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  رارـــمشروع ق
  
  

  البشريفيروس العوز المناعي االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة بشأن 
  المنقولة جنسيًا  والعدوىوالتهاب الكبد الفيروسي 

  ٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 
 
 

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

فيــروس العــوز بشــأن مســودات االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة تقــارير األمانــة عــن بعــد النظــر فــي 
  ١؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوىوالتهاب الكبد الفيروسي  المناعي البشري

  
االســــتراتيجية العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن األيــــدز بشــــأن ) ٢٠١١( ١٤-٦٤ج ص عوٕاذ تُــــذكر بــــالقرار 

) بشـــأن ٢٠١٤( ٦- ٦٧ج ص ع) و٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص عوالقـــرارين  ٢٠١٥-٢٠١١والعـــدوى بفيروســـه فـــي الفتـــرة 
  ؛اً يسوقي ومكافحة األمراض المنقولة جنت بشأن) ٢٠٠٦( ١٩-٥٩ج ص عالتهاب الكبد الفيروسي والقرار 

  
والتهــاب الكبــد الفيروســي والصــحة الجنســية  فيــروس العــوز المنــاعي البشــريالمتعلقــة بالغايــات وٕاذ تالحــظ 

تحويــــل عالمنــــا: خطــــة التنميــــة  –والمحــــددة فــــي الوثيقــــة المعنونــــة والصــــحة اإلنجابيــــة والتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة 
   ٢٠٣٠،٢المستدامة لعام 

  
والتهاب الكبد الفيروسي  فيروس العوز المناعي البشريستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة بشأن اال تعتمد -١

 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوى
 
الــدول األعضــاء علــى النحــو المبــين فــي ب الخاصــةاإلجــراءات المقترحــة تنفيــذ الــدول األعضــاء علــى  تحــث -٢
 والعـــدوىوالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن اال

لمحــــددة بتكييفهــــا مــــع األولويــــات والتشــــريعات والســــياقات ا، ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتــــرة ،علــــى التــــوالي المنقولــــة جنســــياً 
 الوطنية؛

  
الشركاء الدوليين واإلقليميـين والـوطنيين إلـى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للمسـاهمة فـي تحقيـق الغايـات  تدعو -٣

والتهـاب الكبـد الفيروسـي  فيـروس العـوز المنـاعي البشـريسـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن االالمحددة في 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوى

                                                           
 .٦٩/٣٣وج ٦٩/٣٢وج ٦٩/٣١الوثائق ج   ١
، انظــــر الموقــــع اإللكترونــــي ٢٠١٥فـــي عــــام  ٧٠/١فــــي القــــرار هــــذه الوثيقــــة  الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحـــدةاعتمـــدت    ٢

أيـــــــــــــار/  ١٩(تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 التـــــــــــــالي:
  ).٢٠١٦ مايو
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 المدير العام االضطالع بما يلي: تطلب من -٤
 
سـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة االتنفيذ اإلجراءات الخاصة باألمانـة علـى النحـو المبـين فـي  )١(

 ،علـــى التـــوالي المنقولـــة جنســـياً  والعـــدوىوالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريبشـــأن 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة

 
ــــذ  )٢( ــــدم المحــــرز فــــي تنفي ــــارير عــــن التق ــــديم التق ــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن االتق ســــتراتيجيات العالمي

ـــــاعي البشـــــري فيـــــروس ـــــد الفيروســـــي  العـــــوز المن ـــــة جنســـــياً  والعـــــدوىوالتهـــــاب الكب ـــــوالي المنقول ـــــى الت ، عل
وٕالــــى جمعيــــة  ٢٠١٨، إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الحاديــــة والســــبعين فــــي عــــام ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتــــرة

  .٢٠٢١الصحة العالمية الرابعة والسبعين في عام 
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