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 )لمع( اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

 (لمع) الوطنية لمكافحة العمى ةعن اللجن ةنــبــذ

ا لألمر السامي الكريم والذي ينص تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة العمى تنفيذ  

: الحق في 0202)الرؤية   على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة

وتدشينها بالمملكة، وإنشاء لجنة وطنية تتولى مهام مكافحة اإلعاقة   اإلبصار(

 لدعوة تلتتها المملكة م  منممة الصحة العالمية والواالة البصرية، وذلك تفعيل  

 .ية لمكافحة العمىالدول

  

 

 

 :أهداف اللجنة

 

تهدف اللجنة الوطنية لمكافحة العمى إلى إنشاء وتبني وتشجيع البرامج الخاصة 

 يلي: ما وذلك م  خلل ،بمكافحة األسباب المؤدية لإلعاقة البصرية

دعم البرامج والنشاطات التائمة بالمملكة والخاصة بمكافحة األسباب المؤدية 

 .البصرية بما يساعد على تتليل اإلصابة باإلعاقات البصريةإلى اإلعاقة 

-  

إنشاء واستحداث وتبني برامج جديدة تخدم هدف مكافحة األسباب المؤدية إلى 

 .اإلعاقة البصرية

-  

العمل على تتديم الدعم الممك  والمناسب للمرااز والهيئات والباحثي  

 .البصريةواألشخاص العاملي  في مجال مكافحة اإلعاقة 

-  

تمثيل المملكة في التعاون مع اللجان الوطنية في دول مجلس التعاون وبالدول 

 .اإلسلمية والدول الصديتة للمملكة

-  

مثل  ،التنميم والمشاراة في المناسبات الخاصة بمكافحة اإلعاقة البصرية

المؤتمرات والندوات ومحاضرات طب العيون والبصريات واالحتفاالت 

 .بيوم البصر العالمي وغيرهاالخاصة 

-  

  - .التنسيق بي  متدمي الخدمة الصحية لتطبيق برامج مكافحة العمى

العمل اجهة استشارية لتطوير البرامج الخاصة بمكافحة اإلعاقة البصرية 

 .بالمملكة

-  

اإلعاقة و ،االعمل على انشاء بنك للمعلومات الخاصة بطب العيون عموم  

 .بالمملكة البصرية بصفة خاصة

-  

 

 

  :دارةمجلس اإل

 

 

  

 

لمزيد م  المعلومات  2020  

 ع  الرؤية

الروابط باألسفلاضغط على   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001719711369
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001719711369
http://www.iapb.org/vision-2020
http://www.who.int/ar/index.html
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89%D9%84%D9%85%D8%B9/181623295217874
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 صاحب السمو الملكي 

 "حفمه هللا" عبدالعزيز ب  أحمد ب  عبدالعزيز آل سعود  األمير

  رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

 رئيس إقليم شرق المتوسط بالواالة الدولية لمكافحة العمى

 الداتور عبد اإلله ب  عباد الطويرقي

  التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونالمدير العام 

 لرئيسانائب 

 ممثل لوزارة الصحة

 األستاذ مشوح بن عبد الرحمن الحوشان

 وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية

 ون االجتماعيةؤوزارة الشممثل 

 الداتور عبدهللا ب  فهد العتيل

  مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم

 ممثل وزارة التربية والتعليم

 الداتور سعد ب  علي الغامدي

 ستشاري الشبكية وطب العيون ا

 رئيس قسم العيون بمدينة الملك فهد الطبية

 المنسق الوطني لمكافحة العمى بالمملكة

 الداتور عادل ب  عبد العزيز الرشود

 جامعة الملك فيصل –ستشاري طب وجراحة العيون ا
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 الخيرية العالميةرئيس مؤسسة البصر 

 ممثل ع  الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة اإلعاقة البصرية

 األستاذ الداتور مبارك ب  فهاد آل فاران

 أمي  عام اللجنة الوطنية لمكافحة العمى وأمي  الصندوق

 جامعة الملك سعود -الية الطب  –أستاذ طب وجراحة العيون 

 ا(على المستشفيات الجامعية )سابت  عميد الية الطب والمشرف 

 الداتور علي عبدهللا الراجحي

 ستشاري أااديمي أول طب وجراحة العيونا

 ممثل الجمعية السعودية لطب العيون

 واألستاذ محمد توفيق بل

 مدير عام جمعية إبصار الخيرية

 ممثل ع  الجمعيات العاملة في إعادة تأهيل ضعاف البصر في المملكة 

 

 محمد عااف المغربيالداتور 

 مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات ومرااز المغربي للعيون

 ممثل ع  التطاع الخاص العامل في مجال طب العيون

 

 األستاذ علي ب  محمد التحطاني

 مدير إدارة الصحافة المحلية

  وزارة الثتافة واإلعلملممثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


