
 

 
 

 قـــــــرار   
RESOLUTION 

 
 6–ق/26 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 6102 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثانية الدورة
  من جدول األعمال (د) 6البند 

 لسياسي الصادر عن الجمعية العامةاألمراض غير السارية: تسريع وتيرة تنفيذ اإلعالن ا
 6102تمهيداً لالجتماع الرفيع المستوى الثالث عام  6100لألمم المتحدة عام 

 ،اللجنة اإلقليمية

لألمم الصادر عن اجلمعية العامة البلدان يف تنفيذ اإلعالن السياسي  الذي حترزه التقدُّم الـُمحَرزبعدما استعرضت 
  ؛1ومكافحتهارية( السااملعدية ) غري املتحدة بشأن الوقاية من األمراض

بشأن اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفع املستوى املعين بالوقاية  66/2ي األمم املتحدة رقم وإذ تستذكر قرارَ 
بشأن الوثيقة اخلتامية الجتماع اجلمعية العامة  66/011، ورقم 2122ومكافحتها لعام  )السارية( من األمراض غري املعدية

 ومكافحتها؛ )السارية( يف الوقاية من األمراض غري املعديةز حرَ مُ ـم الالرفيع املستوى املعين باالستعراض والتقييم الشاملني للتقدُّ 

 بشأن تنفيذ إطار العمل اإلقليمي؛ 0-/ق62وإذ تستذكر أيضاً قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ
على أهداف وغايات للتنمية  2101بشأن خطة التنمية املستدامة  01/112ب باشتمال قرار األمم املتحدة وإذ ترح  

، من 2101حبلول عام ، مبقدار الثلث )السارية( الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية يضاملستدامة لتخف
 ؛3دانلوتعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف كل الب ،2خالل الوقاية والعالج

2122إذ حتيط علمًا باملذكرة التقنية اليت نشرهتا األمانة يف األول من أيار/مايو و 
من القرار  0، وفقًا للفقرة 4

يستعني هبا املدير العام يف تقريره إىل اجلمعية العامة وف ، اليت حتدد املؤشرات العملية العشرة اليت س0-/ق62إ م/ل ش

________________ 
 3 - إعالمية /وثيقة26إ م/ل ش 1
 املستدامة التنمية أهداف من 4-3 للغاية وفقاً  2
 املستدامة التنمية أهداف من أ-3 للغاية وفقاً  3
 en/-to-http://www.who.int/nmh/events/2015/getting/2018 الرابط على ةمتاح 4
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والوثيقة اخلتامية  2122لعام  السياسييف تنفيذ االلتزامات الواردة يف اإلعالن  زالتقدُّم الـُمحرَ بشأن  2120يف هناية عام 
 ؛2122لعام 

االجتماع الرفيع املستوى الثالث للجمعية العامة حول الوقاية من األمراض السارية سوف يُعَقد يف أن وإذ تستذكر 
 ؛2126عام 

املشكلة وتعزيز  حجموعي العاملي واإلقليمي حول اجلهود إلذكاء البذل وإذ ترحب مبواصلة املدير اإلقليمي 
 ألمراض غري السارية؛اإلجراءات املتخذة يف سبيل التصدي ل

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث .2

االهتمام الواجب بالغاية الواردة ضمن أهداف التنمية املستدامة بشأن األمراض غري السارية واليت  إيالء 2.2
، يف 2101مبقدار الثلث، حبلول عام  الساريةتستهدف ختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري 

 ؛ 2101تنمية املستدامة خلطة ال شاملإطار اجلهود املبذولة إلعداد استجابات وطنية طموحة للتنفيذ ال

احملددة زمنياً للدول األعضاء الواردة يف الوثيقة اخلتامية األربعة تنفيذ االلتزامات يف ولويات األمواصلة ترتيب  2.2
 ، وخصوصاً: 2126و 2122، وذلك خالل عامي 2122لعام 

 ، مع 2122ومؤشرات عملية يف ضوء األوضاع الوطنية، قبل هناية عام  2122وضع غايات وطنية لعام 
 ؛ الساريةمراعاة الغايات العاملية الطوعية التسع املتعلقة باألمراض غري 

  لبلوغ الغايات الوطنية 2122وضع وتعزيز سياسات وخطط وطنية متعددة القطاعات، قبل هناية عام ،
، مع مراعاة خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوقاية من األمراض 2122حبلول عام 

 ؛2121-2120غري السارية ومكافحتها 

  عوامــــل اخلطــــر املرتبطــــة بــــاألمراض غــــري الســــارية، تقلــــل، بتنفيــــذ تــــدخالت 2126القيــــام، حبلــــول عــــام 
 يــــــة جلميــــــع الــــــدول األعضــــــاء مــــــع مراعــــــاة تموعــــــة التــــــدخالت عاليــــــة املــــــردود وميســــــورة التكلفــــــة للغا

 )"أفضل الصفقات"(؛

  م الصحية للتصدي لألمراض غري السارية، مع ظُ النُ  تعزز، بتنفيذ تدخالت 2126القيام، حبلول عام
غاية جلميع الدول األعضاء مراعاة تموعة التدخالت عالية املردود وميسورة التكلفة لل

 الصفقات"(؛ )"أفضل

استنادًا إىل  2126املدير العام استكمال أعمال األمانة لتحديث "أفضل الصفقات" قبل هناية عام  إىل تطلب .2
 أحدث املعارف العلمية والبّينات املتاحة واستعراض التجارب الدولية؛

 إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .0

 التقدُّم الـُمحَرزإلحاطة الدول األعضاء بقد جلسة إحاطة تقنية يف مجعية الصحة العاملية التاسعة والستني عَ  2.0
من جانب الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط يف تنفيذ االلتزامات الوطنية الواردة يف اإلعالن السياسي 

 ؛2122لعام 
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يف  الواردةيف تنفيذ االلتزامات  ملا أحرزته من تقدُّم  مواصلة دعم الدول األعضاء يف إجراء تقييم مفصَّل  2.0
 النسخة احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي، ويف معاجلة الثغرات اليت حيددها التقييم؛

العامة يف  للجمعيةمواصلة دعم الدول األعضاء يف استعداداهتا لالجتماع الرفيع املستوى الثالث  0.0
طريق قطرية ، يف تاالت منها إعداد وتتبع البيانات حول املؤشرات العملية ووضع خرائط 2126 عام

 وتنفيذها؛

م الذي حترزه الدول جنة اإلقليمية يف دورتيها الثالثة والستني والرابعة والستني حول التقدُّ رفع تقارير للّ  2.0
 األعضاء يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها.


