
 

 

 

 

 
RESOLUTION 

   6 –ق /49ل إ/ش م     اللجنة اإلقليمية
   EM/RC49/R.6         لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر / تشرين األول2                           الدورة التاسعة واألربعون

    من جدول األعمال) و (11البند 

  الحق في اإلبصار: 2020الرؤية 
  اتِّقاؤهالتخلص من العمى الممكن 

  اللجنة اإلقليمية،

  إلى العرض المتعلق بالمبادرة العالمية للتخلُّص من العمى الممكن اتِّقاؤه،بعد أن استمعت 

 إلى المديرة العامة اتِّخاذ الخطوات الالزمة لعرض مشروع القرار التالي على جمعية تطلب
  ؛2003مايو /الصحة العالمية السادسة والخمسين في أيار

  جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون،

في العالم اليوم خمسة وأربعين مليون مصاب بالعمى، يضاف إليهم مئة وخمسة إذ تدرك أن 
وثالثين مليون مصاب باعتالل البصر، مما يمثِّل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا وَمَرضيًا هائًال، ومن 

  ثـَمَّ يشّكل عقبة في سبيل التنمية، 

صر في العالم يعيشون في أآثر وإذ تقّر بأن تسعين بالمئة من المصابين بالعمى وباعتالل الب
  بلدان العالم فقرًا،

وإذ تدرك أن معظم أسباب العمى يمكن اتِّقاؤها، وأن أنواع المعالجة المتوافرة ُتَعدُّ من أنجح 
  المداخالت الصحية وأعالها مردودية،

م وإذ تستذآر أن منظمة الصحة العالمية والوآالة الدولية للوقاية من العمى قد اتخذتا في عا
 من العمى الممكن اتِّقاؤه، وهي مبادرة الرؤية 2020 مبادرة عالمية للتخلُّص بحلول عام 1999
  الحق في اإلبصار، : 2020
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وإذ تقدِّر الجهود التي بذلتها الدول األعضاء في السنوات األخيرة، للتصدِّي لقضية العمى 
  لمزيد من اإلجراءات العاجلة،الممكن اتِّقاؤه، وإذ تأخذ في اعتبارها الحاجة إلى اتِّخاذ ا

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  .1

 من العمى الممكن      2020االلتزام بتنفيذ المبادرة العالمية للتخلُّص بحلول عام          1.1
  اتِّقاؤه؛

ة                    2.1 ادرة الرؤي ذ خطة العمل الخاصة بمب ود تنفي إنشاء لجنة وطنية لتنسيق جه
  ؛2020

  : يلي المديرة العامة ماتطلب إلى  .2

شرآاء في           1.2 دول األعضاء وال ين ال ة وب ين المنظم مواصلة وتعزيز التعاون ب
  الحق في اإلبصار؛: 2020برنامج الرؤية 

 من 2020القيام بحشد موارد إضافية لضمان بلوغ هدف التخلُّص بحلول سنة            2.2
  .اتِّقاؤهالعمى الممكن 

 

 


