
  ١٣٨/٢٤تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠  بعد المائة الثالثونو  الثامنة الدورة 
  EB138/24  من جدول األعمال المؤقت ٥-٨البند 

 
  
  
  

  بشأنخطة العمل العالمية 
  الميكروباتمقاومة مضادات 

    
الخيارات، بما فيها المنجزات المستهدفة، الالزمة لعقد اجتماع رفيع 

  على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٠١٦المستوى في عام 
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
بشـأن  ٢٥-٦٧ع ص ج القـرار فـي العـام، المدير من ٢٠١٤في أيار/ مايو طلبت جمعية الصحة العالمية   -١

 الخاصـة الخيـارات بتحري ، ضمن أمور أخرى،المتحدة لألمم العام األمين مع القيام ،مقاومة مضادات الميكروبات
 علـــى والقيـــادة والمشـــاركة الـــوعي زيـــادة أجـــل مـــن ، بمـــا فيهـــا عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى،المســـتوى رفيعـــة بمبـــادرة
أن يقــدم إلـى جمعيــة الصــحة . كمـا طلبــت مـن المــدير العـام الميكروبــات مضـادات مقاومــة بشـأن السياســي المسـتوى

العالميـة الثامنـة والســتين مـن خـالل المجلــس التنفيـذي فــي دورتـه السادسـة والثالثــين بعـد المائـة، مســودة خطـة عمــل 
تقريــر جنبــًا إلــى جنــب مــع ، الحيويــة المضــادات مقاومــة هــافي بمــا الميكروبــات، مضــادات مقاومــة لمكافحــة عالميــة
 القرار. ذاكالجوانب األخرى من عن التقدم المحرز في تنفيذ موجز 

  
إلى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة  ٢٠١٥وقدمت األمانة في كانون الثاني/ يناير  -٢

 إلــى تبــتكقــد وأفــادت فيــه بــأن المــديرة العامــة  ٧.١-٦٨ج ص عتقريــرًا مــوجزًا عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ القــرار 
 المسـتوى، رفيعـة مبـادرة اتخـاذ تحـري الصـحة جمعيـة طلـب والسـيما القـرار،ك لذبـ لتبلغـه المتحـدة لألمم العام األمين
 بشــأن السياســي المســتوى علــى والقيــادة والمشــاركة الــوعي زيــادة أجــل مــن المســتوى، رفيــع اجتمــاع عقــد ذلــك فــي بمــا

 به تضطلع الذي للعمل الكامل دعمه العامة للمديرة العام األمين أكد ذلك على ورداً . الميكروبات مضادات مقاومة
  .الميكروبات مضادات مقاومة بخصوص األعضاء والدول منظمةال
  
بشــأن خطــة العمــل العالميــة  ، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون٢٠١٥مــايو  وفــي أيــار/  -٣

أمــور ضــمن المــدير العــام، ، الــذي طلبــت فيــه مــن ٢٥-٦٧ج ص عبموجــب القــرار  مقاومــة مضــادات الميكروبــات
رفيــع المســتوى فــي الالزمــة لعقــد اجتمــاع الخيــارات فــي وضــع األمــين العــام لألمــم المتحــدة  مــع تشــاوريأن بــأخــرى، 

بأن يقدم و المنجزات المستهدفة المحتملة، يشمل الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما انعقاد على هامش  ٢٠١٦ عام
الثامنة والثالثين في دورته  خالل المجلس التنفيذيمن إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين عن ذلك  اً تقرير 

  بعد المائة.

                                                           
 .١٣٦/١٩م تانظر الوثيقة    ١



  EB138/24    ١٣٨/٢٤ت  م

2 

إجــراء مشــاورات مــع األمــم المتحــدة ن علــى يالمســؤولوكبــار الــزمالء العــام  المــدير واظــبعلــى ذلــك،  بنــاءً و   -٤
. وتشـمل ٢٠١٦بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي عـام الخيارات الالزمة لعقد اجتماع رفيع المسـتوى  تحريل

ٕاقامـة ، و ٢٠١٦سـبتمبر أيلـول/ العامـة لألمـم المتحـدة فـي جمعيـة عقد اجتماع رفيع المسـتوى للالخيارات الدعوة إلى 
مـــن شـــأن . و ٢٠١٦ة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام الجمعيـــة العامـــانعقـــاد المســـتوى علـــى هـــامش  ةرفيعـــ ةجانبيـــفعاليـــة 
مشــاورات مــع الــدول األعضــاء بشــأن وٕاجــراء  علــى مشــاركة رؤســاء الــدول والحكومــات انطويــكليهمــا أن ي الخيــارين
  .وتنظيمه سقهنوأساليب عمله و  رفيع المستوىالجتماع اال نطاق

  
بــين حمــل التــي ترفيــع المســتوى، و الالمحتملــة لالجتمــاع ي المنجــزات المســتهدفة تقّصــ علــى أيضــاً  بُ واَظــويُ   -٥

علــــى مقاومــــة مضــــادات تحديــــدًا ز يرّكــــو الجمعيــــة العامــــة عـــن رار قــــوقــــد يصــــدر الجنباتهـــا قــــرارًا وٕاعالنــــًا سياســــيًا. 
من شأن الوثـائق الختاميـة أن و المذكورة. مقاومة ن الأبشلعمل ى الإعوة دتوجيه سّلط الضوء على يأو  ،الميكروبات
مضــادات قاومــة بشــأن مفيمــا يتعلــق بتنفيــذ خطــة العمــل العالميــة  اتااللتزامــقطــع العــالمي و توليــد الــزخم تهــدف إلــى 

  .ية على حد سواءقرارات االستثمار المقاومة في الميكروبات وبإدراج تلك ال
  
تلــك  حــريتالمتحــدة والــدول األعضــاء لمواصــلة األمين العــام لألمــم بــالتصــال فــي االمــدير العــام يســتمر سو   -٦

  الخيارات.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 .التقريرب  ماً عل اإلحاطة إلى مدعو المجلس -٧
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