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 االجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة 
 بشأن الصحة، السكان ومكافحة المخدرات 
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 بشأن الصحة، السكان ومكافحة المخدراتمشروع برنامج عمل الجلسات القطاعية لالجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة 
  0202مارس 

 أجل استغالل العائد الديمغرافي" التغلب على التحديات منالموضوع: "الشباب، الصحة والتنمية: 
  الجلسات الموازية الجلسات الموازية الجلسات الموازية  الوقت 

  -0مجموعة  
 )الصحة(

 -0مجموعة  المشاركون 
 )السكان( 

)مكافحة  -3مجموعة  المشاركون 
 المخدرات( 

  المشاركون

موجز بشأن .0 02322 -0332
المقررات تنفيذ 

حول الصحة 
والسكان لالجتماع 
األول للجنة الفنية 
المتخصصة بشأن 
الصحة، السكان 

 ومكافحة المخدرات 

. التزام لواندا: 0
تقرير مرحلي 
بشأن المعالم 
الرئيسية نحو 

والغذاء  الصحة
الطب ووالسكان 

  األفريقي التقليدي 

 موجز بشأن تنفيذ. 0 
مكافحة  المقررات حول

المخدرات للجنة الفنية 
المتخصصة للصحة، 

السكان ومكافحة 
 المخدرات 

بحث تنفيذ تقرير خطة  .2
عمل االتحاد األفريقي 

بشأن مكافحة المخدرات 
(0203- 0202.) 

الرعاية  قسم
 االجتماعية 
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إنشاء الوكالة 
األفريقية 
    لألدوية.

 لتناول القهوة/الشاياستراحة  10:00-02332

. الموارد البشرية 3  00332 -02332
من أجل الصحة، 

موجز بشأن 
 الفرص والتحديات.

بحث موجز بشأن،  .3  
الدورة  وثيقة نتيجة تنفيذ

االستثنائية للجمعية العامة 
لألمم المتحدة المعنية 

بفيروس نقص المناعة 
 البشرية المكتسبة )اإليدز(
في الدول األعضاء من 

أجل نهج متوازن ومتكامل 
 بشأن مكافحة المخدرات

الرعاية  قسم
 االجتماعية 

 

بحث رصد& . 2  00332-00301
تقييم إطار 

استعراض خطة عمل  .2 
االتحاد األفريقي بشأن 

الرعاية قسم 
 االجتماعية 

 



Page 3 

 

االستراتيجية 
 األفريقية للصحة

المخدرات وتحديد  مكافحة
 الثغرات

دراسة بحث  .1 00301-03322
االستراتيجية 

 األفريقية للصحة 

    

 : التهديدات المستجدة للحمل اآلمن، مثال: فيروس زيكاIPASاء باستضافة دالغ 03322-02332

حث تقرير حالة . ب0 02332-00322
صحة األم والوليد 

 0202لعام  والطفل

الطب األفريقي 
 التقليدي 

الدليل التشغيلي  عرض.0
وإطار الرصد إلعالن أديس 

 أبابا بشأن السكان والتنمية 

. إنشاء الشبكات 1 الصحة والغذاء والسكان 
الوطنية واإلقليمية 
 لوبائيات المخدرات 

الرعاية قسم 
 االجتماعية 

 استراحة لتناول القهوة/الشاي   00322-00332

مقترح تأسيس  .2 00322 -02332
صندوق لتمويل 
التنمية الدوائية 

 األفريقية 

الطب األفريقي 
 التقليدي 

. بحث وضعية التقرير 0
 0202األفريقي للسكان 

. االستثمار في 0 الصحة والغذاء والسكان 
االستجابات الوطنية 

للمخدرات مع 
تخصيص الميزانية 

 المناسبة 

الرعاية  قسم
 االجتماعية 

عرض سجل  .8  02332 -00332
االتحاد األفريقي 

الطب األفريقي 
 التقليدي 

. التحضير للجنة السكان 3
 والتنمية 

. بحث استضافة 2 السكان الصحة والغذاء و
اجتماع الجمعية الدولية 

الرعاية قسم 
 االجتماعية 
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بشأن التمويل 
 المحلي للصحة 

تعقيبات من قبل    3.0
االجتماع األول لبرنامج 

 العمل للتعاون االقتصادي 

 ألخصائي تعاطي
المخدرات بأفريقيا في 

0200 

 


