
 

 

 
 

RESOLUTION 

 – ق/52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
3  

   EM/RC52/R.3 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  

 الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن اجتنابهما 
 اللجنة اإلقليمية،

 بعَد ما ناقشت مشكلة العمى وضعف البصر اللذين يمكن اجتنابهما، 

، التي 2020 تأخذ علمًا بتوصية الحلقة العملية التخطيطية اإلقليمية لمبادرة الرؤية سنة وإذْ
، واالجتماع الثامن 2003ديسمبر / آانون األول17 إلى 14ُعقدت في القاهرة في المدة من 

والخمسين لوزراء الصحة للدول األعضاء لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة 
، والدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس 2005فبراير / شباط15 و14ية، مسقط، في يومي الُعمان

، بأن تنظر 2005مارس / من آذار28 و27وزراء الصحة العرب، الذي ُعقد في القاهرة، يومي 
 منظمة الصحة العالمية في اعتبار الوقاية من العمى أولوية صحية،

راءات الالزمة لتقديم مشروع القرار التالي إلى الدورة  إلى المدير العام اتخاذ اإلجتطلب
 :2006مايو /التاسعة والخمسين لجمعية الصحة العالمية في أيار

 جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،

 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف البصر، منهم 161إدراآًا منها لكون ما يزيد على 
 من حاالت العمى يمكن اجتنابها،% 75عمى، وأن ما يقدَّر بنحو  مليونًا مصابون بال37حوالي 

  حول التخلص من العمى الذي يمكن اجتنابه،26.56وإذ تستذآر القرار ج ص ع
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وإدراآًا منها لالرتباط بين الفقر والعمى، وأن العمى يلقي بعبء اقتصادي جسيم على 
 ى عاتق البلدان النامية،المجتمعات والبلدان، وهو عبء يقع ما اليقل عن ثلثيه عل

وإذ تالحظ أن العديد من الدول األعضاء قد وقعت إعالن دعم المبادرة العالمية للتخلص من 
 الحق في اإلبصار،: 2020الرؤية : العمى الذي يمكن اجتنابه

 : الدول األعضاء على ما يليتحث . 1

ا،                 1.1 ن اجتنابهم ذين يمك ى وضعف البصر الل ن العم  ومواصلة   دعم برامج الوقاية م
 تقديم الدعم المالي الالزم على الصعيد الوطني؛

ط  2.1 ي الخط ا ف ن اجتنابهم ذين يمك ر الل عف البص ى وض ن العم ة م اج الوقاي إدم
 والمرامي اإلنمائية الوطنية؛

ي                        3.1 ا ف ن اجتنابهم ذين يمك ى وضعف البصر الل ن العم ة م اج الوقاي دمًا بإدم الدفع ُق
 الصعيد اإلقليمي والوطني؛البرامج الصحية القائمة، على 

ي     4.1 تشجيع الشراآات بين القطاع العام، والمنظمات الالحكومية، والقطاع الخاص ف
 .مختلف البرامج واألنشطة المعنية بالوقاية من العمى على جميع المستويات

 : إلى المدير العام ما يليتطلب . 2

 المنظمة؛جعل الوقاية من العمى مجاًال ذا أولوية من مجاالت عمل  1.2

 .تقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضاء في هذا الصََّدد 2.2

 

 


