
التعاون جنوب-جنوب بما فيه - التحالف من أجل مكافحة 
العمى الممكن تفاديه - سمة يتفرد بها البنك اإلسالمي 
للتنمية. وبانضمام منظمات جديدة  إلى التحالف لتقاسم 
الخبرات والموارد مع باقي البلدان األعضاء، تنشأ شراكات 
قوية ومتعددة االبعاد. كما أن روح التضامن والتعاون قد 

يتعدى أثرها إلى ما هو أبعد من العناية بصحة العيون. إنه 
عمل جماعي يمكن أن ينير طريق الحياة  للناس و قد  يحول 

مجتمعات وأمما.

الشراكة جنوب- جنوب
سمة يتفرد بها البنك اإلسالمي للتنمية

 مستقبل
مشرق

ف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه
تحال

ال

 أهداف المرحلة الثانية
2018-2022 

ت   العالجية
طة   بالخدما

ف   المرتب
األهدا

كانت نتائج التحالف من أجل مكافحة العمى 
الممكن تفاديه باهرة حتى اآلن. وإذ يدخل 

البرنامج مرحلته  الثانية، فإن آالفا آخرين 
 من الناس سيسترجعون نعمة البصر

 حتى يستطيعوا الخالص من
حلقة الفقر.

انضم إلى التحالف
ساعدونا على توفير مستقبل مشرق للناس 

والمجتمعات النتشالهم من براثن الفقر.
إن مشاركتك اليوم قد توسع مدى عملنا وتمنح نعمة البصر 

لمزيد من الناس فتغير حياتهم. لمعرفة المزيد حول كيفية 
المساعدة، اتصل بالعنوان التالي:

البنك اإلسالمي للتنمية
8111 شارع الماك خالد-حي النزلة اليمانية

وحدة رقم :1
جدة 2444-22332 

المملكة العربية السعودّية
afab@isdb.org 

+966126361400 
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 إعادة البصر،
 انتشال من الفقر

تقديم  

منحة دراسية 40 
من أجل 

التخصص في طب 
العيون والتمريض 

البصري

إجراء

  100.000
عملية جراحية لعالج إعتام 

 عدسة العين بنسبة
 نجاح تصل الى 80 من 

القدرة الجيدة على اإلبصار.

 تقوية الطواقم
 الطبية  لرعاية العيون 

في البلدان المستهدفة 
وتدريب ما ال يقل عن

منهم90

فحص اضطرابات 
االنكسار الضوئي لدى

  وإمدادهم بالنظارات 
الطبية إذا لزم األمر

إطالق برامج خاصة 
 باعتالل الشبكية

 بسبب داء السكري
في البلدان 

المستهدفة

تعزيز قدرات ما ال يقل عن

مراكز جهوية للتكوين عبر 3 
تدريب المدربين، وتوفير 

 المنح الدراسية وإدخال
gتقنية التعلم عن بعد

إطالق برامج وطنية 
خاصة باضطرابات 

االنكسار الضوئي في

من الدول 4 
األعضاء 

تطوير 

َرق  مراكز لعالج الزَّ
)الجلوكوما( في 6 من 

البلدان األعضاء.

6

مليون طفل،



 

شراكة قوية، مع نتائج ملموسةالتحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه
المرحلة األولى – 2008-2015 

 المعهد
 اإلفريقي لطب

العيون في المناطق المدارية

المصرف العربّي للتنمية المؤسسة الدولية للبصر 
االقتصادّية في أفريقيا

 الوكالة األذربيجانية
 للتنمية الدولية 

أهم شركائنا

معطيات وأرقام حول وضعية العمى في العالم

%89
من المصابين بعاهات 
بصرية يعيشون في 

البلدان المنخفضة الدخل.

%80
من الحاالت 

يمكن تفاديها 
أو عالجها.

و من األسباب الرئيسة لإلصابة بالعاهات 
البصرية نجد، إعتام عدسة العين، الضمور البقعي 

َرق )الجلوكوما( واعتالل  المرتبط بالعمر والزَّ
الشبكية بسبب داء السكري و اضطرابات االنكسار 

الضوئي، مثل قصر النظر ومد البصر.

حسب تقديرات فريق الخبراء العامل في مجال فقدان البصر )منشورات النسيت 2017(، هناك ما يقرب من 253 مليون من الرجال والنساء واألطفال 
المصابين بعاهات بصرية في جميع أنحاء العالم

 

I.O.T.A. I.O.T.A. IOTA

 
 الوكالة المصرية للتعاون

من أجل التنمية 
اتحاد الوقاية من العمى نادي البصر هيئة اإلغاثة اإلنسانية

ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الديناميكية: تدريب المزيد من الطواقم الطبية، وبالتالي السماح لعدد أكبر من الناس باستعادة البصر والخروج من حلقة الفقر. لقد آن األوان للشروع في المرحلة الثانية

االقتصادية  التنمية  تعزيز  الى  للتنمية  اإلسالمي  بالبنك  نهدف 
والتقدم االجتماعي في دولنا األعضاء.

الممكن  العمى  مكافحة  أجل  من  التحالف   2008 سنة  أطلقنا  لذا 
تفاديه، وهو برنامج شراكة يرمي إلى إعادة البصر للناس، والوقاية 
من فقدانه، وتطوير قدرات الطواقم الطبية في البلدان اإلفريقية 
بصرية.   عاهات  من  مبرر  دون  الناس  من  الماليين  يعاني  حيث 
إلى  العمى ال يتوقف عند تدمير حياة االفراد، بل يتعداه  فانتشار 

الوقوف حاجزا رئيسيا في وجه النمو االقتصادي للبلدان.

برعاية صحة  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  بين  التحالف  ويجمع 
العيون، ووزارة الصحة، ومراكز التدريب والمانحين، بهدف مساعدة 
أكبر عدد ممكن من الناس على استعادة نعمة البصر التي بفضلها 

يستطيعون اإلفالت من حلقة الفقر.  

 2015 في  الطموح  البرنامج  هذا  من  األول  المرحلة  اكتملت  وقد 
النجاح إلطالق  نتائج مذهلة. واليوم نسعى الستثمار ذلك  محققة 
هذه المبادرة في عدد أكبر من البلدان، حيث سنسعى إلى القيام 
بحمالت طبيه، وتقوية قدرات الطواقم الطبية، واستهداف عدد أكبر 

من أمراض العيون. 

36 مليون
منهم يعتبرون من فئة 

 فاقدي
البصر

و217 مليون 
يعتبرون من فئة ضعاف البصر. 

دول
منخفضــة

لدخــل ا

لخدلا
ةضفخنم

النتائج

  

 

Countries:  
Benin, Burkina Faso, 

Cameroon, Chad, 
Djibouti, Guinea,  
Mali and Niger

المرحلة الثانية 2018-2022 المرحلة األول 2008-2015

  ونسعى اليوم لتوسيع
 نطاق نشاطنا المتعلق
 بتوفير العالج والتدريب

 ليشمل المزيد من أمراض
 العيون، وكذا المزيد من

البلدان المستهدفة.

 لقد عرفت المرحلة
 األولى من هذا البرنامج

 نجاحا منقطع النظير، إذ استعاد
  األلوف من الناس بصرهم

  بفضل عمليات جراحية
  أجريت لهم لعالج إعتام

عدسة العين.

12
بلدا: 

 بوركينا فاسو، وتشاد، 
وجزر القمر, وساحل العاج، 

 وجيبوتي، وغينيا، وغينيا بيساو،
  وموريتانيا، ومالي،
 وموزمبيق والنيجر، 

وتوغو.

8
 بلدان: 

بنين، وبوركينافاسو، 
وتشاد، وجيبوتي، 
والكاميرون، وغينيا، 

ومالي، والنيجر.

مزيد من البلدان، مزيد من الخدمات العالجية، مزيد من تطوير القدرات 
المرحلة الثانية 2018-2022

 ال يقتصر االمر
 فقط على إعادة 

البصر، ولكن يتعداه 
 الى تغيير حياة

الناس.

بناء القدرات التدريب
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خالل المرحلة األولى من التحالف من أجل مكافحة العمى 
الممكن تفاديه، تعلمنا الكثير وبنينا شراكات مهمة، 

وأنجزنا البنى التحتية، وطورنا الممارسات 
الفضلى وأساليب العمل الفعالة للتعاون 

معا في محاربة العمى. 

واآلن نطبق ما تعلمناه خالل 
التجربة السابقة ونوسع نطاق و 

مجال تدخل البرنامج.

ثانيا، ومع أننا سنواصل عالج إعتام عدسة 
العين الذي يبقى أكبر مسبب للعمى 

في الكثير من البلدان، فسنسعى 
كذلك لتوسيع المجال وإدراج أمراض 

أخرى تصيب العيون يمكن تفاديها 
أو عالجها، من قبيل اضطرابات 

َرق  االنكسار الضوئي والزَّ
)الجلوكوما( واعتالل الشبكية 

بسبب داء السكري.

وأخيرا، ولكي نحدث تغييرا 
دائما، نعتزم تطوير قدرات 
المراكز الطبية في البلدان 
التي نعمل فيها. فكلما زاد 

عددالطواقم الطبية الذين 
يتدربون على أيدينا، زادت 

قدرتنا على تحسين التشخيص 
وعالج أمراض العيون، حتى 

يتعاظم األثر الذي نحدثه في حياة 
الناس وتنمية البلدان.

أوال، سنعمل في عدد 
أكبر من البلدان: 12 بلدا 
مقارنة مع 8 بلدان في 
المرحلة األولى. وفي 

هذه المرحلة نريد أن نقدم 
خدمات العناية بصحة العيون 

تتميز  بالشمولية وسهولة 
الولوج و االستدامة في كل من: 

بوركينا فاسو، وتشاد، وجزر القمر، 
وكوت ديفوار، وجيبوتي، وغينيا، وغينيا 
بيساو، وموريتانيا، ومالي، وموزمبيق، 

والنيجر، وتوغو. 

انطلقت المرحلة األولى من التحالف من أجل مكافحة العمى 
الممكن تفاديه رسميا في 2008، علما أن البنك 
اإلسالمي للتنمية كان يعمل في مجال محاربة 

العمى قبل ذلك التاريخ بخمس سنوات. 
وهكذا فقد شرعنا في تمويل حمالت 
مكافحة إعتام عدسة العين في بعض 

البلدان اإلفريقية منذ 2003، حيث 
قررنا بعد ذالك المضي قدما 

حين تبين أن الجهود ناجحة.

وعليه فقد أطلقنا سنة 2008 
التحالف من أجل مكافحة 

العمى الممكن تفاديه، وهو 
مبادرة إقليمية تعتمد على 

أليات التعاون جنوب-جنوب، 
ومنهج متعدد المقاربات 
للتصدي لمشكل العمى 
في ثماني دول إفريقية، 

هي: بنين، وبوركينافاسو، 
وتشاد، وجيبوتي، والكاميرون، 

وغينيا، ومالي، والنيجر.

كان هدفنا األساس هو عالج إعتام 
عدسة العين، السبب الرئيس للعمى 

في الكثير من البلدان، السيما تلك 
التي يندر فيها وجود أطباء العيون ويفتقر 
الناس فيها للمال الالزم إلجراء العمليات 

الجراحية.

  244.197
من المرضى أجريت 

لهم فحوص على 
العين مجانا

 49.486
من النساء والرجال 

واألطفال أجريت لهم 
عمليات جراحية لعالج 

إعتام عدسة العين مجانا

أكثر من  

 177
 أخصائي في
 طب العيون 
استفادوا من 

التدريب

أكثر من 

دوالر 6 ماليين 
 أمريكي من المنح

 تم تعبئتها 
 بمساهمة

 الشركاء




