
ت العالجية
طة بالخدما

ف المرتب
ألهدا

ا

49.486
من النساء والرجال 

واألطفال أجريت 
لهم عمليات جراحية 
لعالج إعتام عدسة 

العين مجانا

أكثر من 

6 ماليين دوالر 
أمريكي من المنح تم 

تعبئتها بمساهمة 
الشركاء

أكثر من

 177
أخصائي في طب 
العيون استفادوا 

من التدريب

تقوية الطواقم 
الطبية  لرعاية 

العيون في البلدان 
المستهدفة وتدريب 

ما ال يقل عن 

90
منهم

إجراء

  100.000
عملية جراحية لعالج 

إعتام عدسة العين 
بنسبة نجاح تصل 

الى 80% من القدرة 
الجيدة على اإلبصار.

تطوير 

6
َرق  مراكز لعالج الزَّ

)الجلوكوما( في 6 من 
البلدان األعضاء.

تعزيز قدرات ما ال يقل عن
  

3 مراكز اقليمية للتكوين عبر 
 تدريب المدرسين، وتوفير المنح

 الدراسية وإدخال تقنية
التعلم عن بعد

فحص اضطرابات 
االنكسار الضوئي لدى

مليون طفل،
وإمدادهم بالنظارات 

الطبية إذا لزم األمر

إطالق برامج خاصة 
باعتالل الشبكية 

بسبب داء السكري 
في البلدان 
المستهدفة

النتائج

تقديم

20 منحة دراسية 
من أجل التخصص 

في طب العيون 

و20 
في التمريض 

البصري

 244.197
من المرضى 

أجريت لهم فحوص 
على العين مجانا

إطالق برامج وطنية 
خاصة باضطرابات 
االنكسار الضوئي 

في

 4
من الدول األعضاء 

لماذا محاربة العمى؟
 في الكثير من بلداننا األعضاء، يؤدي فقدان

 البصر الى الحرمان من التعليم والتشغيل وبالتالي
  عدم االستقاللية في الحياة. وهكذا يجد الماليين أنفسهم

  وقد وقعوا في حلقة الفقر. وعلى المستوى الوطني، فإن ذلك
يثقل كاهل االقتصاد، ويقف عقبة كأداء في طريق التنمية.

Countries:  
Benin, Burkina Faso, 

Cameroon, Chad, 
Djibouti, Guinea,  
Mali and Niger
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 بلدان:

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

ومالي، والنيجر.

ت
درا

لق
ء ا

بنا
ة ب

بط
مرت

ف ال
هدا

األ

معطيات وأرقام حول وضعية العمى في العالم

مستقبل مشرق
إعادة البصر، انتشال من الفقر

التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه
شراكة قوية من أجل إعادة البصر وتغيير الحياة 

ما هو التحالف؟
 التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه  هو عبارة عن برنامج

  شراكة أطلقه البنك اإلسالمي للتنمية سنة 2008، يرمي إلى
  تسخير التعاون جنوب- جنوب للوقاية من أمراض العيون

  وعالجها، مما يمنح الناس نعمة البصر
 التي بفضلها يستطيعون
 اإلفالت من حلقة الفقر.

البنك اإلسالمي للتنمية  صندوق التضامن
 اإلسالمّي للتنمية

36 مليون  
 منهم يعتبرون من
فئة فاقدي البصر

217 مليون 
يعتبرون من فئة ضعاف البصر.

%89
من المصابين بعاهات 
بصرية يعيشون في 

البلدان المنخفضة الدخل.

%80
من الحاالت يمكن 
تفاديها أو عالجها.

من األسباب الرئيسة لإلصابة بالعاهات البصرية 
نجد إعتام عدسة العين، الضمور البقعي المرتبط 
َرق )الجلوكوما( واعتالل الشبكية بسبب  بالعمر والزَّ
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 المصابين بعاهات بصرية في 

جميع أنحاء العالم، 

قصر النظر
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 بلدا: 

بوركينا فاسو، وتشاد، 
وجزر القمر، وساحل العاج، 
وجيبوتي، وغينيا، وغينيا 

بيساو، وموريتانيا، ومالي، 
وموزمبيق والنيجر، 

وتوغو.

دول
منخفضــة

لدخــل ا

لخدلا
ةضفخنم

ي.
كر

س
 ال

داء
ب 

سب
ة ب

بكي
ش

ل ال
واعتال

َرق )الجلوكوما(  ضطرابات االنكسار الضوئي  والزَّ
سة العين، ا

الج إعتام عد
ع

بناء القدرات التدريب

عالج إعتام عدسة العين

س بصرهم بفضل عمليات جراحية أجريت لهم لعالج إعتام عدسة العين. ونسعى اليوم
النا

من 

طنا المتعلق بتوفير العالج والتدريب ليشمل المزيد من أمراض العيون، وكذا 
سيع نطاق نشا

لتو

ن المستهدفة.
 البلدا

يد من
المز

ت المرحلة األول من هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير، إذ استعاد األلوف
د عرف

لق



انضم إلى التحالف
ساعدونا على توفير مستقبل مشرق للناس 
الفقر.  براثن  من  النتشالهم  والمجتمعات 
المساعدة،  كيفية  حول  المزيد  لمعرفة 

اتصل بالعنوان التالي:
afab@isdb.org 

 

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

 

شراكة قوية
يضم التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه عددا من الشركاء، 
حيث يضطلع كٍل طرف بالدور المنوط به في إعادة البصر للناس اللذين 

يعيشون في الظلمة داخل مجتمعاتهم.

شركاء التحالف

 المعهد
 اإلفريقي لطب

العيون في المناطق المدارية

المصرف العربّي للتنمية المؤسسة الدولية للبصر
االقتصادّية في أفريقيا

 الوكالة األذربيجانية
 للتنمية الدولية 

 الوكالة المصرية للتعاون
من أجل التنمية

اتحاد الوقاية من العمىنادي البصرهيئة اإلغاثة اإلنسانية

الشراكة جنوب- جنوب
جنوب- التعاون  ومبادئ  روح  على  التحالف  يرتكز 

جنوب، وهو أمر حاسم لنجاحه   حيث غالبا ما  يتجاوز 
الموارد  تقاسم  خالل  ومن  العيون.  طب  مجال 

والمعرفة، والعمل معا لمعالجة قضايا العمى، تقوم 
البلدان المعنية ببناء شبكة من الخبرات والعالقات التي 

ستستمر وتؤتي ثمارها في المستقبل.

المانحون
يساهم المانحون في تمويل جل أنشطة التحالف. فهؤالء 

 األسخياء، أفرادا ومنظمات، يشاطروننا تفانينا في دعم
 التنمية عن طريق إعادة البصر .وبفضل مساهماتهم نتمكن 

من تنفيذ برامج التدريب وتوفير المعدات الحيوية للمراكز الطبية، 
ودفع أجور الفحوصات والعالج عن مئات اآلالف من الناس. 

البرامج الوطنية لمكافحة العمى 
وزارة  مع  بلد  كل  في  العمى  لمكافحة  الوطنية  البرامج  تتعاون 
الصحة لتنسيق األنشطة المتنوعة للتحالف في البلدان المعنية. 
ويعملون في أفق ضمان استدامة االنشطة، على توفير الدعم 
الفني واللوجستي  ورصد سير العمل  وإعداد التقارير لرفعها إلى 

البنك اإلسالمي للتنمية.

المنظمات غير الحكومية
تضطلع هذه المنظمات بمعظم أنشطة التحالف، فهي التي 
تنفذ مختلف البرامج بكل نجاعة وشفافية، وتحرص على ترشيد 

إنفاق األموال وحسن استعمالها. 

مراكز التدريب
العمى  مكافحة  مجال  في  البلدان  قدرات  تعزيز  على  تعمل 
الممكن تفاديه، حيث تقدم هذه المراكز التدريب للمختصين في 
طب العيون، مستعينة بأحدث المناهج والدروس المعتمدة دوليا. 
الممارسات،  المحلية ألفضل  الفرق  استيعاب  نضمن  وبذلك 

وتمام قدرتها على إعادة البصر للناس الذين يعالجونهم.  


