
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 4–ق/60ش م/ل إ   اللجنة اإلقليمية

 2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
    الدورة الستون

  من جدول األعمال 7البند 
  

  متابعة اإلعالن السياسي الصادر عن األمم املتحدة بشأن الوقاية
  من األمراض غري السارية ومكافحتها 

 اللجنة اإلقليمية،

رقة املناقشات التقنية حول تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري بعد استعراض و
  1السارية ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي؛

للجمعية العامة لألمم املتحدة حول اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع  66/2وإذْ تستذكر القرار 
من املنطوق حول  65أن الوقاية من األمراض غري السارية (غري املعدية) ومكافحتها، وحتديداً الفقرة املستوى بش

بشأن التزامات  2ق/59ل إ /ز، وقرار اللجنة اإلقليمية ش مم احملرللتقد 2014إجراء استعراض وتقييم شاملني يف عام 
  الدول األعضاء بتنفيذ اإلعالن السياسي؛

املدير اإلقليمي إلذكاء الوعي على الصعيدين العاملي واإلقليمي جبسامة املشكلة، ولتعزيز العمل جبهود  وإذْ تقر
  العاملي يف جماة األمراض غري السارية؛

مساعدة احلكومات يف متابعة االلتزامات اليت قطعتها يف  مبسؤولية هامة منظومة األمم املتحدةاضطالع وإذ تؤكِّد 
  ها يف اإلعالن السياسي وتنفيذها تنفيذاً كامالً؛الدول األعضاء على نفس
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ORGANIZATION 



  4-/ق60 ل إ ش م/
  2الصفحة 

  
 

  الدول األعضاء على أن:  حتث.  1
تجري مشاورات مع املندوبني الدائمني للدول األعضاء لدى األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف بشأن   1.1

كلهما وطرق إجرائهما وش 2014والتقييم الشاملني من قبل اجلمعية العامة يف عام  املراجعةنطاق 
  والترتيبات التنظيمية هلما؛

تطلب إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عرب القنوات الدبلوماسية املالئمة، النظر يف عقد اجتماع   2.1
د املناقشة قْوالتقييم الشاملني مبناسبة ع املراجعةرفيع املستوى مبشاركة رؤساء الدول واحلكومات حول 

  ؛2014سبتمرب /العامة للدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول

مندوب دائم لدى األمم املتحدة إلحدى تطلب إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظر يف تعيني   3.1
 للمراجعةنسيق التحضريات ليتوىل دور أحد املُيسرين االثنني املسؤولني عن ت ؛شرق املتوسطدول 

  ؛2014والتقييم الشاملني عام 

  إىل املدير اإلقليمي أن: وتطلب.  2

ن األدوات اليت جرى إعدادها منذ الدورة ليتضم ،كلما اقتضت الضرورة ،إطار العمل اإلقليمي حيدث   1.2
 مبا يف ذلك دليلملستقبل، جنة اإلقليمية لشرق املتوسط، واألدوات اليت ستعد يف االتاسعة واخلمسني للّ

للدول األعضاء حول أدوار الوزارات املختلفة وسائر الشركاء ضمن العمل متعدد القطاعات جتاه الوقاية 
  من األمراض غري السارية ومكافحتها؛

وجيزة  ن عن وثيقةوالتقييم الشامال املراجعةثمر ت ن أنتنسيقاً وثيقاً مع أمانة األمم املتحدة مبا يضم ينسق  2.2
  ذات طابع عملي؛

ني، مبا يف ذلك التحضريات عرب إعداد والتقييم الشاملَ للمراجعةيدعم الدول األعضاء يف حتضرياا   3.2
لوزراء الصحة مع وزراء اخلارجية واملندوبني الدائمني لدى  مؤثرةمشاركة  تيسريمؤشرات العملية وعرب 

  األمم املتحدة.
 


