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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

    .هقذهة
ت وميافدت الِمىاوهدً وِسق ُلُىم هره الدزاطت اإلاخيامل إلاؼسوَ   اًت البـٍس اإلاسض ى  الري  يهدف في مجمل حىاهبه إلهلاذ لُس

 ُبر طلظلت مً البرامج الصخُت اإلاسجبوت بميافدت الِمى   مً الِمى في الُمً

اكتخد مً لل هولٍىاجلّ الصخُت   ابـازف لرا ت ؤلُا ا في الخد هيامل مِخالرًً جمثلىن اهخم  اليل اإلا ألاطاطحنُبر ػسوائها  البـٍس

اًت البـس وميافدت الِمى بأطع ومىهجُت دكُلت ومظخمسة في هرا املجاٌ   ألامساقمً  اإلاإدًت للِمى ُبر بسهامج)ُُىنهم ُُىهىا(لُس

ت الصخُت . ؤلاوظاهُتىىم مً حِاون في مثل هره البرامج إلاا  إلاظىاه م الهامالخُىي  ؤلاوظاوي  الخحًر

اإلاظخلبلي  في املجخمّ  بيل اخخالفاجه الجغسافُت  أزسهامهما واهذ ؿغحرة فأنها جثمس وجىحي واهذ مثمسة  الجهىد  ثجلافس فيلما 

ُت في خُاة مثل  أنوجبِىه الظياوي والاحخماعي فيل فسد ًمىىه  ددر  هللت هُى اإلاباػس ُبر  مهإالء املخخاححن بدُمهٌظاهم ٍو

 مخُماث الُِىن.

فىدً حصاء مً املجخمّ والِالم في مجاٌ ميافدت الِمى فخِاوهىم ودُمىم ٌظاُدها إلًجاد مجاٌ واطّ  مً الِمل الخحري   

دت جيخٌس الىكىف مِها مً احل   مً الِمى. ئهلاذهالخدمت ػٍس

توفم  تئحسائًُخم  أن أمله مؼسوَ ميافدت الِمى الريوهدً وِسق ُلُىم  التي جخدم الفئت اإلاظتهدفت وجىلرهم مً  ألاولٍى

هبُت حساخُت في هب وحساخت  الخدخالث الوبُت والجساخُت للمسض ى املخخاححن  ُبر مخُماث وخمالث ئحساء وذلً مً خال .الِمى

 ئهلاذالِالحاث مً احل لهم  الوبُت وجىفس الفدىؿاث لهم  لدم وجججسي فيها ُملُاث اإلاُاه البُلاء وشزاُت الِدطاث  الُِىن 

 .للِمىاإلاإدًت  وألامساقاملخخاححن مً الِمى 

مازطىن وؼاههم  باذن هللا  ئلىهثحر مً اإلاسض ى مً الِمى وطُِىدون  ئهلاذاإلاؼسوَ طيظاُد في فىدً  مً خالٌ هرا  خُاتهم ٍو

 .بؼيل اُخادي وهبُعي

لهم ُملُاث اإلاُاه البُلاء وؿسف الِالحاث وجلدًم  ئحساء( مٍسم ُبر 5555دة )فبرهامج ُُىنهم ُُىهىا  يهدف ول ُام إلاظاُ

م هبي اطدؼازي في هب وحساخت الُِىن.  الاطدؼازاث الوبُت  ُبر فٍس

ُرها في مدافٌاث الجمهىزٍت الُمىُت اإلاُاه البُلاء  لخىف ئشالت( ُملُت 5555هلب دُم )  أًدًىمهرا اإلاؼسوَ هلّ بحن  فىدً في 

 . وفم مسح هبي طىىي  هابّ مً الاخخُاج الىبحر  إلاثل هرا املخُم الوبي اثواإلادًٍس  اثاملخافٌ هوىن اخخُاز هرى له املخو

للل مً خاالث الُِىن التي جدخاج  اإلاُاه البُلاء في  ئشالتُملُاث  ئحساء ئلىفخىفُر  مثل هرا املخُم طِظاهم في  الخد مً الِمى ٍو

والدزاطاث فان ما ًجسي  منها  ؤلاخـاءاثاث ُُىن كلُل بيظبت للخاالث اإلاتراهمت في الُمً فدظب  الُمً وىن ما ًجسي في  ُملُ

فما ًجسي مً ُملُاث في املجاٌ الخحري والخِاووي ال  الخاالث جصداد ول طىتججسي في ول ُام بِىما  ُدد الخاالث التي ًُ ًلل بىثحر 

د ًُ  واَ الخاؾ والخيىمي, خُث ٌظخأزس اللواَ الخاؾ بأغلب ُملُاث الُِىن % مً ما ًجسي مً ُملُاث الُِىن في الل9ًٍص

 لِدم كدزتهم ُلى جلً اإلابالغ. ئحسائهافهي مسجفِت حدا واغلب الىاض ال ٌظخوُِىن 

سوف  فُِخبر املخُم الوبي الخحري لهم كسوزي بل اهه اإلاىلر الىخُد لهم مً الِمى ,في ًل ما ٌِاهىن مً كُم اكخـادي ًو

 ت طِئت.احخماُُ

ت  إلهلاذهم مً الِمى فأملىا فُىم هبحر لدُم مثل هره املخُماث   اثلرا فاألمل بِد هللا هى في مثل هره املخُم  .الخحًر

 من العمى. إنقاذىمما حيب ويرضي وان نكون عوننا للمحتاجني يف  إىليوفق اجلميع  أنراجني من هللا العلي لقدير 
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 

 - يخُى انؼُىٌ.أهذاف 
الحها.الفدف اإلاب .1  ىس لألمساق اإلاإدًت للِمى ُو

 .املخخاحت للخدماث الوبُت  في هب وحساخت الُِىن  اإلاىاهم الفلحرة و ئلىالىؿٌى  .2

الِملُاث  ئحساءمظاُدة الفلساء ُلى املخافٌت ُلى ُُىنهم مً خالٌ الفدىؿاث والاطدؼازاث الوبُت والِالحُت و  .3

ُت الصخُت . ؤلازػاداث( وجلدًم لهم اإلاُاه البُلاء  ) الخخــُت  الجساخُت في هب وحساخت الُِىن إلشالت  والخُى

اث  الُمً مً خالٌ املخُماث اإلاُاه البُلاء  باإلاُاه البُلاء )  ؤلاؿابت في الخد مًاإلاظاهمت  .4 ( في مدافٌاث ومدًٍس

ت  .واللىافل الوبُت الخحًر

به  جىفُر دوزاث .5 حن في مجاٌ هب الُِىن  في مج جدٍز اًت الُِىت لألهباء  واإلاخوُى  .اٌ لُس

اًت الصخُت  .6 ب, للِاملحن في الُس  في اإلاىاهم اإلاظتهدفت. ألاولُتُلد وزغ ُمل وجدٍز

ت  ئًجاد .7 املخلُت والِاإلاُت للخد مً الِمى في الُمً مً خالٌ ُمل مؼترن  وؤلاوظاهُتكىىاث جىاؿل بحن اإلاإطظت الخحًر

 الُِىن . وأمساقللخد مً الِمى 

اإلاإدًت له  وألامساقحظاهم في الخخوُى اإلاظخلبلي للخد مً الِمى  ئبـازاهُت مً خالٌ بسهامج دزاطاث ُلمُت مُد ئحساء .8

 مً خالٌ املخُماث والخمالث الوبُت في هب وحساخت الُِىن.

ُت جخــُت للمدخاححن مجاها  . .9 ت هُى  جلدًم خدماث هبُت خحًر

 .ؼازهت املجخمُِت في الخد مً الِمىاإلاظاهمت مّ الجهد الخيىمي في الخد مً الِمى  وجىطُّ دائسة اإلا .15
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 - انًُبِ انبُضبءcataract –  
 املُاه البُػاء الياجازاهذ- Cataract د   أو هى مسق ًـِب ُدطت  ئُخام ُدطت الِحن أو ُخامت الِحن أو اإلااء ألابُم أو الظُّ

 في 
ً
فلدها ػفافُتها مما ٌظبب كِفا ِاوي اإلاـاب الِحن الوبُُِت اللائمت خلف الخدكت فُِخمها ٍو البـس دون وحّ أو الم, َو

.
ً
ت  أو هال الُِىحن طٍى

ً
 واخدة

ً
, وكد ًـِب ُُىا

ً
ت مّ كِف في الىٌس لُال  باإلاُاه البُلاء  مً جدظظه لإلهازة اإلابهسة واللٍى

 ًخخلف مسع املُاه البُػاء   ع الري ًإدي ئلى جلف الِـب البـسي هدُجت ازجفاَ كغى  )حلىهىما، املاء ألاطىد( الصزق ٍو

ساق:   ًخوىز هرا اإلاسق بـىزة بوُئت. جخلمً ألُا
ً
 الجساخت. غالبا

ً
الحه ًيىن بىطائل أخسي واللوساث واللحزز وأخحرا الِحن ُو

  زؤٍت ألالىان الظاهِت و مؼاول في السؤٍت اللُلُت جالٍغ في ألالىان, زؤٍت كبابُت, زؤٍت هاالث خٌى اللىء, مؼاول في

 ُلى مـابيها خُث ًىدزج ُنها ؿِىباث ُىد اللُادة, اللساءة و الخِسف ُلى الىحىه وألاشخاؾ. 
ً
ساق جإزس طلبا وكد  وهره ألُا

ادة خوىزة حِثر اإلاـاب وطلىهه اإلافاجئ وػِى  ًدظبب  .باالهخئاب زهًإدي كِف السؤٍت الىاجج ًُ مسق اإلاُاه البُلاء  ئلى ٍش

 .في الِالم اُخالٌ السؤٍت % مً خاالث33% مً خاالث الِمى و 55مسق اإلاُاه البُلاء   بما ًلازب 
 

    إلاشعاع، ئحساء عملُاث للطدماث ، وممىً أن ًددر أًػا بظبب الخعسعجلدم العمس غالبا عًًيخج املُاه البُػاء ،

، مسع الظىسي  : . عىامل الخطىزة جخػمًالصخظ ومعه املُاه البُػاء   وكد ًىلد اول أخسي في العحن.حساخُت بظبب مش

ل ألشعت الشمع الخدخحن، الخعسع  لىكذ طٍى

 ضفساء في عدطت العحن حعُم مسوز الػىء ئلى الشبىُت خلف -أو ضبغت بيُت بسوجُيُت ددر جسطباث لىخلهُف جددر املُاه البُػاء ج

م ئحساء  .فدظ للعحن العحن. ًخم الدصخُظ عً طٍس

 خٌى الِالم. 25ًدظبب اإلاُاه البُلاء   بالِمى لخىالي  و 
ً
% مً خاالث الِمى في أحصاء مً 65و ًدظبب أًلا ب   ملُىن شخـا

يا الجىىبُت. لُا و أمٍس الدٌو  هفل في 155.555ليل  45-15 ئن الِمى الىاجج ًُ مسق اإلاُاه البُلاء   ًددر بيظبت ئفٍس

 ُىد الخلدم في  .الدٌو اإلاخلدمت هفل في 155.555ليل  4-ئلى 1وبيظبت  الىامُت
ً
ت  ُ جـبذ ؤلاؿابت باإلاُاه البُلاء   أهثر اخخمال

ً؛   الظ 

 
 مثاٌ على زؤٍت طبُعُت

 
 مثاٌ على زؤٍت بىحىد مسع املُاه البُػاء  
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 -انبُضبء هًُبِانًؤدَت ن األسببة 
 حروٍد للمدي البعُدعلاكحر الاطخ .1

 العىامل الىزازُت .2

 بعؼ ألامساع مثل مسع الظىس .3

 باملسع عىد الخعسع ألشعت الشمع لفترة هبحرةإلاضابت جصداد فسص  .4

 العحن أمساع .5

 هبر الظً والشُخىخت .6

ت ) وباألخظ الىىزجحزون ( .7  بعؼ ألادٍو

 خالٌ الثلث ألاٌو مً فترة الحمل أمه بالحطبت ألاملاهُت ئضابتزبما ًىلد طفل مطاب باملُاه البُػاء هدُجت  .8

 - انًُبِ انبُضبء طشق ػالج 

ظدبدلها الجساخت بعدطت  ئشالت مطىىعت مً البالطدًُ جىغع في ميانها ،  ي خس ئاملُاه البُػاء حساخُا ، وفُه جصاٌ العدطت املعطىبت َو

 وهى أهثر فاعلُت .

ا الاهخظاز   علي املاء ألابُؼ وي جطبذ العدطت معخمت جماما إلشالتها.ومع جطىز العلم وأطالُب الجساخت ، فاهه لِع غسوٍز

 ئضابت ألاهثرالجساخت لعحن واخدة وهي  ئحساءوهىان بعؼ ألاشخاص ًطابىن باملُاه البُػاء في ولخا العُىحن ففي هره الحالت ًخم 

 الجساخت للعحن ألاخسي. ئحساءعخامت فلط وبعد أن حظخلس هره الحالت ًمىً  وألاهثر 

ذاالث التي معظم الح باملُاه البُػاء ولىً بعؼ  إلاضابتلهم الجساخت ، جمذ بأمان وعادث العدطت الي خالتها الظلُمت كبل  أحٍس

 البعُدة. ألاشُاءهظازاث كساءة أو زؤٍت  ئلىالث جدخاج االح

بشيل  بطاز إلا   خعُدون ظ% َو98الىتراهذ مً أهثر الجساخاث في وظبت ألامان . وجخم العملُت بىجاح في  الطدئطاٌالعملُت الجساخُت 

خم  ي أخس  ئضاباث ئيحُد ، مع افتراع اهه ال جىحد لديهم  مخدز مىغعي وال خاحت الي املبِذ في  باطخخدامالعملُت  ئحساءبالعحن . ٍو

 شزاعت عدطت بالطدُىُت بداخل العحن ب ئشالت% ممً ًجسون عملُت 98املظدشفي . أهثر مً 
ً
 مً املُاه البُػاء جخم لهم أًػا

ً
دال

العدطت الطبُعُت .وكبل الجساخت ، ًلِع الجساح طٌى العحن واطخدازة اللسهُت لدي املٍسؼ لُدظب كىة العدطت التي طِخم شزعها 

م الجساحي مً خىله  ئحساء. ًخم  العملُت في وكذ أكل مً الظاعت ، واملٍسؼ ال ٌشعس بألم علي السغم مً أهه مدزن مً وحىد الفٍس

دزي ما   .ذ عُىه مغللت أو مفخىختواه ئذاٍو
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 - انًُبِ انبُضبء  إصانتػًهُت كُف تتى 
ظخخدم في ذلً املُىسوطىىب . وهىان عدة أطالُب في ذلً . في حساخت املُاه البُػاء مً خازج  ًلىم الجساخت بفخذ فخدت ضغحرة َو

ت اللسهُت في بُاع العحن . وحظخأضل ، خٌى خاف العلىي خطان أطفل حفً العحن  ةو رخالىبظىلت جطىع فخدت حساخُت على شيل 

دعم العدطت التي طتززع  العدطت املعطىبت ،وجترن الىبظٌى الخلفي للعدطت طلُمت ، وهرا ًللل مً مخاطس مػاعفاث الشبىُت ٍو

لفل الجسح بعدد مً الغسش الطغحرة في الحجم وجخخفي مً جللاء هفظها .  .بشيل أهبر . ٍو

أو جدلُل العدطت املعطىبت بدُث ًمىً شفطها  ئذابتاملىحاث فىق الطىجُت ذاث التردد العالي في ب إلاذابتوهىان أطلىب أخدر وهى 

اوش ( ولِع مً الػسوزي عمل غسش هىا  1/8زفُعت . وهرا ًللظ حجم الفخدت الجساخُت ) ئلى  ئبسةبشيل  أهبىبتبعد ذلً مً خالٌ 

لل خطس  .باالطخجماجصم إلاضابت . وهىا ًلخئم الجسح أطسع ٍو

بلي الىبظٌى الخلفي هما هى لُدعم  عىدما جطاب العدطت باملُاه البُػاء ، فانها جطبذ معخمت وجمخلئ بالغُىم وجفلد شفافُتها . ٍو

.هره عملُت  العدطت املصزوعت . وحظدىد العدطت املجززعت ئلى ذزاعحن ٌشبهان الُاي مثبخحن مً حىاهبهما وئلى الجداز الخلفي للىبظٌى

 لبُػاءاملُاه ا ئشالت

 -.ٍُػًهُت صساػت انؼذسبث فٍ انؼ 
،  ألامامُتجىغع العدطت خلف اللصخُت عادة، وحظمى عدطت الحجسة الخلفُت . أما ئذا شزعذ أمام اللصخُت ، طّمُذ عدطت الحجسة 

الػىء في هلطت  وجثبذ العدطت املصزوعت في ميانها بمظاعدة خللاث مً البالطدًُ ضغحرة في الحجم .وجفلد العحن كدزتها علي ججمُع

 ائبطاز . وهي جدلم  ألاضلُتالعدطت وجطبذ مطابت بطٌى هظس شدًد. وفي هره الحالت جصزع عدطت بالطدُىُت ميان  ئشالتهدُجت 

 . أالضلتعىاًت عىع العدطاث  ئلىحُدا وال جدخاج 

ت مطىىعت مً  بادخاٌالعدطت باملىحاث الطىجُت ،ًلىم الجساح  ئذابتأما في خالت  لًُ أو الظُلُىىن فى فخدت عدطت مطٍى إلاهٍس

دكُلت بعد شفط العدطت املعطىبت ،وهره العدطت الجدًدة جلىم بفخذ طُاتها وجلصم مىكعا مً العحن .وئذا جم اطخعماٌ عدطت 

 ًامأًخدظً الىظس خالٌ . جللُدًت في هره الحالت ، فُىىن الجساح مػطسا الي جىطُع الفخدت التي ضىعها ليي ًصزع العدطت الجدًدة

أغُم فخدت ممىىت وعدم وحىد غسش بعد الجساخت وكد ًػع الجّساح غطاء علي العحن  أما في خالت اطخخدام غسش  اطخعماٌمع 

مىىً اطدشازة الطبِب  فاألمس وفخداث هبحرة ، ًأخر عدة أطابُع .ومعظم الىاض ٌظخعُدون وشاطهم وطبُعت عملهم خالٌ اًام ٍو

 .ئجباعهاالتي ًجب  إلازشاداثعً 
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  -أسببة ضؼف انبصش 
 :واملحلي فُما ًلي أهّم أطباب غعف البطس على الطعُد العالمي

  تظالاهىألاخواء خت )الخظس أو مد  البـس أو الالبإزٍت(, اٍز مثل  غحر اإلاصد   مً مسض ى الُِىن  %43 ٍو

  
ً
 مً اإلاسض ى %33الظاد غحر اإلاِالج حساخُا

  ,مً اإلاـابحن بأمساق الُِىن  %2الصزق 

 . : مً حمُع خاالث غعف البطس ًمىً الىكاًت منها أو معالجتها88ُد العالمي، هجد أن على الطعو 

 - يبشساث تُفُز انبشَبيج 
ادة مِدٌ الىمى الظياوي الري ًبلغ بدظب الخلدًساث  جدظم   بٍص

ً
% و 3.7بحن السطمُت والدولُت  ما  ؤلاخـائُت و الُمً دًمىغسافُا

ِخبر هرا اإلاِدٌ مً بحن أُ 3.5 لُا ألامس الري % َو ًىزس لى اإلاِدالث في الِالم ملازهت ببلدان مىولت الؼسق ألاوطى وػماٌ أفٍس

إدي   تالاكخـادًحر اإلاخىاشن مّ اإلاىازد مترجباث مً حساء الىمى الظياوي غ ئلىُلى الىمى الظياوي ًىزس ُلى الُمً بؼيل ُام ٍو

 . لصزاُت  والسعي واإلاىازد البترولُت املخدودةُلى ا أطاضفي اُخماده   أؿالاملخدودة  اإلاخاخت في البالد

ت  التي حظهم في  ولرٌ فان  الجىاهب الخالُت حِخبر مً الجىاهب الهامت في الخأزحر ُلى الخدماث لصخُت الخيىمُت و الخِاوهُت الخحًر

ت في الُمً  أمساقوخـىؿا  ألامساقالخد مً   ُلُت مإزساث منها. جإزسالري الُِىن التي جىزس ُلى الخىمُت وجلىد لإلُاكت البـٍس

ت . تالىثافت الظياهُ .1  الِالُت في اإلادًٍس

 حِخبر اإلاىولت اإلاظتهدف مً اكل اإلاىاهم دخال وحِاوي مً مظخىي ُالي مً الفلس. .2

ت في اإلاىوم اإلاظتهدف .3 اًت البـٍس  .ت كلت الخدماث الوبُت  في مجاٌ الُس

 الُِىن.  ثً التهاباالرًً ٌِاهىن م وألاهفاٌاليظبت الِالُت لىباز الظً  .4

ت  مىحت للفئاث  التي حِاوي مً  .5 ٍى  الُِىن . ئمساقُدم وحىد بسامج جُى

 الُمً في الفترة الخالُت. تالىكّ الاكخـادي الغحر مظخلس الري جمس ب .6

 .ألاولىمساخلها  ياإلاُاه البُلاء ف ئشالتالجهل  بأهمُت  .7

( ًـِب ُالحها. وكد امُاه شزكاء)حلىوىم ئلىملُاث خُث جخدٌى الِ ئحساءالظِئت ُلى  اإلاسض ى الرًً ًخأخسون ًُ  آلازاز .8

 الِمى اليامل للمـاب باإلاُاه الصزكاء ئلىجىدي 
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 انبشَبيج انؼًهٍ
 

 -  انخُشٌ نًكبفذت انؼًً إبصبسانخذيبث انطبُت انًقذيت ػبش بشَبيج 

 

   تقييم متطلبات الرؤية.الفحوصات الطبية) معاينة ــ استشارات طبية ــ فحوصات شاملة للعني  ــ 

  . فحوصات خمربية  ـ  العالجات 

  )التدخل اجلراحي)عمليات ادلياه البيضاء ــ القناة الدمعية ــ ادلياه الزرقاء 

 

 -  نًكبفذت انؼًً انتُفُزٌ إبصبسخطت  بشَبيج 

نو من التنفيذ السهل وادلراقبة متك آلياتالطيب  دلكافحة العمى مير بعدة مراحل يتم تنفيذ الربانمج وفق   إبصارإن برانمج 
 الدائمة للربانمج يف مراحلها ادلختلفة واليت تتبلور حول اجملاالت التالية  .  

 - يشدهت اإلػذاد 
 

 دلكافحة العمى  حيث تتم وفق م يلي: إبصارتعترب مرحلة اإلعداد ادلرحلة أألوىل يف برانمج 

 صحية إلقامة برانمج العيون . النزول ادليداين لتحديد البنية التحتية للمنشئة ال .1

احلملة الطبية وفق اخلطة العامة لربانمج عيوهنم عيوننا دلكافحة العمى واحلد  أوومتابعة ادلخيم  اإلعدادتكليف جلنة  .2
 البصرية اإلعاقةمن 

 تقييم االحتياجات الطبية والفنية والتجهيزات. .3

 صياغة ادلوازنة والربانمج الزمين لتنفيذ. .4

 طبية والفنية ادلشاركة يف الربانمجتكوين الفرق ال .5
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 -  انًشدـــــهت انتُفُزَت 

 احلملة أوتكوين جلنة ادلخيم  .1

 التنسيق  مع حمافظ احملافظة . .2

 التنسيق  مع وزارة الصحة العامة للسكان . .3

 التنسيق  مع مكتب الصحة . .4

 التنسيق مع ادلستشفى  أو ادلركز الصحي يف ادلنطقة ادلستهدفة. .5

ترتيب -هتيئة األجهزة طبية-دلكافحة العمى اخلريية عرب هتيئة ) النزول ادليداين إبصاركان لتنفيذ برانمج هتيئة ادل .6
 إبصارمحاية( بشكل متميز ونوعي يساىم يف تنفيذ برانمج -مياه -)كهرابء الدعم اللوجسيت -الكوادر البشرية

 دلكافحة العمى اخلريية بشكل سريع ويف الوقت احملدد. 

 احلملة من التخطيط والتنفيذ وادلتابعة والتقييم أوجلهات احمللية يف برانمج ادلخيم ا إشراك .7

 على اجلهات ادلشاركة يف الربانمج. تحتديد االلتزاما .8

 األخالقيةتنفيذ الربانمج الزمين للربانمج بشكل دقيق والعمل يف الربانمج بروح الفريق الواحد وروح ادلسئولية  .9
 وادلهنية واإلدارية

 

 - انؼًهٍ نهجبٌ  . اإلطبس 

 حتديد الفرتة الزمنية لتنفيذ ادلخيم. .1

 متابعة اللجان ادلنفذة للمخيم وتنسيق يف ما بينها. .2

 دلكافحة العمى اخلريية . إبصارعلى برانمج  إشرافيةاختيار  جلنة  .3

 حتديد احتياجات احملافظة من األجهزة الطبية والكوادر البشرية. .4

 دلكافحة العمى اخلريية. إبصاربرانمج  اختيار الكوادر ادلشاركة يف .5

 ترتيب جلان النظام والرتتيب. .6

 توفري األجهزة الطبية األساسية للربانمج. .7

 دلكافحة العمى اخلريية فيها. إبصارالتنسيق مع اإلدارات احمللية  يف  ادلنطقة ادلستهدفة لتنفيذ برانمج  .8

 .التنسيق مع اجلمعيات وادلنظمات احمللية يف ادلنطقة .9
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 - يشدهت انفذص 
 .إن مرحلة الفحص متر مبراحل متعددة منها 

مرحلة الفحص العام. .1
 ئحساء الاطدؼازاث الوبُت. .1
 اخخُاز الخالت للِملُاث الجساخُت. .2
 ؿسف الِالحاث للمسض ى  املخخاححن لها. .3
اًت مظخمسة مً احل مخابِت خالتهم. .4 ل الخاالث التي جدخاج لُس  جدٍى
ت للمسض ىجلدم ؤلازػاداث الوبُت والخى  .5  .ٍُى

مرحلة اختيار احلاالت التي حتتاج للعمليات اجلراحية. .2
 لهم ملفاث خاؿت ئُداد .1
 الِملُت ؤلاحساءججهحزهم   .2
 بيل خالت. تجىفحر اإلاظخلصماث  الوبُت والِالحُت الخاؿ .3

.أملخربيهالفحوصات  .3
 الدكر..ذاخل(-فريوسذالكبد-)ذالدمهذأملخربيالفحوصاتذذإجراء 

(. الفحص الطبي) باطنية .4
 الِملُت ئحساءاُدد اإلاىافلت ُلى  .1
 الِملُاث ؤلاحساءجىٌُم خالت اإلاسض ي  .2
 الِملُت ئحساء ئزىاءمخبِت خالتهم  .3

 - وخذيبث انًشضً اإلدصبء 
 ججهحز ملفاث اإلاسض ى. .1
ت .2  مخابِت الفدىؿاث املخبًر
 تهُئت اإلالفاث الخاؿت باإلاسض ى باإلاخولباث ألاطاطُت إلحساء الِملُاث. .3

 - ًهُبث.تجهُض غشفت انؼ 
 تهُئت غسفت الِملُاث وفم الؼسون الصخُت للِملُاث الىبري. .6
 جىفحر الاحهصة الوبُت  الخخــُت الجساخُت في غسفت الِملُاث. .7
 جىٌُم الاحهصة الوبُت الاطدُِاب الِدد املخدد مً الِملُاث. .8
 جسجِب ملفاث اإلاسض ى كبل الِملُاث وبِدها. .9

 ت بِملُاث الُِىن.جىفحر اإلاظخلصماث الوبُت والِالحاث  الخاؿ .15
ظهل جىفُر الِملُاث. .11  تهُئت الِملُاث بما ًخدم اإلاسض ى َو
 جىُُف.. الخ( -ههسباء -لغسفت الِملُاث مً)ماء يجىفحر  الدُم اللىحظت .12
ت الاطِافُت والوازئت لغسفت الِملُاث. .13  جىفحر الادٍو

 
 
 



 

 

    00 
 
 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 
 

 -  .انبشَبيج انضيٍُ نتُفُز 
 

جُم جددًد الفترة الصمىُت لبداء  أًامُؼسة  ئلى أًامان اإلاسخلت الصمىُت املخددة لخىفُر املخُم  الوبي جتراوح بحن  طبِت  

ت   -املخُم  الوبي بِد الترجِب مّ  الجهاث)الخيىمُت  د اإلاىاطب بِد  ؤلادازة –اإلاىٌماث الخحًر خم جددًد الُى املخلُت (ٍو

 ئبـازو جلً الجهاث و اإلاظبلت مّ الجهاث اإلاخابِت واإلاىٌمت  ألاولُت بوفم الترجِ ُالنؤلا الخيظُم والترجِب له فُخم 

ظخوُّ  اإلاسض ى الىؿٌى   املخُم   ئلىالصخُت وجددًد الىكذ اإلاىاطب لخىفُر املخُم ليي ًيىن الاطخفادة منها هبحرة َو

ذ.خالٌ فترة الخىفُر

 -  .يشدهت انؼًهُبث 
حهي اإلاسخلت كبل ألاخحرة خُث  في هب وحساخت الُِىن إلحساء الِملُاث الجساخُت و الفترة املخددة  نًخم هصوٌ الاطدؼاٍز

ت  مً الِملُاث فان ما بح ئبـازلهره اإلاسخلت خظب الِدد اإلالسز في بسهامج  (ُملُت 255( ئلى )155) نإلايافدت الِمى الخحًر

جىفر في فترة شمىُت جلدز  فانهاٍحن في هب وحساخت الُِىن طدؼاز الا ل مً كب وئحسائهاها حساخُت جددد الفترة الصمىُت لخىفُر

 . أًامثالزت ب

 - يشدهت انًتببؼت 
ذ هىاٌ أًام مخُم  .1 ت ئبـازخملت   أوًخابّ ألاهباء واليادز الفني الِملُاث التي أحٍس  إلايافدت الِمى الخحًر

ذ لهم الِملُاث بِد مخُم  .2 ت بأطبَىإلايا ئبـازخملت   أوًخم مخابِت اإلاسض ى الرًً أحٍس  فدت الِمى الخحًر

ذ في مخُم  .3 م هبي إلاخابِت الخاالث التي أحٍس ت  بؼهس. ئبـازخملت   أوًخم هصوٌ فٍس  إلايافدت الِمى الخحًر

4.  ً ازتهم  أو ئليهمُبر الجزوٌ  ئمامخابِت الخاالث بِد ػهٍس  مسهص مخِاون مّ اإلاإطظت . ألاكسبٍش
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 
 

 - ٍيخشجبث انًخُى انطب. 

 -العالجية
 م الوبي طُلدم خدماث  هبُت ُالحُت املجاهُت  للمسض ى في اإلاىاهم اإلاظتهدفت .ان املخُ .1

 .اإلاظتهدفت  الخد مً مسق الُِىن في اإلاىولت .2

 لصخُت في اإلاىولت اإلاظتهدفت التي جم  جىفُر املخُم الوبي  .وؼس اإلافاهُم ا .3

اًت ُالحُت مجاهُت للمسض ى. .4  جلدًم ُز

ت الِائد اؿحي ُلى اإلاسض ى  في الِالج و  .5 اًت الُِيُت اإلاباػسة املجاهُت مً كبل اليىادز الوبُت والاطدؼاٍز الُس

 مجاها.

 - اجلراحية
 هم .ئبـاز اشالت اإلاُاه البُلاء مً ُُىن اإلاسض ى  والخفاي ُلى  .1

 جلدًم لهم الخدخالث لجساخُت املجاهُت  . .2

 .لِمىمً  ا ئهلاذهمو  الخدخل الجساحي ئحساءلتي جىجم ًُ ُدم ااإلالاُفاث الخد مً   .3

 الخد مً خاالث اإلاُاه البُلاء اإلاتراهمت في املخافٌت التي جم جىفُر املخُم الوبي فيها. .4

 - لتأهيل والتدريب
مؼازهت اليىادز الوبُت املخلُت في جىفُر املخُم  مً احل اهدظابهم اإلاهازاث  الوبُت والىكائُت في هُب وحساخت  .1

 الُِىن 

 ىكائُت في ُالج مسض ى الُِىن. جصوٍدهم بالخبراث واإلافاهُم الوبُت وال .2

اًت الصخُت للمسض ى. .3  جأهُل وىادز  هبُت وفىُت  مدلُت  حظاُد ُلى جلدًم الِالج والُس

 إلايافدت الِمى في الُمً ئبـاززبى اليىادز الوبُت والفىُت بالبرامج الخأهُلُت التي جلُمها  .4

 -التوعية والتثقيف 

 بحن الترددًً ُلى املخُم. الِمىفي الىكاًت مً  ألاطاطُتوؼس اإلافاهُم الصخُت  .1

ب وىادز فىُت ُلى  .2 ت والىكائُت في هب الُِىن. ألاطالُبجدٍز ٍى  الخُى

ت. .3 ٍى  جىمُه اإلافاهُم الصخُت الظلُمت لدي اإلاسض ى ُبر البرػىزاث واإلالـلاث الخُى
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 - انًىقغ انًقتشح نتُفُز انًخُى: 
 

اث وامل ئبـازمإطظت  ئن هثافت طياهُت املخدودة الدخل  كمً   ألاهثرخافٌاث  الصخُت جلّ  اإلاىاهم واإلادًٍس

اتها اإلاظىخاث اإلاُداهُت التي جلُمها جددًد الاخخُاج بدكت   رال كامت املخُماث الوبُت الجساخُت إلاسض ى الُِىن ُب أولٍى

 . وواكُِت 

  يذبفظبث ًَُُت  (21)ػششٍَفٍ  انًخُى انطبٍ انخُشٌ  إقبيتدُث َخطط 

 

 -  ٍنهًخُى انطبٍانفئت انًستهذفت ف . 
  وهي ُلى الىدى الخالي خاحت في اإلاىوم اإلاظتهدفت  ألاهثرالفئاث  املخُم الوبي إلايافدت الِمى ٌظتهدف ئن

 (إلاهمؼتالفئاث  هباز الظً-ذوي الدخل املخدود -املخخاححن –ألازامل –ألاًخام –) الفلساء  

 -  انًخُى انطبٍانتبسَخ انًقتشح نتُفُز . 
 

 (و2109) ًقتشدت وهٍ خالل ػبوانانًخُى خالل انفتشة  َخطط نتُفُز إَُب 

 

 - ٍانفتشة انضيُُت نتُفُز انًخُى انطب. 
 

 ٌأَبوهٍ يذة ػششة  انىادذ انفتشة انضيُُت نتُفُز انًخُى انطبٍ انخُشٌ  إ 

 

 الفترة الصمىُت البىد م
 مخابعت بعد شهس مخابعت بعد أطبىع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 

             أو الخملت مخُمالخجهحز لل  .1

             مسخلت الدسجُل  .2

             مسخلت الفدف واإلاِاًىت  .3

             مسخلت الاطدؼازاث الوبُت  .4

             مسخلت ئحساء الِملُاث  .5

             الِملُاث  مسخلت اإلاخابّ بِد  .6

             للمسض ى مسخلت اإلاخابِت الثاهُت  .7
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 - قصص يٍ وقغ انًخًُبث. 
 َىو يىنذ طفهت  

 ف. اخمد.

لوفلت ُمسها طبّ طىىاث أؿِبذ باإلاُاه البُلاء مىر هفىلتها وكد ُسكها ولدها بِد والدتها ُلى هبِب الُِىن  ألاب 

 وكاٌ له أنها جدخاج ئلى ُملُت ئشالت اإلاُاه البُلاء مً ُُىنها الزيخحن.

ِملُت وهبحرة البيذ وؿاز ُمسها أهثر مً طذ طىىاث لم ًجسي لبيخه الِملُت وذلً فازحّ ابىت ئلى البِذ ولم ًجسي له ال

دم مِسفخه بخوىزة بلائها هره الظىىاث مً دون ئحساء الِملُت.  لِدم كدزجه ُلى ولفت الِملت ُو

م  ئبـاز الوبي للمدازض لخٍ هره الوفلت في الفـل  ال جسي الظبىزة فظئل اإلاِلمت ُنه ازة فٍس  أنهاا فلالذ وئزىاء ٍش

 ُمي مً الىالدة .

م بفدـها واجطح  حِاوي مً مُاه بُلاء في الُِىحن مىر الىالدة فخم هلب والدها  ئلى اإلادزطت  لالطخفظاز  أنهافلام الفٍس

ذ  ًُ طبب ُدم الِالج فىضح اهه مصاَز ولِع لدًه ما ًلدمه لبيخه مً ماٌ ؤلاحساء الِملُت  و انهى ًخاف ُلُت ئذا أحٍس

ادة لها بـسها .لها ُ  ملُت اهه جىزس ُلى صختها. وبِد ئكىاَ والدها جم ئحساء الِملُت لخلً البيذ ُو

 فىىا ًىم حدًد في خُاة ألاطسة وابىتهم  فما جمالىذ جلً ألاطسة وبىتهم غحر الدمَى  الدُاء  

 

 

  
 

 انجذ َشي دفُذة  

 الخاج/ ؿالح مىـىز..

لخدًدة له مً ألابىاء أزبِت مً بىحن وبىاث ٌِخمد هى  و أوالدة ُلى ُمسة خمظت خمظىن ُام ٌِِؽ في مدافٌت ا

الصزاُت ٌِخمدون  ُليها في خُاتهم اإلاِِؼُت وحل دخلهم ال ًىفيهم حِسق مً أزبّ  طىىاث ئلى كِف ػدًد في البـس 

دم كدزجه ُلى الدخى  ٌ ئلى اإلادًىت للِالج  مىا افلده السوٍت خالٌ خمظت أػهس  ولصم البِذ  لخظاطت بأهت  فلد بـسة  ُو

. 

ظلم آمسه هلل.  ووان مىكً بأهت فلد بـسة لألبد وان خاالجه  الصخُت لً حِىد ئلى ما واهذ طابلا مما حِله ٌظدظلم   َو

خه التي ٌظىً فيها فدلس بصخبت ولده وابً والدة الري ولد وحدة  ب مً كٍس ولىً ئزادة هللا طاُدجه  في ئكامت مخُم كٍس

 لم ًساه  .

اد بـسة باذن هللا   فبِد أن أُاد هللا له بـس وان ًلٌى بـىث فخم  ئحساء الِملُت  الجساحي للخاج ؿالح مىـىز ُو

  !!!!! مسجفّ و فُهي ش ي  مً البياء زئِذ ولد والدي  لً الخمد ًاهلل

 تُه مً الظِادة لسوئُوهللا كدها هىذ ما طمّ  ئال ؿىجه  ولُىم هلل الخمد أػىف أخفادي و أبىائي  الى حِسفىا ما أها ف

 الخُاة مً حدًد باذن لً أوظاهم اهخم أبىائي  والدُاء لىم واحب ُلي ئذن هللا.

 

 

 

نهى أبىاة انذُبة     انًخًُبث انطبُت انخُشَت نًكبفذت انؼًً دُبة نألسش  واإلفشاد  وأيم ًَال دُبتهى وَؼُذ إنً ػُىَهى انبصش وَفتخ  

 ..بُىس َشغ يٍ ػُىَهى   نًُبسسىا دُبتهى بشكم  طبُؼٍ بئرٌ اهلل

 يٍ كم انًستفُذٍَ دائًب هى : اهلل َُىس أبصبسكى فٍ انذَُب واِخشة اَتى و أههُكى وأبُبئكى َتكشسانذػبء انزٌ 
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 

 

 - .ٍانؼذد انًتىقغ فذصهى فٍ انًخُى انطب 

 

 -  ٍانًخُى انطبٍانكبدس انًشبسك ف.   

 هالحظة العذد البيـــــــاى م
 وتقذين االستشارات الطبية لهن 0333 الورضى الوتىقع فحصهن 1

2 
 هي إزالة الوياه البيضاء 053 الورضى الوتىقع إجراء العوليات لهن

تصرف لهن عالجات العوليات وهرض  033 لورضى الوتىقع صرف عالج لهنا 3
 لذيهن هضاعفات هرضية تحتاج للعالج

 العذد البيـــــــــاى م

 0 استشاريىى أهراض عيىى  .1

 0 اختصاصي عيىى  .0

 1 طبيب باطنية  .0

 15 رضيي وفنيييهو  .4

 1 هنسق  الحولة  .5

 5 لجاى النظام والخذهات  .6

 0 فني هختبرات  .7

 1 صيذلي  .8

 1 فني تخذير  .9

 03 اإلجوالي
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 ملكافحة العمى   برنامج الرعاية البصرية  

 لجمهورية اليمنيةللتوزيع السكاين ا ملحق
 املخافٌت ذوىز  ئهار ئحمالي

 مدافٌت ئب 1,182,393 1,239,620 2,422,013

 مدافٌت أبحن 253,206 244,025 497,231

 مدافٌت أماهت الِاؿمت 1,118,452 904,415 2,022,867

 مدافٌت البُلاء 331,920 324,891 656,811

 مدافٌت حِص 1,305,946 1,421,240 2,727,186

 مدافٌت الجىف 272,754 230,397 503,151

 تمدافٌت حج 875,307 808,247 1,683,554

 مدافٌت الخدًدة 1,269,064 1,201,639 2,470,703

 مدافٌت خلسمىث 609,017 572,846 1,181,863

 مدافٌت ذماز 749,806 764,491 1,514,297

 مدافٌت ػبىة 276,743 259,851 536,594

 مدافٌت ؿِدة 409,491 382,332 791,823

 ِاءمدافٌت ؿى 533,111 515,198 1,048,310

 مدافٌت ُدن 364,552 319,770 684,322

 مدافٌت لدج 411,578 414,216 825,794

 مدافٌت مأزب 145,241 126,614 271,855

ذ 282,863 281,204 564,067  مدافٌت املخٍى

 مدافٌت اإلاهسة 55,367 46,334 101,701

 مدافٌت ُمسان 514,412 487,687 1,002,099

 مدافٌت اللالّ 275,045 262,198 537,243

مت 218,693 229,857 448,550  مدافٌت ٍز

 ؤلاحمالي 11,454,963 11,037,072 22,492,035

 .م(2525-2555ؤلاطلاهاث الظياهُت للجمهىزٍت الُمىُت للفترة ) *
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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