
    
  (مسودة) ٧٠/٧٦ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣٠  
  A70/76 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " لثالثاالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

مولــــوين برئاســــة الــــدكتور  ٢٠١٧أيــــار/ مــــايو  ٢٩فــــي  ةسادســــة واللخامســــاعقــــدت اللجنــــة "ب" جلســــتيها   
   .ميكلوسي (سلوفاكيا)ماريو والدكتور  ربودا)(أنتيغوا وب جوزيف

  
 بشـأنجـدول أعمالهـا الحـالي  مـن ٢-٢٣بإدراج البند  السبعينجمعية الصحة العالمية  توصية على واتُّفق  

أعمـال المجلـس التنفيـذي  جـدولفـي  ")٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عتصريف الشؤون: متابعة المقـرر اإلجرائـي  إصالح"
 باالضــطالع الســماحبهــدف  ٢٠١٨ســُتعقد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  التــيدورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة  فــي

 للبنــود إيضـاحية مـذكرة" بعنــوان ٧٠/٥١ج الوثيقـة فـي الــواردين الخيـارين فـي النظــر مواصـلةبجملـة أمـور مــن بينهـا 
  ".العالمية الصحة لجمعية الداخلي النظام من ٥ المادة بموجب المقترحة

  
 المقــررين اإلجــرائيين المــرفقين والمتعلقــينن باعتمــاد يعبجمعيــة الصــحة العالميــة الســ توصــيةأيضــًا  وتقــرر

  :جدول األعمالمن  ينالتالي ديننبالب
  

  األمراض غير السارية -١٥
  

    للخرف العمومية الصحية االستجابة بشأن العالمية العمل خطة مسودة ٢-١٥
  واحد مقرر إجرائي  

  
  العالمية المخدرات لمشكلة العمومي الصحيالُبعد   ٣-١٥

  
  واحد مقرر إجرائي  
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    األعمال جدول من ٢-١٥ البند
  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن 
  االستجابة الصحية العمومية للخرف

  
  
  

 االســـتجابة بشـــأن عالميـــةال عمـــلال خطـــة دةوّ مســـبعـــد أن نظـــرت فـــي  الســـبعون، العالميـــة الصـــحة جمعيـــة
  قررت ما يلي: ٢٠٢٥،١-٢٠١٧ للخرف العمومية الصحية

  
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧ خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف يدن تؤ أ  )١(
  
ــًا، اســتجابات  :علــى مــا يلــي ٢الــدول األعضــاء حــثأن ت  )٢( أن تضــع، فــي أقــرب وقــت ممكــن عملي

الصـــــحية العموميـــــة طموحـــــة بشـــــأن التنفيـــــذ الشـــــامل لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن االســـــتجابة  وطنيـــــة
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧ للخرف

  
المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحـرز فـي تنفيـذ هـذا المقـّرر اإلجرائـي إلـى  من طلبأن ت  )٣(
  السبعين. العالمية الثالثة والسبعين والسادسة والسبعين والتاسعة و الصحة  معياتج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٢٨جالوثيقة    ١

 اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي    ٢
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    األعمال جدول من ٣-١٥ البند
  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية

  
  

العمـومي لمشــكلة عـن الُبعـد الصــحي األمانــة  فـي تقريـر تنظــر أن بعـد  ون،بعجمعيـة الصـحة العالميــة السـ
  قررت ما يلي: ١،المخدرات العالمية

  
بالتقدم المحرز لتوطيد التعاون وتوسيع نطاقـه بشـأن جوانـب الصـحة العموميـة لمشـكلة  أن ترحب )١(

مكتــب األمــم المخــدرات العالميــة، بمــا فــي ذلــك التوقيــع علــى مــذكرة التفــاهم بــين منظمــة الصــحة العالميــة و 
 ؛٢٠١٧المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شباط/ فبراير 

ـــاًء علـــى الطلـــب، فـــي التصـــدي عتـــرف بضـــرورة تكثيـــف الجهـــود أن ت )٢( ـــدول األعضـــاء، بن ـــدعم ال ل
 لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها وفقًا لنهج شامل ومتكامل ومتوازن؛

مـــن المـــدير العـــام مواصـــلة بـــذل الجهـــود الراميـــة إلـــى تحســـين التنســـيق والتعـــاون بـــين  أن تطلـــب )٣(
ة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات فــي إطــار مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والهيئــالمنظمــة و 

 التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها؛والياتها الراهنة في مجال 

 معيـــاتجمـــن المـــدير العـــام تقـــديم تقريـــر عـــن تنفيـــذ هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي إلـــى  أيضـــاً  طلـــبأن ت )٤(
صـلة إطـالع لجنـة المخـدرات الصحة العالمية الحادية والسبعين والثالثة والسـبعين والخامسـة والسـبعين وموا

  على نحو مالئم على البرامج المعنية والتقدم المحرز نظرًا إلى واليات اللجنة المبنية على المعاهدات.
  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .٧٠/٢٩جة الوثيق   ١


