
اًرارق رقي تايرصبلل يملاعلا سلجملا
رصقب ةيانعلا ةرادإل رايعم ىلإ وعدي
رظنلا

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES,

April 13, 2021 /EINPresswire.com/ --

سلجملا ةرادإ سلجم مازتلا زيزعتل

يدصتلاب (WCO) تايرصبلل يملاعلا

ىدل رظنلا رصقل يملاعلا ءابولل

ةرادإلا سلجم قفاو ،لافطألا

ييئاصخأ حصني رارق ىلع عامجإلاب

ةرادإل رايعم جاردإب تايرصبلا

.مهتاسرامم نمض رظنلا رصق ةياعر

سلجملا سيئر ،نوسيكلوف لوب لاق

رصبلا فعض رطاخم كلذكو ،رطخلاب رذني لدعمب ديازتي رظنلا رصق" ،تايرصبلل يملاعلا

ماع لولحب رظنلا رصقب صخش تارايلم ةسمخ نم رثكأ ةباصإ عقوت عم .1ةلاحلا هذهب ةطبترملا

ةيحصلا ةلكشملا هذه ةحفاكمل هدوهج ةدايز يملاعلا تايرصبلا عمتجم ىلع بجي ،20502

رصق روطت ىلع ةرطيسلا نم نكمتلل تالخدتلا نم اًددع ةمهملا ثاحبألا تددح" ."ةماعلا

،ةركبم نس يف اميس ال ،قستمو مظتنم لكشب تالخدتلا هذه قبطي ةياعرلل رايعم عضو نإ .رظنلا

."هئطبي وأ همدقت فقوي وأ ،هروهظ رخؤي وأ رظنلا رصق نم يقي دق

تانوكم ةثالث نم نوكتي هرابتعاب ةلدألا ىلإ دنتسملا ةياعرلا رايعم رارقلا ددحي

:ةيسيئر

تاصوحف لالخ مهداشرإو لافطألاو ءابآلا فيقثتب تايرصبلا ويئاصخأ موقي - فيفختلا	•

روهظ عنمل ىرخأ لماوعو ،يئاذغلا ماظنلاو ،ةايحلا طمن نأشب ةمظتنملاو ةركبملا نيعلا

.هريخأت وأ رظنلا رصق

ةلماشلا ةيؤرلا تاصوحف لالخ ضيرملا ةلاح مييقتب تايرصبلا ويئاصخأ موقي - سايقلا	•

.كلذ نكمأ املك يروحملا لوطلاو يراسكنالا أطخلا سايق لثم ،نيعلا ةحصو ةمظتنملا

،رظنلا رصق حيحصت لالخ نم مويلا ىضرملا تاجايتحا تايرصبلا ويئاصخأ جلاعي - ةرادإلا	•

تارضحتسملاو تاراظنلاو ةقصاللا تاسدعلا لثم) ةلدأ ىلإ ةدنتسملا تالخدتلا ريفوت عم

نيعلا ةحص نيسحتو ةايحلا ةيعون نيسحتل كلذو ،رظنلا رصق روطت نم ئطبت يتلا (ةينالديصلا

.لبقتسملا يفو مويلا

،رظنلا رصق ةرادإل ةياعرلا رايعم مهتاسرامم يف اوجمدي نأب تايرصبلا يصحاف حصنت امك

ماعلا فيقثتلا اًضيأ نمضتيو ،ةلاحلا عم لماعتلا ىلإ ةيؤرلا حيحصت درجم نم لقتني يذلاو

:حرشت يتلا ءابآلا عم ةرركتملاو ةركبملا تاشقانملاو

http://www.einpresswire.com


.رظنلا رصق ةعيبط	•

.رظنلا رصق يف رثؤت دق يتلا ةايحلا طمن لماوع	•

.رظنلا رصق نع ةجتانلاو ليوطلا ىدملا ىلع نيعلا ةحص ىلع ةديازتملا رطاخملا	•

.همدقت ءاطبإو رظنلا رصق عم لماعتلل اهمادختسا نكمي يتلا ةحاتملا بيلاسألا	•

يملاعلا سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع لماكلاب ةياعرلا رايعم رارق ىلع روثعلا نكمي

.انه ،تايرصبلل

رظنلا رصق عم لماعتلا لاجم يف ةدئارلا ةكرشلاو تايرصبلل يملاعلا سلجملا نلعأ

CooperVision، ييئاصخأ عيجشتو رظنلا رصق روطتب يعولا ةدايزل ةيملاع ةكارش نع اًرخؤم

مضي اًيملاع اًدروم ةكارشلا ئشنتس .ةلاحلا عم لماعتلل ةياعر رايعم ينبت ىلع تايرصبلا

قاطن ىلع اًحاتم اهيلإ لوصولا سيل ةجمربو ،رظنلا رصق عم لماعتلل ةددعتم تاغلب دراوم

  .يلاحلا تقولا يف ةنيعم نادلب وأ تاعاطق يف طاشنب اهلوانت متي مل وأ عساو

اهيلع قفاو يتلاو رارقلا يف ةدراولا تاءاصحإلاو قئاقحلا راكنإ نكمي ال" نوسيكلوف لاق

45 و ،اًوضع 38 مهددع غلابلا نيبستنملا ءاضعألا نع ةباينلاب تايرصبلل يملاعلا سلجملا

تامظنملا عيمج وعدأ يننإ .تايرصب يئاصخأ 114000 نم رثكأ لثمت يتلا لودلا يف وضع ةمظنم

نع اًنلع نالعإلل ،لثامم ءارجإ ذاختا وأ ،مهب صاخ رارق رادصإ ىلإ ءاضعألا نادلبلا نم

رصق روطت جالعل ةلدأ ىلإ ةدنتسم جُهُن لوح روحمتي ةياعر رايعم ذيفنتو ءاشنإل مهمعد

".رظنلا

###

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم .2019 ،راصبإلا نع يملاعلا ريرقتلا 1

ةينمزلا تاهاجتالاو ديدشلا رظنلا رصقو رظنلا رصقل يملاعلا راشتنالا - ،نورخآو ندلوه 2

1042-1036:(5)123 .2016 نويعلا بط .2050 ماع ىتح 2000 ماع نم

تايرصبلل يملاعلا سلجملا نع تامولعم

ةيوضعلا ىلع ةمئاق حبرلل ةفداه ريغ ةيلود ةمظنم وه (WCO) تايرصبلل يملاعلا سلجملا

مدقي ثيح ًاملاع روصتيو ،تايرصبلا تامظنمو ةعانصلا يف نيصصختملاو تايرصبلا ييئاصخأل

هتمهم لثمتتو .سانلا عيمجل ةحاتم راصبإ ةياعرو ةدوجلا ةيلاع نيع ةحص تايرصبلا صاصتخا

زيزعتل تايرصبلا ييئاصخأ معدو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تايرصبلا صاصتخا ريوطت ليهست يف

عضوو ةيعوتلاو ةوعدلا لالخ نم ناسنإلا قوقح نم قحك راصبإلاب ةيانعلاو نيعلا ةحص

وأ www.worldoptometry.org ةرايز ىجري ،ديزملا ةفرعمل .يناسنإلا لصاوتلاو تاسايسلا

.Instagramو Twitterو ،Facebookو ،LinkedIn ىلع انتعباتم
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