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  EB117.R4    من جدول األعمال  ٩-٤البند 
  
  
  

  الوقاية من العمى وضعف البصر
  اللذين يمكن تجنبهما

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١هما،بعد أن نظر في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنب
  

  : جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛
  

من ضعف البصر، منهم  مليون شخص في العالم يعانون ١٦١وتسليماً منها بأن ما يربو على 
  ٪ من حاالت العمى يمكن تجنبه؛٧٥ مليون شخص مصاب بالعمى، وأن ما يقدر بما يبلغ ٣٧

  
   بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه؛٢٦-٥٦ج ص عوإذ تذكر بالقرار 

  
٪ فقط من البلدان المستهدفة هي التي وضعت مسودات للخطط          ٣٢وإذ تشير مع القلق إلى أن       

  ؛٢٠٠٥أغسطس / حتى آب" ٢٠٢٠الرؤية "مبادرة الوطنية ل
  

وإذ تسلّم بالصالت القائمة بين الفقر والعمى، وبأن الفقر يلقي بعبء اقتصادي ثقيل على عاتق 
  المجتمعات المحلية والبلدان، والسيما البلدان النامية؛األسر و

  
قد تأتـت بفـضل     ) االتراخوم(وإذ تسلّم أيضاً بأن مكافحة كل من داء كالبية الذنب والحثر            

  التزام التحالفات الدولية الواسعة؛
  

                                                      
 .١١٧/٣٥م تالوثيقة    ١
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 المبادرة العالمية للـتخلص مـن       بدعموإذ تشير إلى أن كثيراً من الدول األعضاء قد تعهدت           
  ،" الحق في اإلبصار- ٢٠٢٠الرؤية "العمى الذي يمكن تجنبه، والمعروفة باسم 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مثلمـا  " ٢٠٢٠الرؤية  " الجهود الرامية إلى وضع الخطط الوطنية لمبادرة         مضاعفة  )١(
  ؛٢٦-٥٦ج ص عدعا إليه القرار 

  
، وذلك بمواصلة تقديم التمويل الالزم علـى  ٢٠٢٠لخطط مبادرة الرؤية  تقديم الدعم     )٢(

  الصعيد الوطني؛
  
 والمرامي  إدراج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الخطط            )٣(

  اإلنمائية الوطنية؛
  
 الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهمـا فـي الخطـط              تعزيز دمج   )٤(

  والبرامج الصحية القائمة على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛
  
تشجيع الشراكات بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فـي              )٥(

   بالوقاية من العمى على جميع المستويات؛البرامج واألنشطة الخاصة
  

  :القيام بما يلي المدير العام تطلب إلى  -٢
  

  إعطاء أولوية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛  )١(
  
تقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضاء، ودعم التعاون بين البلدان، الذي يستهدف              )٢(

  بصر اللذين يمكن تجنبهما؛الوقاية من العمى وضعف ال
  
رصد التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجنبه،               )٣(

وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيـذي كـل ثـالث                
  .سنوات

  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥، السادسةالجلسة 
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