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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/61/L.39/Rev.1(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

 اليوم العاملي ملرضى السكري - ٦١/٢٢٥
 ،إن اجلمعية العامة 
 بشـأن   وإعـالن األمـم املتحـدة      )١(٢٠٠٥ لعـام    مـؤمتر القمـة العـاملي      نتـائج  إىل   إذ تشري  
لرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت عقــدهتا األمــم املتحــدة يف  وكــذلك نتــائج املــؤمترات ا )٢(األلفيــة

لقــة ســيما األهــداف اإلمنائيــة املتع  الامليــدانني االقتصــادي واالجتمــاعي وامليــادين املتصــلة هبمــا،
ــا، و  ــا بالصـــحة الـــيت حـــددت فيهـ  ٢٠٠٣ أكتـــوبر/ األولتشـــرين ٢٧ املـــؤرخ ٥٨/٣قراراهتـ

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ املـؤرخ    ٦٠/٢٦٥  و ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣٠ املؤرخ   ٦٠/٣٥ و
٢٠٠٦، 

 نظم الصحة العامة وتـوفري الرعايـة الصـحية أمـر أساسـي لتحقيـق                تعزيز أن   وإذ تدرك  
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،

 يـــؤدي إىل اعـــتالل الصـــحة  أن الســـكري مـــرض مـــزمن ومكلـــفوإذ تـــدرك أيضـــا 
ألخطار جسـيمة    األسر والدول األعضاء والعامل بأسره       األمر الذي يعرض  ،  خطرية هعفاتمضاو

 مبا فيهـا    ، إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا       للجهود الرامية  حتديات كبرية    ويشكل
 األهداف اإلمنائية لأللفية،

_______________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )١(
 .٥٥/٢انظر القرار  )٢(
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 ١٩٨٩مـايو   /يار أ ١٩املؤرخ   WHA42.36 قراري مجعية الصحة العاملية       إىل وإذ تشري  
 ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٢املـؤرخ    WHA57.17  و )٣(بشأن الوقاية من البـول السـكري ومكافحتـه        

 ،)٤(بشأن استراتيجية عاملية للغذاء والنشاط البدين والصحة
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ١٤ بيـوم االحتاد الدويل ملرضـى السـكري        باحتفال وإذ ترحب  

، مبشـاركة منظمـة   ١٩٩١ على مستوى عـاملي منـذ عـام      باعتباره اليوم العاملي ملرضى السكري    
 الصحة العاملية،

 باحلاجـة العاجلـة ملتابعـة اجلهـود متعـددة األطـراف لتشـجيع وحتسـني الصـحة           وإذ تقر  
  العالج والتعليم يف جمال الرعاية الصحية،احلصول علىالبشرية، وإلتاحة إمكانية 

ــرر - ١  ــار تق ــاين ١٤ اعتب ــوفمرب، وهــو / تشــرين الث ــاملي ملرضــى   ن ــوم الع ــا الي  حالي
 ؛٢٠٠٧ حيتفل به كل سنة ابتداء من عام كري، يوما من أيام األمم املتحدةالس

 ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الصـلة             مجيع الـدول األعضـاء     تدعو - ٢ 
 مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة            ، اجملتمـع املـدين    وكـذلك وغريها من املنظمـات الدوليـة،       

 ملرضـى السـكري علـى حنـو مناسـب، مـن أجـل               العـاملي والقطاع اخلاص، إىل االحتفـال بـاليوم        
 الوقايـة منـه ورعايـة املصـابني     وكذلك هضاعفاتتوى وعي اجلمهور مبرض السكري ومب     رفع مس 

  التعليم ووسائط اإلعالم؛بطرق منهابه، 
ــى  تشــجع - ٣  ــدول األعضــاء عل ــرض    وضــع سياســات وطنيــ   ال ــن م ــة م ة للوقاي

الرعايـة   يف جمـال  تتماشى مع التنميـة املسـتدامة لنظمهـا          تهمورعاياملصابني به   وعالج  السكري  
 مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة         ، آخذة يف احلسبان األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا             ،الصحية
 لأللفية؛

م مجيـع الـدول األعضـاء ومؤسسـات         إىل األمـني العـام أن يوجـه اهتمـا         تطلب   - ٤ 
 .منظومة األمم املتحدة إىل هذا القرار

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٢٠

 
_______________ 

مـايو  / أيـار ١٩-٨مجعية الصحة العاملية الثانيـة واألربعـون، جنيـف،         منظمة الصحة العاملية،    : انظر )٣(
 .(WHA42/1989/REC/1) قرارات واملقررات، املرفقات، ال١٩٨٩

، ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٢-١٧مجعيـة الصـحة العامليـة السـابعة واخلمسـون، جنيـف،             املرجع نفسـه،     )٤(
 .(WHA57/2004/REC/1) القرارات واملقررات، املرفقات


