ملخص تنفيذي
ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن واﻹﺑﺻﺎر آﺛﺎر واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق وﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة؛ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد .ﻣﻊ ذﻟك ,ﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻻ ﯾزال اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻷﺳر واﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻋواﻗب ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﯾون ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
.
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺑﺻر و ﻓﻘده
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو  596ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭم 43
ﻣﻠﯾون ﻣﺻﺎب ﺑﻔﻘد اﻟﺑﺻر .ﻛﺎن ھﻧﺎك  510ﻣﻠﯾون ﺷﺧص آﺧر ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻹﺑﺻﺎر اﻟﻘرﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺻﺣﺢ ،وذﻟك ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺑﺳﺑب
ﻋدم وﺟود ﻧظﺎرات ﻟﻠﻘراءة .ﯾﻌﯾش ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ) (%90ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻣن اﻟﻣﺷﺟﻊ أن أﻛﺛر
ﻣن  ٪90ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻟدﯾﮭم ﺳﺑب ﯾﻣﻛن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ أو ﻋﻼﺟﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
واﻟﻣﺟدﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً .ﺗؤﺛر أﻣراض اﻟﻌﯾن ﻋ ﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة ،وﯾﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر وﻛﺑﺎر اﻟﺳن .واﻷھم ﻣن ذﻟك
أن اﻟﻧﺳﺎء وﺳﻛﺎن اﻟرﯾف واﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ ھم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺿﻌف اﻟﺑﺻر ،وھذا اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺗﻔﺷﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .ﺑﺣﻠول
ﻋﺎم  ،2050ﻗد ﯾؤدي اﻟﺗزاﯾد اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط أﻋﻣﺎر اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺣﺿري إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو  895ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
.
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻋن ﺑﻌد ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭم  61ﻣﻠﯾون ﻣﺻﺎب ﺑﻔﻘد اﻟﺑﺻر .ﻧﺣن اﻵن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻹﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻌﯾن
ﻌر ف ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗوﻓﯾر اﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻹﺑﺻﺎر وﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن واﻟﻘدرة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن
ﺗُ ِ ّ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ,اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة .ﺗﻌد ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﺿرورة ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌدﯾد ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﯾؤﺛر
ﺿﻌف ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن وﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة وﯾﻘﯾدان اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺟﺎز ﻓﯾﮭﻣﺎ .ﻓﻘدان
اﻟﺑﺻر ﻟﮫ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻷﺳر واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺿررة .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧدرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻟﻠﺗﻘدﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ أﺣدث أرﻗﺎم اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻌﺎم 2020
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  410.7ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ.
ﯾﻘﻠل ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ ،وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،وﯾزﯾد ﻣن ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧرف ،وﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻘوط وﺣوادث
اﻟﻣرور ،وﯾزﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت.
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ،ﯾﺳﮭل اﻹﺑﺻﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻓﺿل ،ﯾزﯾد ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل،
وﯾﺣد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة .ﺗُظﮭر ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻷدﻟﺔ دور اﻹﺑﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﮭوض ﺑﺄھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد
ﻣن اﻟﻔﻘر ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟوع ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾدﯾن ،اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،واﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋﻖ .ﺗﻌد ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن أوﻟوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ،ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﻘﯾرة واﻟﻐﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .ﻟذا ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ
ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ،وإﻋطﺎﺋﮭﺎ أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﺟداول أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ھﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻟﻔﻘدان اﻟﺑﺻر ﺗﺗطﻠب ﺗدﺧﻼت ﺗﻌزﯾزﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯾﺔ وﻋﻼﺟﯾﺔ وﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ .ﺗﻌد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﯾﺿﺎء (اﻟﺳﺎد) ،واﻟﻌﯾب اﻻﻧﻛﺳﺎري ﻏﯾر
اﻟﻣﺻﺣﺢ ،اﻟﻣﯾﺎه اﻟزرﻗﺎء ،واﻟﺗﻧﻛس اﻟﺑﻘﻌﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻣر ،واﻋﺗﻼل اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﺳﻛري ،ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ.
ﺣددت اﻷﺑﺣﺎث ﻋﻼﺟﺎت ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻓﻘد اﻟﺑﺻر أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،اﻷوﻟوﯾﺔ ھﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺣﯾث ﺗﺷﺗد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﺎ .ﺗﻌد
ﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻣﺛل ﺟراﺣﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﯾﺿﺎء (اﻟﺳﺎد) وﺗوﻓﯾر اﻟﻧظﺎرات ،ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﺎﻻت
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ .ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣﻼﯾﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف أو ﻓﻘد اﻟﺑﺻر اﻟذي
ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﮫ ،ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذه اﻟﺗدﺧﻼت.

تعطي الدروس المستفادة من العقود الثالثة الماضية األمل في إمكانية مواجهة هذا التحدي .بين عامي  1990و 2020انخفض معدل
انتشار فقد البصر العالمي المعياري بنسبة  .٪28.5منذ تسعينات القرن الماضي انخفض معدل انتشار األسباب المعدية الرئيسية لفقد البصر
(داء كالبية الذنب والتراخوما) بشكل كبير .يبقى األمل في أنه بحلول عام  2030سيتم وقف انتقال داء كالبية الذنب ،وسيتم القضاء على
التراخوما كمشكلة صحية عامة في جميع أنحاء العالم .مع ذلك فان زيادة األعمار بين السكان أدى إلى ارتفاع معدل انتشار أسباب فقد
البصر المرتبطة بالعمر ،وبالتالي زيادة العدد اإلجمالي لألشخاص المصابين بفقد البصر في بعض المناطق.
على الرغم من هذا التقدم ،فإن العمل بالنهج المعتاد لن يواكب االتجاه الديموغرافي العالمي نحو زيادة متوسطات األعمار أو يعالج أوجه
عدم المساواة المستمرة في كل بلد .هنالك تزايد في نسب أمراض مستجدة تهدد صحة العين ،بما في ذلك الزيادة العالمية في اعتالل الشبكية
السكري ،وزيادة قصر النظر ،واعتالل الشبكية في المواليد المبسترين ،وأمراض العين المزمنة المصاحبة للشيخوخة مثل الجلوكوما
والتنكس البقعي المرتبط بالعمر .إن التزايد النسبي لهذه الحاالت ومعدالت فقدان البصر الناتج عنها على مدى العقود القادمة يتطلب اتخاذ
إجراءات عاجلة لتطوير عالجات مبتكرة لهذه األمراض وتقديم الخدمات على نطاق أكبر مما تحقق سابقًا.
على النطاق المجتمعي والوطني ،تم تحجيم خدمات صحة العين الجيدة لتكون نوعا من الرفاهية المتاحة للمناطق الغنية أو الحضرية فقط.
وعليه يتوجب إدراج صحة العين في صلب السياسة الوطنية للصحة والتنمية والتخطيط والتمويل والتنفيذ وذلك على أسرع وجه.
إن التحدي يكمن في تطوير وتقديم خدمات شاملة لصحة العين (التعزيز والوقاية والعالج وإعادة التأهيل) مما يعالج مجموعة كاملة من
أمراض العيون في سياق التغطية الصحية الشاملة .ال ينبغي أن يؤدى الوصول لخدمات صحة العين الى وقوع األفراد في ضائقة مادية،
ويجب أن تكون الخدمات على جودة عالية ،على النحو المنشود في إطار منظمة الصحة العالمية لجودة الرعاية الصحية :فعالة ،آمنة ،تعنى
بصحة الناس ،تقدم في الوقت المناسب ،منصفة ومتكاملة .نضيف إلى هذا اإلطار الحاجة إلى أن تكون الخدمات مستدامة بيئيًا .ال تعتبر
التغطية الصحية شاملة بدون رعاية العيون.
هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها لتحقيق التغطية الشاملة لصحة العين .هذه القضايا تشمل العوائق المر ِّكبة أمام الوصول
إلى خدمات عالية الجودة ،والتكلفة ،ونقص وسوء توزيع الموظفين المدربين جيدًا ،ونقص المعدِّات والمواد االستهالكية المناسبة ذات
الصيانة الجيدة .تنتشر هذه القضايا بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،ولكنها قد تحدث أيضًا ضمن المجتمعات المحرومة
في البلدان ذات الدخل المرتفع .يتوجِّب تكوين شراكات قوية مع حلفاء من مختلف القطاعات المتأثرة بصحة العين ،مثل األمراض غير
المعدية وأمراض المناطق المدارية المهملة والشيخوخة الصحية وخدمات األطفال والتعليم اإلعاقة وإعادة التأهيل .تقليديا ً يركز قطاع صحة
العين على العالج وإعادة التأهيل ،وال يتم استغالل استراتيجيات تعزيز الصحة والوقاية لتقليل تأثير أمراض العيون وتقليل عدم المساواة.
يعتمد تجاوز هذه العقبات على استنباط حلول من أدل ة عالية الجودة ،يمكن أن تؤدى الى تطبيقات أكثر فعالية وعلى نطاق واسع .سوف
تحتاج النُهج القائمة على األدلة إلى معالجة أوجه القصور الحالية في العرض والطلب .هناك حاجة إلى استثمارات استراتيجية في أبحاث
االكتشاف ،واستخدام النتائج الجديدة من مختلف المجاالت ،وتطبيق البحوث لتوجيه التوسع الفعال على الصعيد العالمي .ومن األمور
المشجعة أن التطورات في خدمات الطب عن بعد وبمساعدة الهواتف النقالة والذكاء االصطناعي والتعلم عن بعد يمكن أن تمكن المختصين
في رعاية العيون من تقديم رعاية عالية الجودة وأكثر وفرة وإنصافًا وفعالية من حيث التكلفة.
أجرت هذه اللجنة دراسة للتحديات الكبرى لتحديد أولويات صحة العين العالمية ،وذلك لتسليط الضوء على المجاالت الرئيسية للبحث
والعمل المتضافرين .حددت هذه الدراسة مجموعة واسعة من التحديات التي تغطي مجاالت علم األوبئة واألنظمة الصحية والتشخيص
صا من  118دولة ،أن
العالج والتنفيذ .يمكن ألكثر هذه القضايا إلحا ًحا ،والتي تم اختيارها من بين  3400اقترا ًحا اقترحها  336شخ ً
تساعد في صياغة جدول أعمال البحث المستقبلي لصحة العين على الصعيد العالمي.

في هذه اللجنة ،نقوم باستغالل الدروس المستفادة من أكثر من عقدين من الزمن ،ونقدم األدلة على دور صحة العين في تغيير حياة األفراد،
ونوفر فه ًما شامالً للتطورات السريعة في هذا المجال .تمت صياغة هذا التقرير بعد استشارة واسعة النطاق شارك فيها خبراء داخل قطاع
رعاية العيون وخارجه للمساعدة في تقديم المعلومات للحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين حول الخطط المستقبلية لمجال صحة العين
بعد عام  ،2020لتعزيز أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة) ،والعمل من أجل عالم خال من فقدان البصر الذي
يمكن تفاديه.
تعتبر السنوات القليلة القادمة حاسمةً للمجتمع العالمي لصحة العين وشركائه في الرعاية الصحية والحكومات والقطاعات األخرى للنظر
في النجاحات والتحديات التي تمت مواجهتها في العقدين الماضيين ،وفي نفس الوقت لرسم طريق للمضي قد ًما في العقود القادمة .يتطلب
المضي قد ًما البناء على األساس القوي الذي أرسته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في "رؤية  "2020بزخم متجدد لتقديم رعاية صحية
عالمية عالية الجودة للجميع في نهاية المطاف.
الرسائل والتوصيات الرئيسية
صحة العين ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وبحاجة إلى إعادة النظر إليها باعتبارها قضية تنموية .هناك أدلة كثيرة تظهر
أن تحسين صحة العي ن يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك الحد من الفقر وتحسين
إنتاجية العمل والصحة العامة والعقلية والتعليم والعدالة  .يعد تحسين صحة العين طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة إلطالق العنان
إلمكانات اإلنسان .تحتاج صح ة العين إلى إعادة صياغتها باعتبارها قضية تمكينية شاملة في إطار التنمية المستدامة.
معظم األفراد تقريبا ً سوف يعانون من ضعف في اإلبصار أو حالة صحية معيّنة في العين في مرحلة ما خالل حياتهم ،مما يتطلب خدمات
رعاية صحية للعين؛ العمل بشكل عاجل ضروري لتلبية احتياجات صحة العين المتزايدة بسرعة .في عام  ،2020كان هناك  1.1مليار
شخص يعانون من ضعف البصر عن بعد أو ضعف البصر القريب الشيخوخي غير المصحح .بحلول عام  ،2050من المتوقع أن يرتفع
هذا الرقم إلى  1.8مليار .يعيش معظم األشخاص المتضررين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ويعانون من أسباب يمكن لضعف
البصر يمكن تفاديها .يعاني معظم الناس من ضعف في اإلبصار خالل حياتهم ،حتى لمجرد الحاجة إلى نظارات القراءة فقط .بسبب
االحتياجات غير الملباة وتقدم سكان العالم في السن ،تعد صحة العين من االهتمامات الرئيسية للصحة العامة والتنمية المستدامة والتي
تتطلب اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة.
صحة العين عنصر أساسي للتغطية الصحية الشاملة؛ يجب أن يتم تضمينها في التخطيط وتوفير الموارد وتقديم الرعاية الصحية .التغطية
الصحية الشاملة ال تكون شاملة دون تقديم خدمات صحة العين ذات الجدوى االقتصادية والعالية الجودة والعادلة .تماشيا ً مع التقرير العالمي
لمنظمة الصحة العالمية بشأن اإلبصار ،نحث البلدان على اعتبار رعاية العيون خدمة أساسية ضمن التغطية الصحية الشاملة .لتقديم خدمات
شاملة بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعالج وإعادة التأهيل ،يجب إدراج رعاية العيون في الخطط الصحية االستراتيجية الوطنية
وسياسات التنمية وهياكل التمويل الصحي وتخطيط القوى العاملة الصحية .هناك حاجة إلى عمل منسق مشترك بين القطاعات لتحسين
صحة عيون السكان بشكل منهجي ،وكذلك في مبادرات التقدم في العمر بشكل صحي ,والمدارس ومكان العمل .يعتبر إدراج خدمات صحة
العين ضمن الخدمات الصحية ذات الصلة وعلى جميع مستويات النظام الصحي ذا أهمية مركزية.
ال تزال خدمات صحة العين عالية الجودة غير متوفرة للجميع؛ هناك حاجة التخاذ إجراءات متضافرة لتحسين جودة ونتائج الخدمات
الصحية ،وتوفير رعاية فعالة ،عالية الكفاءة وآمنة ،تقدم في الوقت المناسب ،عادلة ومتمحورة حول مصلحة األفراد .إن مؤشرات تغطية
الخدمات لعالج المياه البيضاء (الساد) والعيوب االنكسارية تسلط الضوء على الفجوة في الخدمات بين احتياجات صحة العين لدى السكان
وبين تحقيق نتائج عالجية جيدة .نحن ننصح بأن تتبنِّى خدمات صحة العين نظرة شاملة في التأكيد على الجودة وتقديم الخدمات بنا ًء على

اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد واﻟﺳﻛﺎن :ﻧﮭﺞ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد .ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت أن ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﻘدﯾم،
واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﺑّﺎق ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ واﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ .ﻷﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ
.
ﺟراﺣﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﯾﺿﺎء (اﻟﺳﺎد) ،ﻧﺣن ﻧؤﯾد إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف ﺣد اﻹﺑﺻﺎر اﻟﺟﯾد ﺑﺣﯾث ﯾﻛون  12/6أو أﻓﺿل
ﺗوﻓّر ﺗدﺧﻼت اﺳﺗﻌﺎدة اﻹﺑﺻﺎر ذات اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟدول؛
ﻣطﻠوب زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﻧﻘدر أن ﺿﻌف اﻟﺑﺻر أدى إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة  410.7ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أﻋﻠﻰ .ﻋﻼﺟﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﯾﺿﺎء (اﻟﺳﺎد) اﻟﻌﯾوب اﻻﻧﻛﺳﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗﻠﺑﻲ
أﻛﺛر ﻣن  ٪90ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗم ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ وﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .إن دواﻓﻊ اﻟﺑﻠدان ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ
.
اﻟﻌﯾن ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣﻘﻧﻌﺔ وھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﯾون ﺗﺗرك اﻟﻛﺛﯾرﯾن دون ﻋﻼج؛ ﯾﺟب إدراج ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺣﻲ
اﻟوطﻧﻲ ﺗﺣﺟﯾم اﻟﻣﺧﺎطر.ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .ﯾﺟب دﻣﺞ رﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻌﯾون ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻹزاﻟﺔ ﺣواﺟز اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺻول اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺧﻔﯾف ﻧﻔﻘﺎت رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن
ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗوظﯾف آﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر .اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ أدوات ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن؛ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣدروس ﻟزﯾﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻐطﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول واﻟﺟودة واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف .ﺗﻘدم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺛل
ﺧدﻣﺎت اﻟطب ﻋن ﺑﻌد وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﮭواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺣداث ﺛورة ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘﺑل ﻣن
ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ھذه
اﻟﺗطورات.
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان؛ ﻣطﻠوب ﺗوﺳﻊ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﻋداد وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﮭﺎم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻌزز وﺑﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ،واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻣن ﻧﻘص
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن .ﯾﺟب ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن .ﯾﺟب ﺗﺣدﯾث ﺟودة ﺗدرﯾب اﻟﻘوى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﺟددًا ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة .ﯾﺟب اﻧﺷﺎء ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻹﺷراف واﻟﻣﻌدات .ﯾﺟب ﺣل
.
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﮭﺟﻲ .ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﺟﯾﮫ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ،ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﯾل ﻧﺎﺷﺊ ﻣن
ﻗﺎدة ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺢ واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣوﺛوق ﻓﻲ ﺻﺣﺗﮭﺎ ھﻲ ﻣﻔﺗﺎح رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن؛ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗوﯾﺔ
ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾر ودﻓﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ .ﻟرﺻد اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﺿﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘوﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺣددﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ .ﯾﺟب اٴن ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ واٴن ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﺻﻧﺎع و
ﻣﻧﻔذي اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر .ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧدرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻛﺄوﻟوﯾﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣث أﺳﺎﺳﯾّﺎ ً ﻟﻠﺗﻘدم ﻓﻲ ﻓﮭم أﻣراض اﻟﻌﯾون وﻋﻼﺟﮭﺎ؛ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول وذات اﻟﺻﻠﺔ

.

ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق ﻟﺗﻘدﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻣﺑﺗﻛرة وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟوﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن ﺿﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺑﺣﺎث اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل ،ﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺿﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .اﻟﺑﺣث اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ ﺿروري ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة ﻣﺎزاﻟت ﺑﺎﻗﯾﺔ دون ﺗدﺧﻼت ﻓﻌﺎﻟﺔ .اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺿﻌف اﻟﺑﺻر
ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓواﺋد اﻟﺗدﺧﻼت ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻘط؛ ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﮭد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧﺳﻖ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﮭﺟﻲ .ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر
ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﯾن وإﺑداء اﻟﺗزام أﻛﺑر ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧوع
واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ.

