
 
  
  
  
  
  
  

  ١ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
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توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية 
  ٢٠١٩- ٢٠١٤ للفترة

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٤عمل عالمية للفترة وقد نظر في التقرير الصادر عن توفير صحة العين للجميع: خطة 
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون، 
  

بشــأن تــوفير صــحة  ٢٠١٩-٢٠١٤وقــد نظــرت فــي التقريــر ومســودة خطــة العمــل العالميــة للفتــرة 
  العين للجميع؛ 

  
ـــــبشــــأن الــــتخلص مــــن العمــــى الــــذي يمك ٢٦-٥٦ج ص عرار ـوٕاذ تــــذّكر بالقــــ ـــــن تجنبــــه والقراريـ ن ـ

  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛ الوقاية منبشأن  ٢٥-٥٩ج ص عو ١-٦٢ ع  ص  ج
  

بشـأن تـوفير صـحة العـين للجميـع مبنيـة  ٢٠١٩-٢٠١٤بأن خطـة العمـل العالميـة للفتـرة  تقروٕاذ 
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما الوقاية منعلى خطة العمل بشأن 

  
مـن جميـع  ٪٨٠مـن نسـبة تبلـغ  أو العـالج بأن من الممكن على الصعيد العالمي الوقاية تقروٕاذ 

  تقريبًا من ضعاف البصر في العالم يعيشون في البلدان النامية؛ ٪٩٠وأن نسبة  ،حاالت ضعف البصر
  

بشـأن  ٢٠١٩-٢٠١٤بالصالت القائمة بـين بعـض مجـاالت خطـة العمـل العالميـة للفتـرة  تقروٕاذ 
توفير صحة العين للجميع والجهود الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية وأمراض المناطق المدارية 

  المهملة،
  
  

                                                      
 .١٣٢/٩م ت الوثيقة    ١
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  بشأن توفير صحة العين للجميع؛ ٢٠١٩-٢٠١٤خطة العمل العالمية للفترة  تعتمد  -١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢
  

ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه،  الوقايــة مــنأن تعــّزز الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى   )١(
فـــي ذلـــك العمـــى، بوســـائل منهـــا دمـــج صـــحة العـــين فـــي الخطـــط الصـــحية الوطنيـــة وتقـــديم  بمـــا

  الخدمات الصحية، حسب االقتضاء؛
  
بشأن توفير  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة العمل العالميةأن تنفذ اإلجراءات المقترحة في خطة   )٢(

الخــدمات علــى نحــو شــامل  إتاحــةوفقــًا لألولويــات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك  ،صــحة العــين للجميــع
  وعادل؛

  
عليهــــا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي القــــرار  وافقــــتأن تواصــــل تنفيــــذ اإلجــــراءات التــــي   )٣(
العمـى  الوقايـة مـنة عملهـا بشـأن العمى وضعف البصـر، وخطـ الوقاية منبشأن  ١-٦٢ع  ص  ج

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩وضعف البصر للفترة 
  
  ؛٢٠١٣ حتىأن تواصل دعم أمانة المنظمة في عملها بشأن تنفيذ خطة العمل الحالية   )٤(
  
ثار المرتبطة بتنفيذ هذا القرار بالنسبة إلى البرنامج والميزانيـة فـي سـياق آلأن تنظر في ا  )٥(

  الميزانية البرمجية األعم؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣
  

الــدول األعضــاء الــدعم التقنــي الــالزم لتنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة فــي خطــة  يقــدم إلــىأن   )١(
  وفقًا لألولويات الوطنية؛ ،بشأن توفير صحة العين للجميع ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة العمل العالمية

  
الخـدمات  الخصـوص بـدمج إتاحـةفيما يتعلق علـى وجـه أن يواصل تطوير خطة العمل   )٢(

  على نحو شامل وعادل؛
  
ــــضـــعف البصـــر الـــذي يمكـــن تجنب مـــن للوقايـــةأن يواصـــل إيـــالء األولويـــة   )٣( ــــه، بمـ ــــا فـ ي ـ
 للفتـــرة ةـــــل العالميـــــة العمـــــذ خطـــــة لتنفيـــــوارد الالزمـــــص المـي تخصيــــــــر فـــــى، وأن ينظـــــالعم كـــــذل

  بشأن توفير صحة العين للجميع؛ ٢٠١٩-٢٠١٤
  
أن يقــدم عــن طريــق المجلــس التنفيــذي تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل   )٤(

  .بالترتيب ،٢٠٢٠و ٢٠١٧إلى جمعيتي الصحة العالمية السبعين والثالثة والسبعين في عامي 
  

 ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاني ٢٢، الثالثةالجلسة 
  ٣/ المحاضر الموجزة/١٣٢ت  م
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