف مجال صحة العيون يعتمد عىل أهداف أكرب ،عىل سبيل املثال طموح توفري مياه
نظيفة ورصف صحي للجميع هو املفتاح لضامن القضاء عىل األمراض مثل الرتاخوما.
هذا الطموح واملنهج الشامل ومتعدد القطاعات ألهداف التنمية املستدامة بحاجة ألن يُتبنى ويُعتمد يف
قطاعنا ملواجهة التحديات أمامنا.
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تحقيق اإلمكانيات البرشية لـ

 مليار شخص1.1

. مليار شخص حول العامل مع معاناة فقدان البرص؛ لصعوبة الوصول إىل خدمات رعاية العني1.1 يعيش
 مليار شخص1.8  وسريتفع هذا العدد إىل،هؤالء األشخاص من الفئات األكرث فق ًرا وتهميشً ا يف املجتمع
. إذا مل يحدث أي تغيري يف هذا الشأن2050 بحلول عام
 أكرث من مليار شخص ال يستطيعون. لكنه ال ينصف ويبني مدى اآلثار املأساوية،ال شك أنه رقم صادم
 كام أن هناك أكرث. ومن املحتمل إصابتهم باالكتئاب والتهميش والوفاة املبكرة،القراءة والقيام بأعاملهم
.من مليار شخص قد ال يكونون قادرين عىل تحقيق إمكانياتهم
 ميكننا مساعدة،ًمن خالل الوصول إىل التدخالت الحالية والفعالة واملكلفة وإنشاء بيئات أكرث شموال
. مليار شخص وغريهم1.1 هؤالء األشخاص البالغ عددهم
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٢٠٣٠ رؤية
مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

األساسيات

حقوق ملكية الصور Tommy Trenchard :مسابقة  WSDللتصوير
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األساسيات

العوائق

ما الذي نحتاجه للتغلب عليها؟
اإلدراك والوعي
عىل الرغم من حقيقة احتاملية حاجة كل شخص إىل تلقي الرعاية الصحية للعني
يف مرحلة ما من حياته؛ إال ان بعض األشخاص يعتربون نعمة البرص أم ًرا مسلام به،
إذا هناك نقص يف مستوى الوعي لدى العامة؛ مام يؤدي إىل ضعف اإلرادة املالية
والسياسية.
عىل الرغم من ميض سنوات من العمل الجاد والحمالت لكامل القطاع إال أنه ال يزال
هناك عدم إدراك للفوائد الصحية واالجتامعية واالقتصادية املتعلقة بالخدمات الشاملة
للبرص وال يزال هناك حرج اجتامعي يتعلق بفقدان البرص يف جميع أنحاء العامل.
أيضا مجموعة من فئات
تنطبق مسألة قلة الوعي أيضا عىل الحكومات ،ولكنها تشمل ً
املجتمع األخرى ،مبا يف ذلك أصحاب العمل واملثقفني.
االلتزام والتمويل
يؤدي عدم اإلدراك وقلة الوعي إىل عدم االلتزام ،فال تزال هناك فجوة متويلية كبرية
لتقديم الدعم الالزم للوصول إىل خدمات صحة العيون ،ويف املقام األول أنظمة الرعاية
الصحية الوطنية يف جميع أنحاء العامل .يوضح التقرير العاملي عن اإلبصار مقدار الفجوة
املتعلقة بالعيوب االنكسارية والساد الذي مل يعالج عىل مستوى العامل مببلغ  24.8مليار
أيضا عائد كبري عىل االستثامر مع هيئة النسيت يحدد بـ
دوالر أمرييك ،ولكن هناك ً
 411مليار دوالر من فقدان اإلنتاجية.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يكون هناك التزام أكرب للوقاية من فقدان البرص وعالجه
لدى قطاعات أخرى ال تتعلق بنطاق الرعاية الصحية مبا يف ذلك قطاع التعليم والصناعة
واألعامل التجارية .وبالتايل سينتج عن ذلك إدراك أشمل لفوائد الدوافع اإلنتاجية
أيضا عىل ممويل التنمية واملتربعني متعددي األطراف
واالقتصادية ،وينطبق هذا ً
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األساسيات

األنظمة واألشخاص
غال ًبا ما تكون خدمات صحة العيون منفصلة يف األنظمة الصحية ،وغال ًبا ما يكون هناك
مشكلة يف التنسيق والتكامل بني خدمات صحة العني مام يؤدي إىل وجود قصور يف
التمويل والخدمات واملوظفني واألنظمة والبيانات املنسقة.
ال يوجد عدد ٍ
كاف من األشخاص الذين يتمتعون مبهارات ومؤهالت متنوعة تتناسب مع
نطاق االعتالالت التي تواجه صحة العني اآلن حيث ينص التقرير العاملي عن اإلبصار
عىل أن القوى العاملة يف مجال رعاية العني ليست مناسبة حال ًيا للغرض ،كام انخفضت
اإلنتاجية يف العديد من الدول؛ بسبب عدم السامح للقوى العاملة الصحية بتنفيذ
خدمات رعاية العني.

اللوائح واألسواق
ميكن أن يؤدي اإلطار التنظيمي إىل تفاقم نقص املوارد من خالل خلق حواجز أمام عدد
من األشخاص الذين ميكنهم تقديم خدمات صحة العني.
غالبًا ما يكون القطاع الخاص هو الطريق الرئيس للوصول إىل الفحوصات وفحوصات
العني والنظارات يف جميع أنحاء العامل ،لكن ميكن أن تتسبب طبيعة القطاع غري املنظمة
واالستغالل يف فشله وهذا يعني أن األشخاص الذين هم يف أمس الحاجة إىل الوصول إىل
خدمات ومنتجات العناية بالعيون ال يستطيعون تحمل تكاليفها ففي كثري من الدول ال
يصل توريد النظارات والعدسات الالصقة وأدوات مساعدة ضعاف البرص إىل خارج املدن
الكربى ،باستثناء أعداد كبرية من املجتمعات.
ويتفاقم هذا األمر بسبب األطر السياسية والتنظيمية األخرى التي تعرقل الوصول
املنصف والعادل للخدمات فعىل سبيل املثال :تطبيق الرضائب الحكومية والتعريفات
التجارية عىل النظارات وأدوات مساعدة ضعاف البرص ،ألنها تعامل عىل أنها سلع
بدل من اعتبارها من منتجات الرعاية الصحية األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،غال ًبا
فاخرةً ،
ما يكون هناك نقص يف التنظيم بشأن الجودة مام يعني أن املجتمعات تشرتي منتجات
دون املستوى والتي ميكن أن تؤدي إىل عواقب ضارة
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ثالثة عنارص

رسالتنا للعرش سنوات
ميكن التغلب عىل العقبات،
ولكن ال بد من تبني منهج جديد للقيام بذلك.
كقطاع ،سوف نقوم مبا ييل:

التعزيز،
التكامل،
التفعيل

حقوق ملكية الصور Andras D. Hajdu :مسابقة  WSDللتصوير
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 1التعزيز
ترسيخ الرؤية كقضية اقتصادية واجتامعية وتنموية أساسية
ال يوجد إدراك ٍ
كاف لألهمية الجوهرية لصحة العني وتأثريها املبارش عىل القضايا
االجتامعية واالقتصادية بني األشخاص الذين لديهم القدرة واملسؤولية عىل إحداث فرق
ما ما مل نتمكن من تغيري هذا األمر ،لن نكون قادرين أب ًدا عىل االلتزام والتمويل الالزمني
لتحقيق طموحنا ،ونتيجة لذلك ،سيفقد العديد من األشخاص برصهم .سوف نحتاج إىل
وضع األهداف وقياسها لضامن مستويات جديدة من املراقبة واملساءلة
التكامل
 2دمج صحة العني يف أنظمة الرعاية الصحية
إذا أردنا مساعدة األشخاص الذين هم يف أمس الحاجة إليها ،فعلينا البدء يف إرشاكهم يف
الرعاية الصحية .إن الطبيعة املتغرية للقضايا التي تواجه صحة العني تجعل هذا األمر
أكرث أهمية .نحن بحاجة إىل منهج شامل ومتكامل حيث يتم التعامل مع رعاية العني
كعنرص أسايس ضمن خدمات الرعاية الصحية األوسع نطاقًا واملتاحة للجميع يف جميع
أيضا إىل ضامن وجود تكامل يف مختلف مهن رعاية العني وبينها.
أنحاء العامل .نحتاج ً
إذا مل نسهل تقديم الخدمات من خالل مجموعة كبرية من األشخاص الذين يعملون يف
أنظمة الرعاية الصحية ،وخاصة الرعاية الصحية األولية وصحة املجتمع ،فسوف نفشل.
 3التفعيل
دفع املستهلك وتغيري السوق
سوف يحتاج كل شخص تقري ًبا إىل املساعدة بسبب حالة البرص الصحية يف مرحلة
ما من حياته .إنها قضية عاملية ويجب علينا تفعيل الحاجة العاملية ،نحن بحاجة إىل
تثقيف األشخاص ومتكينهم لفرض التغيري من خالل جعلهم أكرث وع ًيا مبا ميكنهم فعله
لالعتناء بأعينهم .يجب علينا االستفادة من دور القطاع الخاص وتسخريه  -ميكن أن
تكون األسواق املؤثرة والفعالة التي لديها منتجات وخدمات بأسعار معقولة جز ًءا كب ًريا
من الحل .وللمساعدة يف خلق بيئة سوق مناسبة ،يتعني علينا كرس الحواجز التنظيمية
واملالية للمساعدة يف الوصول إىل خدمات صحة العيون بأسعار معقولة
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التعزيز

ماهو؟

ترسيخ الرؤية كقضية اقتصادية واجتامعية وتنموية أساسية.
ملاذا؟
ضعف النظر ليس مجرد مشكلة صحية؛ بل إنه مبثابة خطوة يف سبيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة
ويعد جز ًءا أساسيًا للحد من الفقر وتحسني اإلنتاجية وزيادة معدل التعليم والتوظيف وتحسني املساواة
بني الجنسني عىل نطاق أوسع.
من مصلحة كل من يعمل يف مجال صحة العيون دعم تحقيق جدول أعامل  2030لألمم املتحدة ،ميكن
لهذه الفرصة أن تساعد يف االلتزام والقوة الجامعية لقطاع رعاية العني.
يُعد تحسني صحة العني طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة إلطالق اإلمكانيات البرشية ،وبدونها
شمول
ً
لن تتحقق أهداف التنمية املستدامة ،فتمكني العامل من الرؤية هو جوهر ضامن مستقبل أكرث
ومساوا ًة وازدها ًرا للجميع.
كيف؟
تحرير اإلرادة السياسية والتمويل
يجب أن نعمل بال كلل للحصول عىل إقرار واعرتاف بأن صحة العني لها نتائج تنموية واقتصادية
واجتامعية كبرية .ميكننا أن نثبت خسارة ما ال يقل عن  411مليار دوالر سنويًا من اإلنتاجية؛ بسبب
ضعف البرص .نعلم أن ضعف البرص يؤثر عىل الفرص التعليمية واألداء يف العمل ونتفهم أيضا اآلثار
الكبرية لضعف البرص -لكن اآلخرين ال يفهمون ذلك.
بنا ًء عىل تاريخ رؤيتنا  2020واألسس القوية للحمالت والدعوات ،نحتاج إىل إقناع القادة السياسيني
واملتربعني بإعطاء األولوية لصحة العني ،يتطلب األمر تحديد األولويات من الناحية السياسية يف القرارات
وخطط التنمية والسياسات وامليزانيات الوطنية ،ولن يؤدي االرتباط الجوهري بأهداف التنمية املستدامة
إال إىل زيادة أهمية حجتنا.
سوف نحتاج أيضً ا إىل بناء تحالفات مع الرشكاء ذوي الصلة وإقناعهم بدعمنا ،وسيكون التأثري قويًا عندما
يكون البرص قضية أساسية لألشخاص الذين متثلهم هذه املنظامت وحيث يكون الوصول إىل رعاية العني
الجيدة مسألة حاسمة لهذه املجموعة.
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عىل سبيل املثال :يُعد العمل مع مجموعات التحالف التي متثل كبار السن مثل :االتحاد الدويل
للشيخوخة أو التحالف العاملي للشيخوخة لضامن مسألة الوصول إىل رعاية عني جيدة لكبار السن أم ًرا
محوريًا يف دعمهم وحمالتهم
وضع أهداف جديدة ومساءلة الحكومات عن تحقيقها
عقد جديد يعني رضورة وجود أهداف جديدة ،سيكون اعتامد أهداف منظمة الصحة العاملية لصحة
العني كجزء من التغطية الصحية العاملية خطوة أوىل حاسمة؛ حيث تقوم منظمة الصحة العاملية حال ًيا
بوضع مجموعة من املؤرشات لرصد تنفيذ رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس ،لكننا نحتاج أيضً ا إىل
مؤرشات عاملية لصحة العني وأهداف التنمية املستدامة وحال ًيا ال يُشار إىل رعاية العني عىل وجه التحديد
يف األهداف ،ولكن تسهم مراجعة إطار العمل يف عام  2025يف تقديم فرصة حاسمة لضامن إدراج صحة
العني كمقياس للتقدم.
يجب أن نستخدم هذه األهداف ملساءلة الحكومات عن مدى التزامها ومراقبة التقدم الذي تحرزه.
التأثري عىل املدرسة والتعليم
أكرث من  90مليون شاب يعانون من فقدان البرص ،حيث ميكن الوقاية منه لدى أغلب الحاالت .نتائج
التعليم لدى األطفال املصابني بضعف البرص سيئة ومن املرجح أن يتم فصلهم من املدارس ،وهذا بدوره
مستقبل مام يؤثر عىل اإلمكانيات واإلنتاجية ،وميكن حل ذلك من
ً
يؤثر عىل اإلنجاز وااللتحاق بالعمل
خالل حلول فعالة من حيث التكلفة نسب ًيا؛ نظ ًرا ألن معظم االعتالالت البرصية لدى األطفال يف عمر
االلتحاق باملدرسة؛ بسبب العيوب االنكسارية التي مل ت ُعالج.
إن الفحص الشامل للعني وفحص العيوب االنكسارية وتوفري النظارات الطبية وأنواع أخرى من األجهزة
املساعدة وأجهزة القراءة من شأنه أن يحل املشكلة بدرجة كبرية.
هناك حال ًيا فرصة غري مستغلة للقطاع للتأثري عىل املدارس وتعزيز مسألة صحة العني وإجراء الفحوصات
وتوفري النظارات عىل نطاق واسع ،ولكن ال ميكننا القيام بذلك مبفردنا ،سنحتاج إىل إقناع رشكاء التعليم،
مبا يف ذلك وزارات التعليم ،بأنه من املمكن تحسني النتائج التعليمية من خالل تطبيق صحة العيون يف
برامج الصحة املدرسية الحالية.
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استهداف أصحاب العمل
رئيسا ويدعو جميع الرشكات إىل دعمها وتطبيق
يُعد جدول أعامل عام  2030القطاع الخاص حليفًا ً
إبداعاتها وابتكاراتها لحل تحديات التنمية املستدامة.
فرص حصول األشخاص الذين يعانون من اعتالالت برصية عىل العمل قليلة وبأجور زهيدة.
يف عام  ،2018بلغت الخسارة املتعلقة باإلنتاجية السنوية العاملية  411مليار دوالر أمرييك ومن املرجح
أن تكون التكلفة الكلية أعىل من ذلك بكثري وأثبتت العديد من الدراسات من جميع أنحاء العامل أنه
عندما تتعامل الرشكات مع اعتالالت البرص وصحة العيون ،فإنها ميكن أن تشهد زيادة يف اإلنتاجية بنسبة
.20-30٪
يجب عىل أصحاب العمل التأكد من أن بيئات العمل تحمي صحة العني – وذلك من خالل تثقيف
املوظفني بالتدابري الوقاية مبا يف ذلك اإلضاءة املناسبة للعمل ودخول ضوء الشمس ملكان العمل وأخذ
أوقات راحة من النظر إىل شاشات الكمبيوتر ،ومن املهم أيضً ا إقناع قادة األعامل والصناعة بأن تقديم
خدمات رعاية العني للموظفني ليست مجرد مسألة تتعلق بالسالمة والرفاهية ،ولكنها ستؤدي أيضً ا إىل
زيادة اإلنتاجية.
يتطلب منا العمل مع مجموعة من رشكاء القطاع الخاص الذين مل يسبق لنا العمل معهم إلقناعهم
بإجراء فحوصات العني وتوفري النظارات  ،ويشمل ذلك إقناع النقابات العاملية ومجموعات الدفاع عن
املوظفني لنرش الوعي وللمطالبة بذلك علينا أن ندعو إىل تعزيز األطر العاملية بشأن الصحة والسالمة يف
مكان العمل من خالل منظمة العمل الدولية وإقناع الحكومات بإدراج فحص العني وحامية صحة العني
يف السياسات الوطنية للصحة والسالمة يف مكان العمل.
تبني إطار العمل الكامل
ال ميكن أن يقترص التزامنا بالتنمية املستدامة عىل الصحة فكل هدف من األهداف  17يرتبط ببعضها
البعض وكل منها مهم لتحقيق األهداف األخرى ،فاألهداف هي إطار املساءلة ونحن بحاجة إىل فهم
مسؤوليتنا كرشيك عاملي يف جدول األعامل بأكمله.
لدينا مسؤولية ودور للدفاع عن املامرسات الجيدة وإظهارها عرب النطاق الكامل لألهداف ،ويشمل هذا
تعزيز التزامنا باملساواة بني الجنسني ومساهمة القطاع يف الدمج كصاحب عمل.
هذا أمر بالغ األهمية من حيث ضامن جعل الخدمات متاحة للنساء والفتيات ملعالجة الفجوة بني
الجنسني ،وأيضً ا بالطريقة والترصفات التي نعمل بها ومساهمتنا يف الدمج عىل نطاق أوسع كقطاع.
الرعاية الصحية العاملية مسؤولة عن حوايل  5٪من جميع انبعاث غازات االحتباس الحراري ورعاية العني،
باعتبارها خدمات كبرية مع كمية العدد الهائل من االستشارات واإلجراءات الطبية ،والشك أنها أسهمت
بدرجة كبرية يف ذلك.
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هذه قضية عاملية تتطلب من كل دولة أخذها باالعتبار بغض النظر عن نظامها الصحي أو وضعها
االقتصادي.
بني تقرير هيئة النسيت العاملية أن انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج من عمليات الساد يف اململكة
املتحدة كانت ضعف االنبعاثات لكل عملية يف الهند بـ  23مرة .يسهم القطاع أيضً ا بدرجة كبرية يف
النفايات البالستيكية.
سيتطلب ذلك منا تثقيف أنفسنا وإرشاك الرشكاء وااللتزام بالتغيري الذي ينتج عنه مامرسات أكرث استدامة
نحو صحة العني عىل مجموعة من القضايا.
ماذا تحمل رؤية عام 2030؟
بالعمل م ًعا عىل مدار العقد املقبل ،ميكننا ضامن ما ييل :
اعتامد قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعرتف برعاية العني كمسألة تتعلق بالصحة
والتنمية مام يسهم يف نقلة كبرية يف الوعي واإلدراك وااللتزام وزيادتها.

	■

	■

ستكون صحة العيون جز ًءا ال يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وداف ًعا لكل من يعمل يف
قطاع رعاية العني.

توفر مناذج متويل جديدة ،كام يوفر التمويل والرشاكات مزي ًدا من املوارد لحل مشكلة فقدان البرص.

	■

	■

تثبت البيانات القوية أن التدخالت املستهدفة أدت إىل زيادة اإلنصاف يف خدمات رعاية العني.

يسهم قطاع رعاية العني يف الحد من استخدام البالستيك والغازات املسببة لالحتباس الحراري
املرتبطة بالرعاية الصحية العاملية.

	■

	■

تبدأ جميع النقابات العاملية يف جميع أنحاء العامل يف الدفاع عن القضية والقيام بحمالت ووضع
إسرتاتيجيات للضغط عىل أصحاب العمل والصناعات لدعم صحة العني.

تضاعف الرشكات يف جميع أنحاء العامل من التزامها بصحة العني كجزء من نهجها األخالقي للتوظيف،
بدعم من برنامج تحفيزي مع االعرتاف العاملي للرشكات التي تلتزم بصحة العني.

	■

ينتج عن دمج صحة العني يف سياسة الصحة املدرسية إىل قيام املدارس يف جميع أنحاء العامل بشكل
روتيني بتقديم فحوصات النظر وتعزيز صحة العني وتقديم معلومات عن الوقاية من أمراض العيون
من خالل البيئات التعليمية.

	■
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دراسات الحالة
أصدقاء الرؤية
الدعم السيايس املنسق
أصدقاء الرؤية عبارة عن مجموعة من ممثيل الدول من أكرث من  50دولة عضو يف األمم املتحدة والتي
تهدف إىل النهوض بقضية صحة العني ورفع مكانتها عىل جدول األعامل الدويل وتبادل املعرفة من
القطاع بني الدول األعضاء.
بدعم من مجموعة من املنظامت غري الربحية املكرسة خدماتها لرعاية العني ،تعمل املجموعة مبصداقية
لتعزيز وإعطاء األولويات لصحة العني وإيجاد الحلول املتعلقة بالرعاية من خالل العمليات السياسية.
نجح أصدقاء الرؤية يف الدعوة إىل إدراج صحة العني يف إعالن األمم املتحدة  -وهي املرة األوىل التي تم
تضمينها يف وثيقة األمم املتحدة بهذا املستوى .هدفها التايل هو تأييد أول قرار للجمعية العامة لألمم
املتحدة بشأن الرؤية .سيعرتف القرار رصاح ًة باملساهمة املهمة التي ميكن أن تقدمها صحة العيون
ألهداف التنمية املستدامة ،وتحفيز اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول والقطاع الخاص واألمم املتحدة
وجميع مؤسساتها لتحقيق هذه األهداف.

“تؤدي حالة العني السيئة إىل زيادة مخاطر الوفاة واألمراض غري املعدية
واالضطرابات العقلية مثل :االكتئاب والقلق .لقد حان الوقت التخاذ
إجراءات وإيجاد حلول ورشاكات ملموسة إلدارة جميع املوارد الالزمة”.
فولكان بوزكري،
رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة
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حقوق ملكية الصورIAPB :
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نيبال
برنامج فاحصون النظر املدريس
للمساعدة يف توسيع الوصول إىل الخدمات املتعلقة بالعيوب االنكسارية عرب ثالث مناطق يف وسط غرب
نيبال مع وجود أعىل معدل انتشار للعمى هناك ،تم تنفيذ مبادرة الصحة العامة بقيادة الطالب .تم
تدريب طالب املدارس الثانوية عىل فحص زمالئهم يف املدرسة بحثًا عن اعتالالت برصية وإحالة الذين
يعانون من حدة البرص غري الطبيعية إىل أخصائيي البرصيات إلجراء املزيد من الفحوصات.
يف  25مدرسة عامة ،تم تدريب  150طالبًا عىل فحص األطفال يف مدارسهم .قام أخصائيو البرصيات يف
وقت الحق بإعادة فحص األطفال املحالني وتقييم اإلحاالت .تم بعد ذلك فحص األطفال الذين يعانون
من ضعف يف حدة اإلبصار من أجل تقييم درجة العيوب االنكسارية وتقديم النظارات ملن هم يف حاجة
إليها .بلغ عدد الطالب الذين تم فحصهم لتحديد االعتالالت البرصية التي يعانون منها  10.774طال ًبا،
كام تم إحالتهم إىل أخصائيي البرصيات إلجراء فحوصات إضافية إذا تطلب األمر.
نجح املرشوع يف إثبات أن الطالب املدربني ميكن أن يكونوا مبثابة فاحصني نظر ،مام أدى إىل قيام وزارة
الصحة النيبالية بإدراج فاحصني نظر من الطالب يف سياستها الوطنية لصحة العني .كام يعزز ذلك قضية
صحة العني ،ليس فقط من خالل توفري البيانات اإلحصائية النتشار االعتالالت البرصية يف املجتمعات
ذات الدخل املحدود ،ولكن أيضً ا يف القدرة عىل تحمل التكاليف والتطبيق العميل إلحداث فرق والتأثري
االجتامعي واالقتصادي طويل األجل الذي ميكن أن يكون.
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الرؤية الواضحة
رعاية العني يف مكان العمل
يحتاج ما يقرب من ربع العاملني يف العامل إىل نظارات لرؤية واضحة .وبدونها ،لن تتعرض حياتهم املهنية
فقط للعراقيل ،ولكن حتى حياتهم الشخصية أيضً ا .ويف الدول ذات الدخل املحدود واملتوسط ،ليس
هناك ما يكفي من إمكانية الوصول إىل النظارات بأسعار معقولة لتلبية الطلبات املتزايدة عليها.
بتمويل من تحالف من العالمات التجارية والرشكاء الدوليني ،يهدف برنامج الرؤية الواضحة يف مكان
العمل” ”Clear Vision Workplaceإىل زيادة إمكانية الوصول إىل فرق فحص النظر وتوفري النظارات
الالزمة للعامل ،مبا يف ذلك العاملني يف املصانع واملزارع .إنه تدخل فعال ومفيد وقائم عىل األدلة يحسن
من رفاهية العامل وإنتاجيتهم ،وبالتايل يفيد أصحاب العمل أيضً ا.
وقد شهدت أماكن العمل التي نفذت الربنامج هذه الزيادة يف اإلنتاجية .عىل سبيل املثال :زادت إنتاجية
العامل يف مزارع الشاي الذين حصلوا عىل نظارات بنسبة  ،22%كام ارتفعت اإلنتاجية بنسبة  32٪لدى
العامل الذين تزيد أعامرهم عن  50عا ًما.
من خالل زيادة معدالت توفري النظارات للعاملني يف األعامل التي تتطلب رؤية واضحة ،فإن الدول ذات
الدخل املحدود واملتوسط التي تعتمد عىل هذه الصناعات الزدهار اقتصادها تعمل أيضً ا عىل تعزيز
أهداف التنمية االقتصادية الوطنية وكذلك أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة .يف عام ،2018-2019
تم فحص أكرث من  240.000عامل ،كام تم توزيع أكرث من  120.000زوج من النظارات حسب الخطة.
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التكامل
ماهو؟

دمج صحة العني يف أنظمة الرعاية الصحية.
ملاذا؟
تحتاج النظم الصحية حول العامل إىل تكامل أفضل مع صحة العني ،بالتايل لن يفقد العديد من األشخاص
أبصارهم وسوف يتمتعون برؤية جيدة إذا كانت رعاية العني مزودة باملوارد الجيدة ومدمجة بشكل
صحيح يف النظم الصحية السائدة.
يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إىل خدمات صحة العيون بغض النظر عن العمر أو النوع أو العرق
أو املكان وتكون ذات جودة عالية ،لكن هذا لن يحدث إال إذا كان هناك تكامل أكرب ضمن أجزاء النظام
املختلفة التي تتعامل مع هذه املشكلة ،يتضمن ذلك تغيري الطريقة التي يعمل بها أخصائيو صحة
العيون وزيادة عدد األشخاص الذين ميكنهم تقديم خدمات صحة العيون لتلبية الحاجة املتزايدة للرعاية
ويوضح تأثري فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19عىل خدمات صحة العيون الحاجة امللحة ملزيد من
املوارد واملرونة.
بدون التكامل ،يكمن الخطر يف أن رعاية العني تصبح معزولة ومجزأة وغري فعالة بشكل متزايد.
كيف؟
املناضلة من أجل الدمج يف التغطية الصحية الشاملة
التغطية الصحية الشاملة من أولويات منظمة الصحة العاملية واملحور الرئيس ألهداف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة ،وهذا يعني أن كل شخص قادر عىل الوصول إىل خدمات صحية عالية الجودة مجانية أو
ميسورة التكلفة دون أن يضع نفسه يف ضائقة مالية يف أي مكان أو كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
يوجد اآلن اعرتاف عىل نطاق واسع وعىل مستويات عالية يف جميع أنحاء العامل بأنه ال ميكن تحقيق
ذلك ما مل يشمل أيضً ا الوصول العادل إىل خدمات رعاية العني بأسعار معقولة.
يف الوقت الحايل ،ال ميكن للكثري تحمل تكاليف رعاية العني ففي أجزاء من رشق آسيا ميكن أن تصل
تكاليف جراحة الساد إىل نصف متوسط دخل األرسة السنوي لذلك يجب تخصيص نسبة متويل أكرب
لصحة العيون من خالل ميزانيات الصحة الوطنية أو خطط التأمني الوطنية.
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قد تشمل مجموعة قليلة من تدخالت رعاية العني ضمن التغطية الصحية الشاملة عىل متويل من
ميزانيات الصحة الوطنية؛ حتى يتمكن الجميع من الوصول إىل الخدمات التي يحتاجونها دون املعاناة
من ضائقة مالية وكذلك عىل تعزيز الصحة والوقاية من العيوب االنكسارية ضمن الرعاية األولية
واالندماج يف الخدمات األخرى مبا يف ذلك رعاية األطفال حديثي الوالدة ،صحة العيون أثناء املرحلة
الدراسية ،خدمات أمراض العيون غري املعدية ،رعاية املسنني ،خدمات طب وجراحة العيون املتخصصة
الستعادة الرؤية والحفاظ عليها مبا يف ذلك جراحة الساد ،واعتالل الشبكية السكري ،وعالج التنكس
البقعي املرتبط بالعمر ،وخدمات إعادة التأهيل البرصي.
تقديم رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس
إن تقديم رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس هي الطريقة الوحيدة التي ميكننا من خاللها تلبية
االحتياجات والطلب املتزايدة ،والتعامل مع التغيريات السكانية وتغيريات منط الحياة الكبرية التي تؤثر
عىل صحة العني وتوسيع نطاق الخدمات ومعالجة النقص الذي يؤثر عىل فرص الحصول عىل الخدمات
واالستفادة من نتائجها.
تحدد صحة العني عوامل كثرية منها شيخوخة السكان والتمدن وانتشار أمناط الحياة غري الصحية.
إن ارتفاع معدل اإلصابة بقرص النظر واعتالل الشبكية السكري واألسباب الشائعة للعديد من األمراض
غري املعدية تستلزم اتباع منهج شامل ومتكامل لتقديم رعاية العيون ملواجهة تحديات رعاية العيون
خالل العقد القادم وما بعده.
تقديم رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس هو منهج مهم أيضا لتحسني الحصول العادل عىل
خدمات العيون ،ت ُقدم خدمات رعاية العيون فقط يف املستشفيات الثانوية أو املستشفيات املتخصصة يف
املراكز الحضارية يف العديد من الدول ذات الدخل املحدود واملتوسط وال ميكن الوصول إىل رشائح كبرية
من السكان وخاصة الفئات الضعيفة.
يحدث تقديم رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس تغي ًريا يف ميزان الرعاية بحيث تكون املوارد أقرب
إىل املرىض عىل مستوى املجتمع والرعاية األولية مع مسارات إحالة توضح تشخيص األخصايئ والعالج.
نحن كقطاع بحاجة إىل تضمني منهج رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس واعتامده ،حيث سيتعني
علينا أن نجتمع عىل املستوى الوطني لتعزيز هذا التغيري والتشجيع الفعال لجدول أعامل الحكومات،
وسيتطلب ذلك إجراء حوارات سياسية وطنية تستضيفها الحكومة ويتم عقدها مع أصحاب املصلحة
عىل نطاق أوسع لتطوير اسرتاتيجية وطنية وخطط تكامل وإدراج تقديم منهج رعاية العني املرتكزة عىل
الناس يف إسرتاتيجياتهم وسياساتهم عىل نطاق أوسع.
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ستتطلب الخدمات املتكاملة زيادة يف عدد املتخصصني الذين ميكنهم تقديم خدمات رعاية العيون
بجودة عالية فتقديم رعاية العني املرتكزة عىل الناس يتطلب قوى عاملة أكرب وأكرث تنو ًعا باإلضافة إىل
استخدام التقنية لتحقيق املستوى املطلوب.
تدريب قوى عاملة متنوعة ومرنة وتطويرها
سيظل النقص يف األشخاص الذين يقدمون خدمات صحة العيون أحد أكرب تحدياتنا عندما ال تتغري طرق
العمل؛ ألنه يوجد نقص عام يف أطباء العيون وأخصائيي البرصيات وأخصائيي طب وجراحة العيون يف
الدول ذات الدخل املحدود واملتوسط ،فعىل سبيل املثال ،يف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ما بني
 1 .1و  4. 4من أطباء العيون لكل مليون نسمة مقارنة بـ  80طبيب عيون لكل مليون يف الدول ذات
الدخل املرتفع.
نحن بحاجة إىل زيادة القوى العاملة وضامن االستفادة من مهاراتهم بالطرق األكرث مالءمة ،ولكن مجرد
محاولة توظيف املزيد من أطباء العيون وأخصائيي البرصيات ليس حالً واقعياً فبينام تتضاعف الحاجة
إىل زيادة القوى العاملة البد أن نبدأ بتغيري يف طريقة تفكري قطاعنا واالعرتاف بحاجتنا إىل استخدام
أفضل للموارد املوجودة فينبغي أن يكون األشخاص ذوو الكفاءة قادرين مبا يكفي لتقديم الخدمات
بغض النظر عن منصبهم املهني مع تركيز أكرب عىل تقديم الخدمات عىل مستوى املجتمع واملستويات
األولية ،كام يجب تضمني التدريب املناسب يف مجال رعاية العيون يف تدريب العاملني الصحيني ذوي
الصلة جن ًبا إىل جنب مع تنفيذ إطار الكفاءات الخاص مبنظمة الصحة العاملية يف جميع الدول وذلك
سيساعد يف ضامن أن تكون خدمات رعاية العيون األولية أقرب ملن هم يف أمس الحاجة إليها.
ستكون هناك دامئًا حاجة واضحة وملحة لالختصاص يف املجال ،ولكن يلزمنا أيضً ا تسهيل الوصول إىل
الفحص والتشخيص عىل املستوى األويل ألن ذلك سيؤدي إىل زيادة سهولة الوصول ولكن مع مسارات
اإلحالة الصحيحة ،سيوفر أيضً ا الوقت للمتخصصني الستخدام مهاراتهم وإمكانياتهم الكاملة بشكل
مناسب.
يتعلق التكامل بضامن وجود طرق واضحة لتقديم الرعاية الصحيحة وأن عمليات اإلحالة الجيدة تضمن
تفعيل أكرب لدور املتخصصني كام هو الحال يف تدريب العاملني يف مجال الصحة املجتمعية.
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علينا أيضً ا أن نكون أكرث استعدا ًدا ملواجهة أزمات الصحة العامة يف املستقبل ،حيث أن فريوس كورونا لن
يكون الوباء األخري ،ومن الرضوري أن نعزز قدرة األشخاص العاملني يف مجال صحة العيون ليكونوا أكرث
استعدا ًدا وقادرين عىل االستجابة بفعالية يف املستقبل.
إن وجود قوى عاملة أكرب وذات تكامل أفضل أمران رضوريان لبناء املرونة وضامن وجود آليات لتقديم
خدمات صحة العيون األولية أثناء أي عرقالت صحية تطرأ يف املستقبل.
كان للوباء تأثري كبري عىل صحة العني عىل مستوى العامل مع تعليق العديد من الربامج وإلغاء الفحوصات
الروتينية وتأثر ثقة املريض ،هناك اآلن حاجة ملحة لتدابري مواكبة التغيريات والخوف من تقليل شأن
صحة العني يف السنوات القادمة ،فاملفتاح هنا هو توظيف قوى عاملة أكرب وذات تكامل أفضل.
تبني الحلول التقنية
يف حني أن التغيري يف النهج واالستثامر الضخم رضوريان لزيادة عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحية
الذين يقدمون رعاية العيون ،إال أن هذا التغيري لن يواكب الطلب املتزايد واملتغري يف العديد من الدول.
إن الحلول التقنية هي إحدى األدوات التي نحتاج إىل استخدامها لضامن وصول الخدمات إىل األشخاص
الذين يصعب الوصول إليهم.
تعمل التقنية عىل تغيري كل جزء من أجزاء املجتمع يف جميع أنحاء العامل باستمرار وستكون جز ًءا من
مستقبل صحة العني ،لذلك نحتاج إىل املساعدة يف تحديد هذا الدور والتأكد من تحسينه بطرق مناسبة
واستخدامه وتنظيمه بشكل صحيح ،سيشمل ذلك الهواتف الذكية إلجراء فحوصات البرص يف عيادات
الرعاية األولية واملدارس أو أماكن العمل وأجهزة قياس العيوب االنكسارية املحمولة الجديدة التي
ميكن للفنيني تشغيلها بقليل من التدريب وتكون مبثابة نقطة فرز للمرىض ذوي الحاالت األكرث تعقي ًدا
إلحالتهم إىل أخصايئ مرو ًرا باكتشاف أدوية وعالجات جديدة باإلضافة إىل الذكاء االصطناعي الذي يدعم
الفحص والتشخيص وتحليل البيانات ،ستساعد التقنية أيضً ا يف تحسني مستوى التدريب وتوسيع نطاقه.
سيتطلب هذا من قطاعنا ليس فقط تسهيل استخدام التقنية يف مجال صحة العني ،ولكن العمل مع
رشكاء جدد موجودين لضامن دمجها يف أنظمة صحية عىل نطاق أوسع وأن التقنيات الجديدة يتم
تحفيزها ومشاركتها عىل الصعيد العاملي الستخدامها حيثام تشتد الحاجة إليها .وباملثل  ،علينا التأكد
من أن هذه التقنية يتم تسخريها أيضً ا لتحسني أنظمة املعلومات الصحية والحصول عىل البيانات التي
نحتاجها لتقييم التقدم يف صحة العني ومتابعته وتتبعه.
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ما هي رؤية 2030؟ :
من خالل العمل م ًعا عىل مدار العقد املقبل ،ميكننا:
تضمني خدمات رعاية العيون يف حزمة التمويل الصحي الوطنية للتغطية الصحية الشاملة ،بحيث
ميكن للجميع الوصول إىل خدمات رعاية العيون التي يحتاجون إليها دون معاناة مالية.

	■

	■

تضمني رعاية العيون يف الخطط الصحية الوطنية وأنظمة املعلومات وتخطيط القوى العاملة الصحية
ويتم تنسيقها ضمن الخدمات الصحية األخرى (مثل مرض السكري وصحة األطفال واألمهات ورعاية
املسنني وما إىل ذلك)

قيام مجموعة واسعة من العاملني يف مجال الرعاية الصحية بتقديم خدمات صحة العيون يف إطار
الرعاية املجتمعية والرعاية األولية ،مع مسارات إحالة واضحة إىل املستويات الثانوية واملتخصصة.

	■

	■

• قيام جميع الدول مبا يتامىش مع األهداف العاملية ملنظمة الصحة العاملية بتوسيع نطاق خدمات
جراحة الساد وتصحيح العيوب االنكسارية بشكل كبري ،مام سيعالج نسبة  90٪من  1.1مليار من
مشكلة فقدان البرص املمكن تفاديه.

قيام جميع الدول بتنفيذ الحد األدىن من االتفاقية أو الحزمة األساسية منها لرؤية منظمة الصحة
العاملية يف مجال تدخالت رعاية العيون .إعادة التأهيل متاح أيضً ا عىل نطاق واسع وبشكل روتيني
ألي شخص يعاين من ضعف البرص أو العمى.

	■

	■

	■

	■

	■

تحفيز القطاع الخاص والعمل بالرشاكة مع الحكومات لتقديم خدمات رعاية العيون بأسعار معقولة
ال سيام يف الدول ذات الدخل املحدود واملتوسط.
تنفيذ إطار الكفاءة الخاص برعاية العيون التابع ملنظمة الصحة العاملية يف كل دولة من دول العامل.
استخدام األجهزة املحمولة املعتمدة بشكل روتيني للفحص عىل مستوى املجتمع وخاصة يف املناطق
الريفية ومجتمعات السكان الذين يصعب الوصول إليهم.
تحفيز كل من الذكاء االصطناعي والتطورات التقنية ومشاركتهام مشاركة عادلة بني البلدان وسد
فجوة املوارد والسامح بالوصول إىل الخدمات بشكل أكرث مرونة وبأسعار معقولة.

رؤية ٢٠٣٠
مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

ثالثة عنارص

الصورة مقدمة Rajesh Pandey :مسابقة  WSDللتصوير
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دراسات الحالة
بوركينا فاسو
تدريب العاملني يف مجال الرعاية األولية
مثل العديد من دول إفريقيا وجنوب الصحراء ،فإن التحدي الرئييس يف تطوير خدمات صحة العيون
يف بوركينا فاسو هو نقص القوى العاملة يف مجال الرعاية الصحية .تم إعداد مرشوع لحل تلك املشكلة
تناغم وثيقًا مع اسرتاتيجية الصحة
يركز عىل التدريب عىل صحة العيون األولية واملجتمعية حيث يتناغم ً
الجديدة لوزارة الصحة.
اعتمد املرشوع بشكل كبري عىل كل من تدريب الطاقم الطبي الجديد ونرش الوعي بأهمية خلق املزيد
من الخربات يف جميع أنحاء البالد إلدارة الحاالت الصحية العامة يف مجال صحة العيون وطورت وزارة
الصحة وحداتها التدريبية الخاصة بصحة العيون للعاملني الصحيني غري املتخصصني مبا يف ذلك املمرضات
واملساعدين وكذلك العاملني يف مجال صحة املجتمع واملعلمني.
تم استخدام مناذج التدريب الخاصة بالصحة األولية واملجتمعية لتدريب  682عامالً يف مجال الصحة
األولية واملجتمعية حتى اآلن وميثل الربنامج خطوة كبرية إىل األمام يف دولة بوركينا فاسو .إن توظيف
عدد كبري من األشخاص املدربني ليس فقط من أجل فحص صحة العني ومتابعتها ومعالجتها بسهولة أكرب،
ولكن عىل نطاق أوسع لتواجدهم يف املناطق الريفية التي مل يكن لديها مثل هذه الخربة من قبل ،سيتم
استخدام وحدات التدريب لجميع برامج صحة العيون التابعة لوزارة الصحة يف بوركينا فاسو التي تحتوي
عىل مكون أسايس أو مجتمعي والتي تظهر فيها أهمية دمج صحة العني يف جميع برامج التدريب عىل
الصحة العامة.
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أوغندا
تدخل وطني بشأن العيوب االنكسارية بدون استخدام وسائل التصحيح
كان هدف الربنامج العام هو إظهار كيف ميكن تقديم خدمات العيوب االنكسارية وصحة العيون
املدرسية بنجاح كجزء من خدمة الصحة العامة يف بلد أفريقي جنوب الصحراء الكربى.
أوالً ،يهتم الربنامج بدمج إنتاج النظارات الطبية ،من خالل اإلدارة العامة ملستشفى مدينة إنتيبي وورشة
عمل البرصيات الوطنية إلنتاج النظارات ذات تكلفة معقولة والتي تُصنع حسب الطلب يف كافة أنحاء
البلد .ثانيًا ،كان هناك تركيز كبري عىل تكامل تنمية املوارد البرشية بالرتكيز عىل إنشاء دورة بدرجة
البكالوريوس مقدمة يف البرصيات يف جامعة ماكرييري مبا يف ذلك املخترب التعليمي الجديد للبرصيات
ومركز الرؤية األكادميية لضامن تقديم أفضل الظروف لتعليم الطالب .وأخ ًريا ،تم الرتكيز عىل تكامل صحة
العيون املدرسية ،حيث تم اختيار مثاين مناطق تجريبية لتنفيذ برامج الحوار والتوعية املجتمعية لضامن
دمج فحوصات الرؤية يف السياسة الوطنية للصحة املدرسية.
يسلط هذا املرشوع الضوء عىل النتائج التي ميكن تحقيقها عندما تكاتفت جميع الجهات يف القطاع م ًعا
لدمج كل مستوى من مستويات الخدمة لتحقيق هدف مشرتك .لقد أثبت أن دمج خدمات العيوب
االنكسارية وصحة العيون املدرسية يف النظام الصحي أمر ممكن ،وقد أصبح بالفعل دراسة حالة يتعني
عىل البلدان األفريقية األخرى اتباعها.
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باكستان
تعزيز العناية بالعيون
يف عام  ، 1997كان انتشار العمى يف باكستان أقل بقليل من  2٪عىل الرغم من وجود البنية التحتية
املعقولة للصحة العامة يف الدولة ،إال أن املناطق الريفية تفتقر إىل الوصول إىل خدمات طب العيون ،وال
يزال هناك نقص كبري يف املعدات واألماكن واملهارات الرسيرية املناسبة واألنظمة اإلدارية.
ومن أجل تعويض هذا النقص ،تعاون املعهد الباكستاين لطب العيون املجتمعي والحكومة من أجل
االهتامم مبكافحة الساد (املاء األبيض) .تم إنشاء مرشوع تجريبي يف بانو ،وهي مقاطعة شامل غرب
باكستان ،ولكن رسعان ما توسع ليشمل ما يقارب نصف الدولة.
عندما بدأ املرشوع كان هناك طبيبا عيون من غري طاقم طبي مساعد وال غرفة عمليات مخصصة وال
جناح عيون منفصل ومعدات قليلة فقط ،كان الناتج  150عملية ساد يف السنة .وبعد إرشاك الحكومة
يف البيانات القامئة عىل الرباهني وإثبات أن العمى واعتالل البرص من القضايا الهامة للصحة العامة التي
تتطلب مزي ًدا من االهتامم ،حيث تم تدريب أطباء العيون الجدد جن ًبا إىل جنب مع ترقية البنية التحتية
مع غرفة مخصصة للعيون وجناح عيون منفصل ومجمع للمرىض يف العيادات الخارجية.
تم تقييم مثرات عمليات الساد بعد عامني حيث زاد سبعة أضعاف إىل  1050عملية ،ثم أضيفت خدمات
أخرى ،مبا يف ذلك
خدمات تصحيح البرص وعالج ضعف البرص الناجحة وبرنامج مكافحة الرمد الحبيبي ( الرتاخوما) ورعاية
عيون األطفال.
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كان محور نجاحها هو العمل جن ًبا إىل جنب مع الجهات الوطنية ومسؤويل الرعاية الصحية وخرباء طب
العيون ،ال سيام يف
ضامن عمل فريق مستقر وملتزم وعدم نقل األعضاء بشكل متكرر .وتم االعرتاف برعاية العيون األولية
كإسرتاتيجية وقائية ولتعزيز الصحة وتم تضمينها يف النظام الصحي ،حيث أصبح الربنامج الوطني
الباكستاين لرعاية بالعيون منوذ ًجا لربامج رعاية العيون الوطنية يف إقليم رشق املتوسط.
النتائج:
طورت الحكومة الباكستانية أقسام العيون يف  27مستشفى تعليمي و  63مستشفى باملقاطعات و
 147مستشفى يف املقاطعات الفرعية.

	■

تم إنشاء ما مجموعه  2719وظيفة لرعاية العيون يف املستشفيات.

	■

	■

	■

تم تخصيص  51مليون دوالر للوقاية من العمى ملدة  5سنوات.
ارتفع معدل جراحة الساد سبع مرات من  150إىل  1050يف عامني فقط.

أشارت بيانات املسح الوطني الباكستاين للعمى لعام  2004إىل أن نسبة انتشار العمى .0.9٪

	■
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التفعيل
ماهو؟

إدارة عملية التغيري املتعلقة باملريض واملستهلك والسوق.
ملاذا؟
صحة العني هي قضية عاملية ،ولكن حتى اآلن ال يوجد تقدير عاملي ألهميتها ،فنحن نحتاج إىل تثقيف
الناس حول صحة عيونهم ومن ثم التأثري عىل عامة الناس وتفعيل دورهم نحو التغيري والتحسني من أجل
إحداث تغيري حقيقي خالل العقد القادم.
سنواصل الحملة والعمل بال كلل من أجل إحداث التغيري عىل أعىل مستوى ،ولكن علينا أيضً ا أن نحاول
تحفيز الطلب من األلف إىل الياء.
تتفاوت األسواق يف توفري الوصول إىل الخدمات واملنتجات املساعدة حول العامل يف الوقت الحايل ،وعىل
الرغم من وجود التقنية التي تسهل صناعة نظارات طبية بتكلفة ميسورة ،إال أنها غري متوفرة عىل نطاق
واسع حيث تكون هناك حاجة إليها.
حتى اآلن مل نكسب الجدل حول تسهيل الوصول إىل خدمات صحة العيون الخاصة بتكلفة ميسورة
ومتاحة وعادلة خارج أنظمة الرعاية الصحية الوطنية ولن نحقق طموحنا بدونها.
كيف؟
إعداد حملة عىل مستوى جديد
نحتاج أن يويل األفراد واملجتمعات من جميع أنحاء العامل األولوية اهتام ًما لنظرهم وفهم ارتباطه الواسع
بصحتهم وفهم اآلثار االجتامعية واالقتصادية للتقاعس عن العمل ومن ثم اتخاذ الخطوات الالزمة.
ينبغي أن يبدأ هذا من الطفولة حيث يكون لدى األفراد جميع املعلومات التي يحتاجون إليها لحامية
أعينهم ،واألهم من ذلك اتخاذ الخطوات الالزمة للعناية بنظرهم – بداية من تقليل وقت الجلوس عىل
الشاشة إىل طلب املساعدة عند التعرض إىل أي أمراض أو الشعور بعدم الراحة.
يجب أن يصل هذا املستوى من الوعي والطلب عرب املسار التعليمي إىل كل شخص وإىل بيئات العمل
وينبغي أن يستمر األفراد يف املطالبة بالتدابري الوقائية واألدوات وطرق العمل اآلمنة التي تقي من فقدان
البرص أو اإلرضار بأعينهم.
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نحتاج أيضً ا إىل فهم النقطة التي يعرفها الجميع وهي كيف ومن أين اأحصل عىل املساعدة يف عالج أي
اعتالالت يف العني أو فقدان البرص ،وكيفية املطالبة للحصول عىل الخدمات والنظارات الطبية بأسعار
معقولة إذا لزم األمر ،وكيفية تقديم شكوى إذا مل يحدث ذلك.
إن إحداث موجة من التغيري السلويك والتشجيع عليه ميثالن تحديًا كب ًريا وطويل األمد ،وسيتطلب األمر
منا خلق عالقات مع العديد من القطاعات األخرى لتوصيل أهمية صحة العني ضمن اإلطار الواسع
لرسائل الصحة ومنط الحياة ،وسنحتاج إىل استخدام طرق جديدة ومتنوعة ونرشها ملواصلة تحقيق
ووصول إىل حمالت وسائل التواصل االجتامعي العاملية.
ً
النجاح ،بد ًءا من متكني الشعب
مواجهة الصورة النمطية السلبية
سنواصل دعمنا للمنظامت التي تحارب للحصول عىل حقوق املكفوفني أو املصابني بفقدان البرص
املتقدم ،يتأثر ما يقارب  43.3مليون شخص حول العامل ويتعرضون يف كثري من األحيان للصور النمطية
السلبية واالستبعاد واإلسكات؛ لذلك سندعم جهودهم لتسليط الضوء عىل التمييز ومواجهته وخلق
عامل يشارك فيه األشخاص املصابون بفقدان البرص مشاركة كاملة يف املجتمع ويتمتعون بنفس الفرص
والحقوق.
ال يزال هناك قدر كبري من الصور النمطية السلبية حول ارتداء النظارات الطبية ،نحن نعلم أن بعض
األشخاص ،خاصة الفتيات ،يشعرون بالخجل لدرجة أنهم يفضلون ضعف الرؤية عىل ارتداء النظارات.
بينام يركز الجدل عىل ما إذا كانت النظارات “عرصية” وكيفية االبتعاد عن الصورة النمطية كون من
يرتدي النظارات يصور عىل أنه “شخص غبي ومجتهد “ ،إال أن األمر أعمق من ذلك بكثري ،ففي بعض
أنحاء العامل يُنظر إىل ارتداء النظارات عىل أنه نقطة ضعف ،وال تزال هناك آراء منترشة عىل نطاق واسع
مفادها أن رؤيتك مرتديًا نظارات ميكن أن تؤثر عىل مكانتك االجتامعية وآفاق التوظيف وخطط الحياة
املستقبلية.
تتطلب مواجهة هذا املوقف النظامي والعاملي العمل مع رشائح مختلفة من املجتمع لتغيري املواقف،
كالقيام بحمالت إبداعية وطموحة باإلضافة إىل املبادرات والربامج الفعالة لتغيري السلوك االجتامعي.
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بناء رشاكات بني القطاعني العام والخاص
ال ميكن معالجة صحة العيون وال توسيع نطاق الخدمات دون مساهمة كبرية من القطاع الخاص ،وتوجد
بالفعل أمثلة قوية للرشاكات الجيدة بني القطاعني العام والخاص مبا يف ذلك الرشاكة مع قطاع الصيدلة
الدوائية يف معالجة العمى النهري والرتاخوما ،كام ميكننا االستفادة من هذه التجربة وتوسيع هذا املفهوم
ليشمل مجاالت أخرى مبا يف ذلك العمل مع القطاع الخاص يف معالجة حاالت مثل اعتالل الشبكية
السكري ،ويف إنشاء سوق دامئة متخصصة يف مجال النظارات وبأسعار معقولة ميكن الوصول إليها ،ففي
أجزاء كثرية من العامل سيكون السوق هو الطريقة التي بها ت ُقدم خدمات العيوب االنكسارية والنظارات.
إن ضامن عدم هدر  1.1مليار دوالر يعني توفري املزيد من النظارات الطبية لعدد أكرب من الناس يف
الدول ذات الدخل املحدود واملتوسط ،ويُعد دمج فحوصات النظر ووصفة قياس النظارات مع األنظمة
الصحية هو جزء من الحل ،ال سيام يف الرعاية األولية مبا يتامىش مع منهج رعاية العني املتكاملة املرتكزة
عىل الناس ،ولكن ال يزال هناك نقص يف أنظمة املشرتيات العامة الفعالة للنظارات يف العديد من الدول
التي هي يف أمس الحاجة إليها.
يجب أن تعمل املنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص م ًعا لالستفادة من نقاط القوة والعالقات
والسمعة واملهارات واملوارد والتمويل إليجاد الحلول وتطبيق القوة الجامعية إلحداث التغيري ،وهذا يعني
التطوير املشرتك لنامذج األعامل املستدامة وحاالت االستثامر عىل أساس مبدأ التكلفة امليسورة.
بالنسبة للقطاع الثالث ،يعني إرشاك القطاع الخاص كرشكاء أعامل وليس كامنحني فقط ،وبالنسبة للقطاع
الخاص فهذا يعني االلتزام بالنامذج املرتكزة عىل املستهلك بأسعار معقولة محليًا باإلضافة إىل الرغبة يف
مشاركة البيانات حول عمليات الفحص والتوزيع.
خلق البيئة التنظيمية الصحيحة
تنظيم ًيا ،ت ُعد النظارات منت ًجا مساع ًدا بينام تخضع لرسوم الرضائب كنوع من الكامليات ،مام قد يسبب
عوائق كبرية للفئة األشد فق ًرا واألصعب وصوال لهم.
ال يجب أن يعاين أي شخص مع برصه؛ ألنه ال يستطيع تح ُّمل تكلفة نظارات يف القرن الحادي والعرشين.
لنغري ذلك ،فنحن بحاجة لثالثة أمور:
أول :تنص اللوائح يف كثري من الدول عىل أنه ال يقوم ببيع النظارات إال مختصني مسجلني معتمدين يف
ً
مجال صحة العيون والذي بدوره يحد من املنافسة املفتوحة واملنتجات ذات الجودة السيئة واألسعار
املرتفعة باإلضافة إىل سوق تعتمد عىل املستهلك أو احتياجه ،فنحن بحاجة إىل سوق يستطيع املستهلك
رشاء النظارات بأسعار معقولة ،وخاصة نظارات القراءة.
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ثان ًيا ،عىل الحكومات أن تخفض رسوم الرضائب والرسوم عىل النظارات خاصة يف الدول ذات الدخل
املحدود واملتوسط ،حيث أن التكاليف اإلضافية ملنتج مساعد أسايس يجعل النظارات سلعة فاخرة وغري
ميسورة التكلفة وال ميكن للكثري من الناس الحصول عليها ال سيام أولئك الذين يعيشون يف الدول ذات
الدخل املحدود واملتوسط ألن النظارات أصبحت اآلن جز ًءا من قامئة املنتجات املساعدة ملنظمة الصحة
العاملية ويجب أن نستخدم هذا كوسيلة ضغط مع الحكومات.
ثالثًا ،التأكد من تضمني تنظيم الجودة يف أنظمة الرشاء والتوزيع ،ويجب االلتزام باملعايري العاملية املجدية
ودمجها يف اإلطارات التنظيمية عىل سبيل املثال ،يجب أن تفي النظارات مبعايري نظام الجودة االيزو ISO
أو ما يعادلها.
أهداف رؤية :2030
من خالل العمل م ًعا عىل مدار العقد املقبل ،ميكننا ضامن:
• أن تكون صحة العيون من ضمن خطط تعزيز الصحة الوطنية لنرش الوعي وتعزيز سلوكيات
طلب الرعاية.

	■

• نتج عن مجموعة من التحالفات مع املنظامت والقطاعات األخرى إىل إعداد حمالت توعوية
ناجحة ومؤثرة عرب القطاعات ،رابطة بذلك صحة العيون مبارشة بقضايا الصحة وأمناط الحياة عىل
نطاق أوسع.

	■

• يوجد عدد من الحمالت العاملية مبا يف ذلك يوم البرص العاملي الذي نتج عنه نقلة مبارشة يف
مستوى وعي املستهلك وسلوكه ،األمر الذي جعله ميارس ضغط عىل الحكومات واملوردين والرشكات
ومقدمي الخدمات.

	■

	■

	■

• ضمنت الحكومات أن تطبيق نظام الرضائب لن يكون عائقاً أمام توفري نظارات طبية ميسورة
التكلفة يف الدول ذات الدخل املحدود.
• تم تحديث اإلطارات التنظيمية التي تحتم وصف النظارات الطبية لتحسني الوصول إىل خدمات
العناية بالعيون بتكلفة ميسورة.

• وافق مقدمو خدمات صحة العيون يف املجال التجاري عىل طلب السوق؛ حيث تكون تكاليف
الرعاية البرصية وتكاليف مساعدات البرص تنافسية وعادلة ومتاحة.

	■

• نشأ عن التطورات التقنية قوة كاسحة داخل القطاع الخاص وأسفرت عن وصول أعامل
ومنتجات وخدمات جديدة إىل املزيد من الناس.

	■
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دراسات الحالة
ديزين
تحدي الصور النمطية
تعترب الصورة النمطية السلبية حول ارتداء النظارات الطبية راسخة بشكل عميق وتاريخي يف مجتمعنا
وميكن أن نراها راسخة خاصة يف جيل الشباب وخاصة الفتيات .واجهت ديزين اعرتاضا بشأن دورها يف
تعزيز الصور النمطية لألطفال يف جميع أنحاء العامل كجزء من حملة عاملية لتثقيف الناس بشأن القضايا
املجتمعية والسلوكية املتعلقة بارتداء النظارات.
خطت ديزين خطوات كبرية يف خلق عامل يشعر فيه كل طفل بأنه ميثل شخصية من من شخصيات
قصصهم ولكن وعىل الرغم من الجهود املبذولة لتنويع شخصياتهم ،إال أنهم فشلوا يف متثيل شخصية
أولئك الذين يرتدون نظارات طبية حيث انهم ميثلون مجموعة سكانية مهمة ومتزايدة باستمرار يف
جميع أنحاء العامل .
سلطت الحملة الضوء عىل القضية من خالل قصة فتاة تبلغ من العمر  9سنوات كتبت إىل الرئيس
التنفيذي لرشكة ديزين تشكو من عدم ارتداء أي أمرية من ديزين نظارات طبية عىل اإلطالق ،وباعتبارها
فتاة ترتدي النظارات الطبية أشارت إىل أن هذا جعلها تشعر بأنها “ليست جميلة مبا يكفي” .باإلضافة
إىل تسليط الضوء عىل عدم وجود أمريات يرتدين نظارة طبية ،فقد اشتكت من أن جميع شخصيات
ديزين التي ترتدي نظارات يتم تقدميها عىل أنها إما شخصية غبية مجتهدة أو كبرية بالسن.
هذه مشكلة ال تقترص عىل ديزين ،ولكنها تظهر التحدي يف مشكلة الثقافة السائدة وتغيري القصة لتظهر
لألطفال يف جميع أنحاء العامل أن مرتدي النظارات الطبية ميكن أن يكونوا أقوياء وجميلني وشجعان
وبطوليني بدون قيود .ولتنجح يف نرش الوعي وجعل الناس يتساءلون عن افرتاضاتهم الخاصة ،فنحن ال
نزال ننتظر أمرية ديزين التي ترتدي نظارة طبية.
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حقوق ملكية الصورClearly :

عندما كنت يف التاسعة من عمري  ،سألت والديت عام إذا كان بإمكاين كتابة رسالة
إىل ديزين .أردت أن أسأل عام إذا كان بإمكانهم صنع فيلم مع أمرية ترتدي نظارات.
أحب ديزين ولكني مل أشعر أن األطفال الذين يرتدون النظارات يتم متثيلهم بشكل
عادل .نرشت والديت صورة لرسالتي عىل صفحتها عىل فيسبوك وقد أذهلنا الرد.
تلقيت رسائل وتعليقات من جميع أنحاء العامل  ،من أشخاص شعروا بنفس الطريقة
التي شعرت بها لقد دعيت للتحدث يف الكثري من الربامج التلفزيونية واإلذاعية
وأصبح مندوب”
Lowri Moore
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الهند
استخدام املشاهري ملواجهة الصور النمطية السلبية
تهدف حملة أرى اآلن ( ) See Nowإىل الوصول للمجتمعات الهندية وتثقيفهم بصحة العني وتأثري
فقدان البرص وتحدي الصور النمطية السلبية حول ارتداء النظارات وإرشادهم ملكان الفحص  -إقناعهم
باتخاذ الالزم.
واجهة الحملة هو أميتاب باتشان ،أحد أكرث املمثلني تأث ًريا يف السينام الهندية ،فمن خالل مشاركة
املحتوى عىل قنوات التواصل االجتامعي الخاصة به وحضور الفعاليات ،يعترب وجود أميتاب أم ًرا جوهريًا
للوصول إىل أكرب فئة ممكنة من الناس كام يعترب قدوة يحتذى بها لكرس الصور النمطية حول ارتداء
النظارات.
من خالل نرش الرسائل بطريقة اسرتاتيجية عرب الراديو والتلفزيون واملطبوعات ووسائل التواصل
االجتامعي والواتساب والرسائل القصرية ،متكنت الحملة من توفري معلومات حول الخدمات املحلية
وكيفية الوصول إليها بنجاح.
نتج عن لذلك:
	■

فحص  87.630شخصاً خالل فرتة الحملة.

سعى  17.407شخص للحصول عىل معلومات عن خدمة رعاية العيون عرب مكاملة هاتفية أو صفحة
الفيسبوك.

	■

	■

توزيع  12.263زوجا من النظارات.

الوصول إىل  49.2مليون شخص عرب وسائل التواصل االجتامعي.

	■
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ثالثة عنارص

:روصلا ةيكلم قوقحSee Now campaign :

“مشاكل الرؤية شائعة للغاية يف الهند حالياً حوايل  ٥٥٠مليون هندي يعانون من
مشاكل خطرية يف الرؤية تؤثر عىل عائالتهم وعملهم ونوعية حياتهم
يؤدي سوء الفهم األسايس وعدم والوعي بكيفية عمل صحة العني إىل وصمة عار
بسيطة وسهلة العالجات .غالباً ما ال يكون الناس عىل دراية بتوافر خدمات رعاية
العيون عالية الجودة يف منطقتهم .من السهل جداً تجنب الكثري من أنواع العمى
املختلفة عن طريق الرعاية الوقائية ”
Shri Amitabh Bachchan
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التغيري

 10سنوات إلحداث التحول يف مجال صحة العني

كيف سيبدو عام  2030عىل الناس يف جميع أنحاء العامل إذا نجحنا يف تطبيق
الرؤية ،وخاصة أولئك الذين يعيشون مع مشكلة فقدان البرص والبالغ
عددهم  1.1مليار ؟
أكيني 12 ،سنة ،من ريف كينيا
اليوم
لطاملا عانت أكيني لرؤية السبورة يف الفصل ،ويؤدي ضعف التوافق الحريك البرصي إىل استبعادها من
ألعاب الكرة يف امللعب ،فغالبًا ما يعتربونها خرقاء مام يجعلها تعاين يف املدرسة.
يعني نقص املعرفة حول صحة العني أنها ليس لديها فكرة عن طبيعة املشكلة ،فال توجد أنظمة
فحص حيث تعيش للتأكد من أنها يف الواقع تعاين من قرص النظر وال يتطلب األمر سوى وصفة طبية
بسيطة للنظارات .ولكن بسبب املواقف املجتمعية وانعدام التثقيف عىل مستوى املدرسة ،حتى لو تم
تشخيصها ،فإن ارتداء النظارات ال يزال يحمل حر ًجا اجتامعيًا ،ومن املحتمل أن تتوقف عن ارتدائها بعد
بضعة أشهر بسبب الضغوط االجتامعية.
2030
يوجد يف كل مدرسة برنامج خاص بصحة العيون ،حيث يتم فحص عيون األطفال سنويًا .منذ سن مبكرة،
يتم فحص أكيني و ُوجد أنها تعاين من قرص النظر ،وذلك قبل وقت طويل من تأثريه عىل دراستها أو
حياتها االجتامعية يف املدرسة .كجزء من النظام البيئي للنظام الصحي ،يتم وصف النظارات لها وتوصيلها
بخدمة مناسبة الستالمها.
هذه الفحوصات املنتظمة واملعرفة حول صحة العيون ومراكز رعاية العيون األولية املحلية توضح أن
حالتها يف تدهور ،وسيتم إحالتها إىل أخصايئ يف مستشفى قريب ،بالتعاون مع النقل املحيل ملساعدتها يف
الوصول إىل املكان.
نظ ًرا لتضمني التثقيف حول صحة العني يف التعليم العام باملدرسة منذ سن مبكرة ،ووجود مجموعة
متنوعة من النامذج التي يُحتذى بها والتي تر ّوج الستخدام النظارات يف الثقافة العامة ،فإن الحرج
االجتامعي املرتبط بارتداء النظارات أصبح أقل انتشا ًرا ،مام يعني أن أكيني سعيدة وفخورة بالتزامها
بارتداء النظارات.
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حقوق ملكية الصور Terry Cooper :مسابقة  WSDللتصوير
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بوفا  40 ،سنة ،من كمبوديا
اليوم
تعمل بوفا يف مصنع حيث يتطلب العمل اليدوي املتكرر إىل حدة البرص .عىل مدى سنوات عديدة،
تنخفض إنتاجيتها حيث ينخفض برصها تدريج ًيا وتكون غري قادرة عىل العمل مبستوى عا ٍل .ال يؤثر هذا
عىل إنتاجها وإنتاجية صاحب العمل فحسب ،بل يؤثر أيضً ا عىل ثقتها بنفسها وصحتها العقلية.
نظ ًرا لعدم توفري صاحب العمل إجراء فحوصات أو حتى اختبارات عني بسيطة ،مل يتم تحديد مشكلتها
وعالجها .وألنه مل يتم تلقي املعلومات حول صحة العني أثناء تعليمها يف املدرسة أو معرفة ما يكفي عن
شبكة الرعاية األولية أو كيفية الوصول إىل الطبيب بتكلفة معقولة ،فإن بوفا ال تطلب املساعدة.
يستمر برصها يف التدهور وبالتايل تفقد وظيفتها.
2030
بعد أن علمت بأهمية صحة العيون يف مجال عملها ،أدركت بوفا أنها بحاجة إىل الحصول عىل مساعدة
ملعالجة اعتالالت البرص التي تعاين منها.
منتظم يف مكان العمل ،حيث يتم فيه تشخيصها وإحالتها إىل أخصايئ .يعني
فحصا
يقدم صاحب عملها ً
ً
هذا املسار املتكامل أنها قادرة عىل االستمرار يف املتابعة مع الرعاية املتخصصة للعالج ومراقبة أي تدهور
يف الحالة.
التشخيص املبكر أيضً ا يعني أن صاحب العمل يتخذ تدابري السالمة لضامن عدم تأثري بيئة عملها عىل
صحة عينها أكرث ،وبالتايل زيادة إنتاجيتها ،وأسبقيتها ،وجودة عملها.
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راما  60 ،سنة  ،من نيبال
اليوم
واجهت راما صعوبة يف الرؤية منذ سنوات املدرسة ،ولكن مع جهلها ألي طُرق محتملة أو مسار عالجي
بأسعار معقولة ،فهي مل تفعل أي يشء حيال ذلك فرتتب عىل عدم التشخيص املبكر ،والتعرض املستمر
ألشعة الشمس ،وقلة استخدام وسائل حامية البرص أثناء حياتها يف أن تتوقف عن العمل وإعالة أرستها
مبك ًرا بسبب اعتالالت الرؤية.
اآلن ،بسبب إصابتها بالعمى الذي ال تدرك أنه ميكن عالجه يجب أن تعتني بها أرستها وناد ًرا ما تغادر
املنزل ومل تكن فقط غري قادرة عىل إنجاز شؤونها الخاصة ،ولكنها اآلن تؤثر عىل حياة أرستها وعملهم
ألنها بحاجة إىل رعاية عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع واملساعدة يف أداء املهام اليومية األساسية.
2030
تتدهور رؤية راما مع تقدم سنها ،لكنها تدرك جي ًدا أهمية صحة العني والخطابات حول ذلك ،بعد أن
سمعت شخصيات سياسية وإعالمية وسفراء معروفني يتحدثون عن أهمية الفحص ألي اعتالالت يف
البرص ميكن تفاديها.
عندما يأيت برنامج التوعية إىل قريتها ،فإنها تكون يف الصف األول لفحص نظرها .يحتوي برنامج صحة
املجتمع عىل أنظمة إحالة متكاملة داخل الرعاية الصحية الوطنية يف الدولة ،لذلك فهي قادرة عىل
الحصول عىل عالج (الساد) يف وقت زمني قصري مام يساهم يف حفظ برصها .اآلن برصها يسمح لها
بالعمل ،وهي قادرة عىل االستمرار يف االعتناء بنفسها وأرستها ،دون أي عائق يحول دون مساهمتها
بنجاح يف املجتمع يف سن الشيخوخة.
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مستقبل الرؤية

ماذا يحتاج القطاع الصحي للتغيري؟
نحن نعلم ما التحدي ونعلم أهمية التغيري ورضورته وإمكانيته إذا قمنا به نحو االتجاه الصحيح.
ما الذي يتعني علينا القيام به كقطاع بطريقة مختلفة للوصول إىل هناك؟

 10أولويات ملدة  10سنوات
 01تطوير القيادة
تتطلب االستجابة للتحديات والتغيريات التي تحدث داخل قطاعنا ويف املجتمع عىل نطاق أوسع تغي ًريا
وتحول ثقافيًا يف االهتامم وسنحتاج إىل استكامل العمل الرائع السابق لربنامج رؤية  2020إللهام
ً
يف النهج
جمهور أوسع بكثري والتأثري عليهم.
يضم القطاع العديد من القادة امللتزمني والفاعلني الذين يتفوقون يف تصميم برامج صحة العيون
وإدارتها ،ستكون هذه املهارات مطلوبة للتنفيذ ولكن ستكون هناك حاجة أيضً ا إىل أنواع مختلفة من
املهارات القيادية.
ليك نكون فاعلني ،يجب علينا تطوير القيادة عىل املستوى الوطني واملحيل ،ليس فقط لقيادة تطوير
خدمات رعاية العيون محليًا والعمل مع أنظمة صحية أوسع لضامن تكاملها ،ولكن بشكل حاسم للتأثري
عىل مجموعة كاملة من الرشكاء بنطاق متباين األهداف وطرق العمل ،كام يجب أن نكون صوت ًا أقوى
ليس فقط من أجل صحة العني ،ولكن أيضً ا من أجل العدالة االجتامعية وتحقيق اإلنصاف.
 02تقديم دعم مختلف
لدينا سجل حافل يف مجال الدعم وحققنا الكثري ،نحن اآلن بحاجة إىل البناء عىل هذا الدعم للعقد
القادم،
وإدراك أنه يجب علينا تقديم الدعم بصور مختلفة مع جامهري مختلفة ،من التغيري التنظيمي حول
الرضائب إىل دمج الوقاية وتعزيز الصحة يف خطط التعليم الوطنية.
لذلك ،من املهم أن نطور قدراتنا ومهاراتنا ومواردنا لتقديم الدعم خارج منطقتنا التقليدية من وزارات
وقادة الصحة.
سنحتاج إىل الوصول والتأثري عىل أعىل املستويات داخل وزارات املالية واالقتصاد والتعليم والنقل وغريها
الكثري .
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 03تأمني أشكال جديدة للتمويل
توفر رؤيتنا لعام  ،2030املستندة إىل أهداف التنمية املستدامة واملرتبطة بقاعدة األدلة االقتصادية
واالجتامعية الثابتة لدينا فرصة جديدة وفريدة من نوعها لجذب االهتامم للحصول عىل متويل عاملي.
ميكن للنهج املتكامل الذي يُقدم من خالل الرشاكات والتحالفات عىل نطاق أوسع مع طموح اسرتاتيجي
متجدد أن يعبّد الطريق ملوارد جديدة من املمولني الذين يرغبون يف دعم الحلول الكبرية واملستدامة
واملتكاملة ،وسيتطلب ذلك منا بناء عالقات قامئة وتعزيز عالقات جديدة مع الجهات املانحة الرئيسة.
 04تبني الحلول التقنية
تعمل التقنية بالفعل عىل تغيري قطاعنا وتوفر األدوات الالزمة لتحسني إمكانية الوصول إىل من يصعب
الوصول إليهم ،وهذا يعني أنه يجب علينا تضمني التقنية يف مناذج تقديم الخدمة لدينا وتطوير وسائل
لتقييم واعتامد التقنية ،والتأكد من وجود تركيز مستمر عىل تلك التقنيات التي ستساعد يف تحسني
الوصول.
 05تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص
يجب عىل القطاع الثالث والقطاع الخاص يف مجال صحة العيون أن يجتمعوا ويعملوا م ًعا لتحقيق
األهداف املشرتكة ويتطلب ذلك طرقًا جديدة للعمل وتغي ًريا يف النهج لكال الطرفني ،مع مزيد من الرتكيز
عىل الرشاكة والرتكيز عىل استخدام املهارات والخربات التكميلية خاصة يف حاالت العيوب االنكسارية
حيث يقوم تحالف جديد بني املنظامت غري الحكومية واملؤسسات االجتامعية والرشكات والقطاع الخاص
باستكشاف كيفية العمل م ًعا لتوسيع نطاق تقديم خدمات العيوب االنكسارية عامل ًيا.
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 06تكوين عالقات مع حلفاء جدد
ال ميكن تحقيق أهدافنا األساسية إال من خالل تكوين عالقات مع حلفاء جدد وبناء املزيد من التحالفات،
تكامل؛ فعلينا أن نعكس ذلك يف طرق
وإذا كنا نريد أن يصبح مجال صحة عيون واألنظمة الصحية أكرث ً
عملنا من املركز.
يبدأ هذا ببناء عالقات قامئة داخل مجال صحة العيون مثل تحالف األمراض غري املعدية ،ويجب علينا
أيضً ا بناء تحالفات جديدة لنصل للتكامل عرب الخدمات الصحية ،عىل سبيل املثال ال ِف َرق التي تبحث
يف األمراض غري املعدية وصحة األم ورعاية املسنني ،سنحتاج أيضً ا إىل الوصول إىل نطاق أبعد من نطاق
أصحاب املصلحة الحاليني لدينا وتطوير العالقات مع املجموعات غري الحكومية التي ستساعد يف تقديم
صحة العني يف سياقات جديدة ،وهذا يشمل النقابات املهنية وأصحاب العمل ومنظامت التعليم العاملية،
وهذا سيتطلب نه ًجا جدي ًدا يف كسب التأييد وبناء العالقات.
 07تنمية القوى العاملة
سيتطلب تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية إىل قطاع رعاية عيون وقوى عاملة منظمة ومحفزة ومتنوعة ومزودة
مبوارد جيدة ،هذا يعتمد عىل أن يكون لدينا رؤية أوسع للقوى العاملة وجذب األشخاص الذين ميكنهم
تقديم خدمات رعاية العيون وزيادة عددهم وتسخري التقنية لسد فجوة املوارد البرشية.
يجب أن يتبنى التعليم والتدريب املتخصص يف رعاية العيون واملهنيني الصحيني املساعدين نهج منظمة
الصحة العاملية رعاية العني املتكاملة املرتكزة عىل الناس يف مناهجهم الدراسية ،مع الرتكيز عىل تطوير
املهارات والحفاظ عليها ،باإلضافة إىل املعرفة الطبية باألمراض .يحتاج قطاع رعاية العيون عىل نطاق
واسع أن يكون مجه ًزا باملهارات القيادية لقيادة هذه اإلسرتاتيجية وتنفيذها عىل املستوى الوطني.
 08إثبات قضيتنا
هائل يف التقرير العاملي عن اإلبصار من منظمة الصحة العاملية وتقرير هيئة النسيت
لقد أحرزنا تقد ًما ً
العاملية ،لكن يجب علينا االستمرار يف تطوير قاعدة البحث واألدلة لدعم قضيتنا وتحسني جودة ما نقوم
به ونقدمه.
نقصا يف
نحن بحاجة إىل أنظمة أفضل لفهم توزيع املرض واستخدام الخدمة والتأثري ،حيث أن هناك ً
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بيانات صحة العني للسكان ،مبا يف ذلك البيانات املصنفة ذات األحجام املناسبة للعينات يف جميع البلدان
حول العامل .فمن غري بيانات عن التوزيع االجتامعي العتالالت البرص واستخدام الخدمة ،لن نتمكن من
تنفيذ ورصد إسرتاتيجيات تقديم خدمات متناسبة وتفي باحتياجات الجميع.
يجب علينا أيضً ا منح األولوية لتحديد البحث الالزم لدعم التنفيذ مع التأثري عىل ممويل األبحاث عامليًا
ومحل ًيا لضامن إجراء البحث الصحيح.
 09تحسني املساءلة
ستتطلب طرق العمل الجديدة بيانات ومؤرشات وقياسات جديدة لتتبع التقدم وتحسني املساءلة .يبدأ
ذلك باعتامد أهداف منظمة الصحة العاملية الخاصة بصحة العيون والتي ينبغي اعتامدها أيضً ا كمؤرشات
عاملية لصحة العيون وأهداف التنمية املستدامة.
حاليًا طورت منظمة الصحة العاملية مجموعة كاملة من املؤرشات لرصد تطبيق منهج رعاية العني
املتكاملة واملرتكزة عىل الناس .باإلضافة إىل ذلك ،سنحتاج إىل تطوير أهدافنا ومؤرشاتنا مبا يف ذلك وضع
املعايري وتقديم االعتامد والتعليم والنجاحات املشرتكة مثل إنشاء بطاقات قياس األداء عىل مستوى
الدولة ونرش بيانات األداء القياسية.
ستكون القدرة عىل دعم الدول يف جمع البيانات وإعداد التقارير والعمل وفقًا لها أم ًرا بالغ األهمية،
مهم يف تقديم هذا الدعم.
وسيلعب قطاع رعاية العيون وكذلك األنظمة الالزمة لتحقيق ذلك دو ًرا ً
 10التأثري عىل أكرب عدد من الجمهور
سيتطلب هدفنا املتمثل يف إحداث تغيري واسع النطاق يف املواقف السلوكية واملجتمعية وتغري السوق
القيام بالحمالت ونرش الوعي وتعزيز الصحة عىل نطاق جديد .وسنحتاج إىل تطوير تقنيات االتصال
املناسبة للجامهري متعددة املستويات عىل نطاق أوسع ،بد ًءا من املستوى العاملي واإلقليمي والوطني إىل
املستوى املحيل واملجتمعي ،حيث سيتطلب ذلك خربة ومهارات ومدخالت من الخرباء يف كل يشء بد ًءا
من املجتمعات الشعبية وحتى الحمالت الرقمية العاملية.

رؤية ٢٠٣٠
مكافحة فقدان البرص املمكن تفاديه

تخطيط العمل

تحديد معامل رؤيتنا

كيف ننفذ ذلك؟

التنفيذ هو مسؤولية الجميع وسيتطلب جه ًدا جامع ًيا من داخل القطاع وخارجه ،كام سيتطلب جهو ًدا
متواصلة خالل السنوات العرش القادمة ،فالنجاح لن يصبح ممك ًنا إال من خالل التعاون والرشاكة عامل ًيا
ومحل ًيا ،وكذلك مع الحكومات واملنظامت العاملية مثل منظمة الصحة العاملية واملؤسسات التنموية
وكذلك بني منظامت رعاية العيون وخارجها.
كان أحد دروس رؤية  2020الحاسمة أنه خالل الدور الهام الذي لعبه قطاع رعاية العيون وأعضاء
الوكالة الدولية للوقاية من العمى ظهرت حاجة الحكومات الوطنية واملدعومة عامليًا من منظمة الصحة
العاملية إىل قيادة هذه العملية ،حيث يجب عىل الحكومات الوطنية التأكد من أن صحة العيون جزء
ال يتجزأ من العمل؛ لضامن التغطية الصحية الشاملة لسكانها وبالطبع ال ميكنهم فعل ذلك بأنفسهم
فقط ،فللقطاع الخاص وأصحاب العمل واملنظامت األخرى ذات الصلة أدوار رئيسة يلعبونها .وستدعم
التحالفات القطاعية يف كل دولة الحكومات وستعمل معها لتحقيق الرؤية العاملية لعام  2030وتطبيقها
يف السياق الوطني ،مع مراعاة األولويات واملوارد املحلية .ستصبح التحالفات والرشاكات خارج الحكومة
حاسمة وتتطلب املشاركة مع القطاع الخاص والرشكاء غري الحكوميني اآلخرين يف كل دولة.
عىل املستوى العاملي ،سنواصل الضغط للحصول عىل االهتامم السيايس بصحة العني ،والتأكد من أنها
جزء من مناقشات السياسة األوسع نطاقًا ،سوا ًء يف األمم املتحدة أو منظمة الصحة العاملية أو املنتديات
اإلقليمية ،واملؤسسات التنموية واالقتصادية .يجب علينا أيضً ا إقامة عالقات عاملية جديدة ،مثل منظامت
أصحاب العمل أو املجموعات التي متثل املسنني ،وتطوير مناهج الحملة التي تصل إىل املجتمع عىل
نطاق أوسع .وبينام سنواصل الضغط للحصول عىل ردود فعل أكرث فعالية للرعاية الصحية ،سيكون لدينا
أيضً ا مطالب جديدة مثل إصالح اللوائح التي تعيق الوصول إىل الخدمات.
لن تتحقق رؤيتنا الطموحة للمستقبل إال بخريطة طريق واضحة للتنفيذ داخل كل دولة ،حيث كانت
رؤية  2020ناجحة بسبب تطوير اآلليات والخطط عىل املستوى املحيل والتي ضمنت التنفيذ والتأثري
الفعال ،فنحن بحاجة ألن نتعلم من هذا النهج الناجح ونكرره للعقد القادم.
سنحتاج إىل تطوير هياكل وآليات لدفع عملية التنفيذ ،باإلضافة إىل نهجنا للرصد واملساءلة ،مبا يف ذلك
مجموعة من املؤرشات التي متكننا من قياس التقدم.
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أربع مراحل للتنفيذ عىل املستوى املحيل
سيكون للرشكاء اإلسرتاتيجيني مبا يف ذلك الحكومات واملنظامت غري الحكومية وأصحاب املصلحة يف
القطاع الخاص ،أدوار مختلفة يلعبونها .وعىل الحكومة قيادة الكثري من العمليات التالية وتنفيذها حتى
تكون مستدامة .سنعمل م ًعا عىل:
 01اإلعداد والتنسيق
	■

دعوة أصحاب املصلحة لرعاية العيون عىل املستوى املحيل إىل تنسيق عملية تنفيذ االسرتاتيجية
والبدء فيها.

تقييم عىل مستوى املنطقة لرعاية العيون وذلك لتحديد الفرص والتحديات باستخدام إطار التعزيز
والتكامل والتفعيل.

	■

فهم األولويات الحكومية الوطنية الشاملة للصحة والتعليم والصناعة األكرث انتشا ًرا ،باإلضافة إىل
عملية التخطيط االسرتاتيجي للصحة والتنمية.

	■

	■

تحليل بيئة أصحاب املصلحة وفهم االهتاممات ذات الصلة باألهداف املهمة ،وتحديد أصحاب
املصلحة الرئيسيني الذين يرغبون باملشاركة من خارج صحة العيون وقطاع الصحة.

تقييم االهتاممات املنظمة يف املجتمع املدين التي يجب مشاركتها جنبًا إىل جنب مع الوسيط
املناسب للمشاركة.

	■

 02حوار السياسات
بدء حوار حول السياسة الوطنية مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك منظمة الصحة
العاملية واإلدارات الحكومية (مثل وزارة الصحة ووزارة الرتبية ووزارات أخرى خارج مجال الصحة)
باإلضافة إىل القطاع الخاص والنقابات املهنية واملنظامت التعليمية والجمعيات املهنية وغريها من
منظامت التنمية الرئيسة.

	■

	■

االتفاق عىل جدول زمني وعملية لتطوير اسرتاتيجية وطنية.

استخدام مخرجات عملية تحديد أصحاب املصلحة لتحديد األدوار واملوارد واملسؤوليات واالتفاق
عليها.

	■

 03الخطة االسرتاتيجية الوطنية
إنتاج خطة إسرتاتيجية وطنية ترتجم الرؤية العاملية إىل أولويات محلية محددة بوضوح للعمل بها
واألهداف املراد تحقيقها والتي تغطي إطار التعزيز والتكامل والتفعيل .ويجب أن تتضمن الخطة

	■
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ضامن دمج صحة العيون يف النظام التعليمي عىل نطاق أوسع ،وخطط عمليات الصحة والتنمية،
وتحديد الفرص لبناء تحالفات أوسع.
	■

تحديد األدوات املناسبة لضامن التنفيذ الفعال ،واكتساب الكفاءة يف استخدامها (عىل سبيل املثال،
استخدام مناهج الحمالت املناسبة للمشاركة بفعالية مع مختلف السكان ،وتطبيق أدوات اإلصالح
االقتصادي لتطوير سهولة الوصول ألسواق مساعدات الرؤية وغريها).

وضع مؤرشات قوية لصحة العني باستخدام البيانات لتحديد الخطوط األساسية واألهداف الرئيسة.

	■

 04تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية
	■

تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية مبا يف ذلك ضامن االلتزام السيايس واملوارد الالزمة.

دمج وتكامل الخطط اإلسرتاتيجية الوطنية لصحة العيون يف عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي األخرى
للصحة والتنمية الوطنية ،وبناء تحالفات مع االئتالفات الوطنية ،ودعم الحمالت الوطنية لتعزيز
الصحة وإرشاك أصحاب املصلحة من خارج مجال صحة العيون.

	■

	■

مراقبة العملية واعتامد دورة التعلم املستمر ومراجعة الخطة وفقًا لذلك.

التحضري
والتنسيق

حوار
السياسات

الخطة اإلسرتاتيجية
الوطنية

تنفيذ الخطة
االسرتاتيجية

دعوة أصحاب
املصلحة الرئيسيني
لتنسيق التنفيذ.

بدء حوارات السياسة
الوطنية ووضع خطة
تكامل اسرتاتيجية وطنية.

وضع خطة اسرتاتيجية
وطنية مع الرتكيز عىل
دمج إطار “التعزيز،
والتكامل ،والتفعيل”.

تنفيذ الخطة
االسرتاتيجية الوطنية.

تقييم رعاية العيون
عىل مستوى املنطقة.

االتفاق عىل جدول زمني
وعملية وضع اسرتاتيجية
وطنية.

وضع مؤرشات قوية
مع خطوط األساس
واألهداف الرئيسة.

دمج الخطة اإلسرتاتيجية
الوطنية لصحة العيون
يف عمليات التخطيط
اإلسرتاتيجي األخرى
للصحة والتنمية الوطنية.

فهم األولويات الوطنية
وعملية التخطيط
اإلسرتاتيجي للصحة
والتنمية عىل نطاق واسع.

استخدام خريطة أصحاب
املصلحة لتحديد األدوار
واملوارد واملسؤوليات.

رسم خرائط أصحاب املصلحة
خارج نطاق صحة العيون
وقطاع الصحة عىل نطاق
أوسع.
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رصد وكتابة التقارير حول
التقدم  -مراجعة الخطة
واعتامدها وفقًا لذلك.

تخطيط العمل

كيف ستقدم أمانة الوكالة الدولية املساعدة
للوقاية من العمى ؟

سيتطلب نهجا جديدا لعقد جديد املستوى مختلف من التنسيق ،فالوكالة الدولية للوقاية من العمى
هي الطريق الذي يجمع مؤسسات القطاع م ًعا وتنسيق نشاطنا العاملي ويسمح لنا بصورة حاسمة إىل
التحدث بصوت واحد قوي وجامعي.

تعترب الوكالة الدولية للوقاية من العمى أيضً ا الوسيلة التي ميكننا من خاللها تطوير األدوات والنهج
واآلليات لدعم عملية التنفيذ محليًا ،باإلضافة إىل تبادل الخربات والتجارب واملعرفة.
سيتحتم علينا التغيري والتحيل بالطموح لتحقيق ذلك ،باإلضافة إىل مواجهة التحديات املستقبلية بهدف
ونهج وطرق عمل جديدة لتخطي الكثري من العقبات التي متنع التقدم.

دور أمانة الوكالة الدولية للوقاية من العمى عىل املستوى العاملي
تتكاتف الوكالة الدولية للوقاية من العمى مع األعضاء لقيادة الدعم عىل املستوى العاملي لرفع مستوى
صحة العني وأهميتها ودمجها باملجال الصحي وتفعيل دور الطلب والتغيري.
	■

القيادة ،والتنسيق ،والعمل مع القطاع لتحقيق التايل:

−تأمني الرتكيز وااللتزام السيايس عىل سبيل املثال ،الضغط لتحقيق قرارات الجمعية العامة لألمم
املتحدة.
−ضامن وضع صحة العني يف جدول األعامل يف مناقشات السياسة عىل نطاق واسع ،عىل سبيل املثال
جدول أعامل املنتدى السيايس رفيع املستوى حول أهداف التنمية املستدامة.
−حشد مصادر جديدة للتمويل والحصول عىل املوارد.
−االلتزامات العاملية من خالل الهيئات الدولية مبا يف ذلك األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية.
الضغط من أجل إصالح األطر التنظيمية ،عىل سبيل املثال االتحاد األورويب ،ورابطة دول جنوب رشق
آسيا ،واملنتديات االقتصادية والتجارية اإلقليمية األخرى.

	■

التنسيق الشامل ودعم االتصاالت ومناذج الدولة وتتبع التقدم وإعداد التقارير العاملية.

	■

عالقات وسيط مع تحالفات أوسع (مثل تحالف األمراض غري املعدية  ،واألُطر التنظيمية األوروبية
والدولية وغريها) عىل املستوى العاملي.

	■

إنشاء مجموعات عمل قطاعية ودعمها ،مبا يف ذلك تقييم التقنية واعتامدها ،وتحديد احتياجات
البحث واألدلة.

	■
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دعم األعضاء للتنفيذ عىل املستوى املحيل
تزام ًنا مع الدعم العاملي وعقد الرشاكات ،ستوفر الوكالة الدولية للوقاية من العمى أيضً ا منصة
لتمكني التبادل الفعال للمعرفة وتطوير األدوات وبيانات تطبيق  Vision Atlasلدعم الحجج وتنفيذ
اإلسرتاتيجية.
تقديم التدريب واألدوات الالزمة لتزويد أعضاء الوكالة الدولية للوقاية من العمى باملعرفة لتنفيذ
رعاية العيون املتكاملة املرتكزة عىل الناس.

	■

	■

	■

	■

	■

تطوير منصة مشاركة التعليم لتبادل املعلومات واملعرفة عىل املستوى املحيل.
املوافقة عىل قياسات ومؤرشات موثوقة من خالل تطبيق .Vision Atlas
األدوات واألطر مبا يف ذلك لوائح التنفيذ النموذجية ومواد دراسة الجدوى واألطر التنظيمية.
إنشاء مجموعات عمل قطاعية ودعمها ونرش املعرفة لدعم اتخاذ القرار عىل املستوى املحيل.

سيكون هناك املزيد من العمل لتطوير نهج التنفيذ ،مبا يف ذلك تطوير وتوزيع ومشاركة األدوات
واملنهجيات.
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