
    
  ١تنقيح  ٣/مؤتمر /١٤٤م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٩ شباط/ فبراير ١  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
  EB144/CONF./3 Rev.1  من جدول األعمال ٨-٥البند 

  
  
  
  

 مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

 سرائيلإ و  والصين وشيليمشروع قرار مقترح من األرجنتين وأستراليا وكندا 
 واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وسري النكا وسويسرا وعمان وبنما  وكينيا

 والدول األعضاء في االتحاد األوروبي األمريكية والواليات المتحدة
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١مضادات الميكروبات،بعد أن نظر في التقرير الخاص بمقاومة 
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد مشروع القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

ــأن "متــابعــة االجتمــاعــات    من الــديبــاجــة) ١(الفقرة  ـــ ـــ ــ ــ ــ بعــد أن نظرت في تقرير المــدير العــام بشــ
ــتوى للجمعية العامة لألمم  ــ ــ ــادات الرفيعة المسـ ـــ ــحة: مقاومة مضــ ـــ ــــائل المتعلقة بالصــ ــ المتحدة المعنية بالمسـ

  ؛الميكروبات"
  

ــي لالجتماع الرفيع A/RES/71/3وٕاذ ُتذّكر بالقرار    من الديباجة) ٢(الفقرة  ــ ـــ ـــياسـ ــ ــ ، اإلعالن السـ
ــادات الميكروبات، وتُقر بإنشــــاء فريق التنســــيق  ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــأن مقاومة مضــ المســ

ـــادات الميكروبات ــــترك بين الوكاالت المعني بمقاومة مضــ ـــادات عملية ،المشـ ــيات ليقدم إرشــ ــأن  وتوصـــ ــ بشـ
لتصــدي النهوج التي يلزم اتّباعها لضــمان اتخاذ إجراءات مســتدامة وفّعالة على الصــعيد العالمي من أجل ا

  ؛لمقاومة مضادات الميكروبات
  

لمسـاهمة ل صـدي لزيادة مقاومة مضـادات الميكروباتبأهمية التوٕاذ ُتقّر    من الديباجة) ٣(الفقرة 
  ؛٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام في تحقيق 
  

ـــادات الميكروبات عن وٕاذ    من الديباجة) ٤(الفقرة  ــ ــ ــدي لمقاومة مضـ ــ ــ ـــرورة التصــ ـــ تعيد تأكيد ضــ
  ؛طريق نهج منسق ومتعدد القطاعات للصحة الواحدة

  

                                                      
 .١٤٤/١٩م تالوثيقة    ١
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ــأن اعتماد خطة العمل العالمية  ٧-٦٨ج ص عوٕاذ ُتذّكر بالقرار    من الديباجة) ٥(الفقرة  ـــ ــ ــ ـــ ــ بشــ
التي تحدد خمسة أغراض استراتيجية (زيادة الوعي بظاهرة مقاومة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، 

ــد وٕاجراء البحوث؛  ـــل؛ وتعزيز المعارف من خالل الترصـــ ــكل أفضــ مضـــــادات الميكروبات وكفالة فهمها بشـــ
ــــادة للميكروبات على الوجه األمثل؛ وبيان وخفض معدالت  ــ ــتعمال العوامل المضـ ـــ ــابة بالعدوى؛ واســ ــ ــ اإلصـ

وٕاذ تشــير إلى التقدم الُمحرز في إنشــاء النظام العالمي لترصــد  ،المبررات االقتصــادية لالســتثمار المســتدام
  ؛ضادات الميكروبات التابع للمنظمةمقاومة م

  
رة االســتثمار العاجل في أنشــطة البحث والتطوير العالية ضــرو بوٕاذ ُتقّر    من الديباجة) ٦(الفقرة 

ـــية  ــ ـــاســـ ــ ــــية  في مجالالجودة، بما في ذلك البحوث األســـ ــ ــخيصــ ــ ــ ــادات الميكروبات والتكنولوجيات التشــ ــ مضــــ
ــادات الميكروبات  الكافيةاإلتاحة  وضـــمان القطاعات، واللقاحات والتدابير الوقائية البديلة على نطاق لمضـ

ــي ــ ـــ ــ ــ ــ ــخيصـ ــــ ــ ــ ـــ ـــورة التكلفة الموجودة بالفعل  ة واللقاحاتوالتكنولوجيات التشـ ــ ـــ ــ ــ الجيدة والمأمونة والناجعة والميســ
  ز اإلشراف الفّعال في الوقت نفسه؛أمام من يحتاجون إليها، مع تعزي والجديدة،

  
اســتمرار فّعالية على ضــات المقاومة رِ مْ المُ  بالخطر الذي تشــكلهوٕاذ ُتقّر   من الديباجة)  ٧(الفقرة 

 ؛المالرياو  السلو  األيدز والعدوى بفيروسه القضاء على أوبئةفيما يتعلق بوالسيما مضادات الميكروبات 
  

ـــائر ا للتمنيع بما في ذلك وٕاذ تُقّر باألثر اإليجابي   من الديباجة) ٨(الفقرة  ـــ ــ ــ ــ تدابير لتطعيم وســــ
ــحية في الحد من مقاومة  من العدوى ومكافحتها،الوقاية  ــ ـــ ــ ــ ـــحاح والنظافة الصـــ ــ ـــ ـــ ــ مثل خدمات المياه واإلصـ

  ؛مضادات الميكروبات
  

ــــادات  من الديباجة)  ٩(الفقرة  ــ ـــ ــ ــــرورة الحفاظ على القدرة على إنتاج المضـ ــ ــ ـــ الحيوية   وٕاذ ُتقّر بضـ
  ؛المالئمة وتعزيز استعمالها بحكمةالقديمة 

  
ـــادر عن منظمة األغذية والزراعة  ٤/٢٠١٥وٕاذ ُتذّكر بالقرار    من الديباجة) ١٠(الفقرة  ـــ ــ ــ ـــ الصـــ

الصــادر عن المنظمة العالمية لصــحة  ٣٦لألمم المتحدة بشــأن مقاومة مضــادات الميكروبات، والقرار رقم 
ــحة الواحدة: اإلجراءات  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــادات الميكروبات عن طريق نهج الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــــأن محاربة مقاومة مضــ ــ ــ ــ ـــ الحيوان بشــ

ــتراتيجية المنظمة الع الصــــادر عن برنامج األمم  UNEP//EA.3/Res.4المية لصــــحة الحيوان، والقرار واســ
  ؛متحدة للبيئة بشأن البيئة والصحةال

  
ــاركة   من الديباجة)  ١١(الفقرة  ــاء للمشـــ وٕاذ تحيط علمًا بأهمية إتاحة الفرص أمام الدول األعضـــ

ــيات  ــ ــ ــــأن التقارير والتوصــ ــ ــلة  واإلجراءاتعلى نحو مجد بشــ ـــ ـــذات الصـــ ــ ــحة در عن التي تصـــ ــ ــ منظمة الصــ
ــحة الحيوان،  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاهمة فيهاالعالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصــ ـــ ــ ــ ـــ بالمدخالت،  والمســـ

ــــترك بين الوكاالت بهدف  ـــيق المشـ ـــاركة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وفريق التنســ محاربة مقاومة والمشــ
  ؛مضادات الميكروبات

  
ــادات الميكروبات   من الديباجة)  ١٢(الفقرة  وٕاذ تعيد تأكيد االلتزام العالمي بمحاربة مقاومة مضـــ

مواصــلة بذل الجهود الســياســية الرفيعة المســتوى، والتركيز على الحاجة على  كمجتمع دولي منســقبالعمل 
  ،باتّباع نهج الصحة الواحدة الماسة إلى تسريع وضع الدول األعضاء لخطط العمل الوطنية وتنفيذها

  
ــــراكة  ترحب  -١ ـــجع وكاالت الشـــ ــادات الميكروبات، وتشــــ ــ ــأن مقاومة مضـــ ــ باالتفاق الثالثي الجديد بشـــ

الثالثية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على إجراء التنسيق الواضح لتنفيذ هذا االتفاق وعلى مواءمة التقارير 
   إلى أجهزتها الرئاسية بشأن التقدم الُمحرز في خطة العمل المشتركة وفقًا لوالية كل منها؛ تقدمهاالتي 
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  على ما يلي: ١،الدول األعضاء تحث  -٢

ــادات  التزامها على اإلبقاء  )١( ــ ـــ ــ ــية بمحاربة مقاومة مضــ ــ ــ ـــ ــياســ ــ ـــ ــ ـــتويات الســ ـــ ــ على أعلى المســـ
ــحـــة الواحـــدة، وبـــالحـــد من عـــبء المرض  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــاقـــة الميكروبـــات، بـــاتّبـــاع نهج الصـ والوفيـــات واإلعـ

  بها؛  المرتبطة
  
ــة مقــــاومــــة  تكثيف  )٢( ــة لمكــــافحــ ــل العــــالميــ ــة العمــ ــة إلى تنفيــــذ إجراءات خطــ الجهود الراميــ

  خطوات لمعالجة المسائل المستجدة؛ واتخاذمضادات الميكروبات وأغراضها االستراتيجية، 
  
ــع   )٣( ــ ـــ ــــادات الميكروبات والنظر في وضــ ــ ــتعمال الحكيم لجميع مضـــ ــ ــ ــلة تعزيز االســـ ــ ـــ مواصــ

ـــادات الميكروبات البالغة األهمية وتطبيق  ــ ـــ ــــريرية تنص على أن مضــ ــ مبادئ توجيهية ومعايير ســــ
ــــياقات الوطنية، من أجل إبطاء ظهور مقاومة األدوية  ــ ـــ ــ ــ ـــتعمالها وفقًا لألولويات والســ ــ ــ ـــ ــ ــ ينبغي اسـ

  ؛الموجودةدوية والحفاظ على فّعالية األ
  
إجراء ترصـــد مضـــادات الميكروبات بعد طرحها في األســـواق واتخاذ اإلجراءات المالئمة   )٤(

  ؛المتدنية النوعية والمغشوشةللتخلص من مضادات الميكروبات 
  
ـــع خطط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطــاعــات والمزودة  تعزيز  )٥( ــ ـــ ــ ـــ الجهود الراميــة إلى وضــ

  ؛وتنفيذها ورصدها وتحديثهاافية، بالموارد الك
  
ـــاركة  )٦( ــادات الميكروبات،  المشـ ــأن مقاومة مضــ ــتقصــــاء الُقطري للتقييم الذاتي بشــ في االســ

  الذي ُتجريه وكاالت الشراكة الثالثية سنويًا؛
  
االســتقصــاء الُقطري للتقييم الذاتي بشــأن وضــع أو تعزيز ُنظم الترصــد التي ســتســهم في   )٧(

النظام والمشـــاركة في  ت، الذي ُتجريه وكاالت الشـــراكة الثالثية ســـنوياً مقاومة مضـــادات الميكروبا
ي تحســين تنفيذ خطط ، واســتخدام هذه المعلومات فالعالمي لترصــد مقاومة مضــادات الميكروبات

  العمل الوطنية؛
  
ــتويات على التعاون تعزيز  )٨( تنفيذ العمل الفعلي من أجل محاربة مقاومة على  جميع المســــ

ـــادات الميكروبات،  ــ ــ ـــ ــ ــ ــحية وبناء القدرات وٕاجراء البحوث بطرق من بينهامضـ ــ ـــ ـــ ــ ــ  تعزيز الُنظم الصـ
برامج التوأمة  ،عند االقتضاء ،استخدامب وتحسين القدرة التنظيمية والمساعدة التقنية، بما في ذلك

  ؛واالبتكار ،المستجدة، والبّينات أفضل الممارساتالتي تستند إلى 
  
ـــاسدعم نقل التكنولوجيات   )٩( ـــروط متفق عليهالطوعي ووفقًا  على أســـ من أجل مكافحة  شـــ

  ؛مقاومة الميكروبات ومنعها
  
  
  

                                                      
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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  الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى ما يلي: تدعو  -٣

ـــلة   )١( ــ ـــ ــ ــاء  دعممواصـ ــ ـــ ــ ــعفي الدول األعضــ ـــ ــ ــ خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات  وضــ
ـــى مع  ـــة لخطة العمل العالمية لمكافحة مقاومة وتنفيذها بما يتماشـ ــتراتيجية الخمسـ األغراض االســ

  ؛مضادات الميكروبات
  
ــــتفادة من الموارد بمزيد من   )٢( ــ ـــ ــ ـــيق الجهود من أجل تالفي االزدواجية والثغرات واالسـ ــ ـــ ــ تنســ

  الفّعالية؛
  

 وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تطوير وتطبيقالجهود زيادة   )٣(
ـــادات الميكروبات،  ـــ ــدي لمقاومة مضـ ــ ــ ـــحة الواحدة، أدوات للتصـ ــ عن بما في ذلك باتّباع نهج الصــ

 في مجاالت تشـــمل البحث والتطوير في االبتكاريةو  المنســـقة والمســـؤولة والمســـتدامة النهوجطريق 
 التشــخيص أدواتو واللقاحات البديلة  والمعالجات األدويةو  مضــادات الميكروبات قتصــر علىتوال 

ـــحاح والنظافة و  ــ ـــ ــ ـــحيةخدمات المياه واإلصــ ـــ ــ ــ ــورة التكلفة ،الصــ ـــ ـــ ــ  ،الجيدة والمأمونة والناجعة والميســ
  ؛في ذلك تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها  بما
  
ــــادات الميكروبات  مراعاة  )٤( ــ ـــة بمقاومة مضـــ ــ ـــ ــأن  عند اتخاذاألولويات الخاصـ ــ ــ القرارات بشـــ

ــادات التمويل والبرمجة،  ــ ـــ ــ ـــ ـــطة المتعلقة بمقاومة مضـ ــ ـــ ــ بما في ذلك الطرق االبتكارية لتعميم األنشـــ
  ؛الميكروبات في التمويل الدولي الحالي للتنمية

  
  المدير العام ما يلي:  منتطلب   -٤

ـــي قُــ اإلجراءات والمُ تعجيــل تنفيــذ   )١( ـــ ــ ــ ــ دمــًا بــالمبــادئ المحــددة في خطــة العمــل العــالميــة ضـــ
ــتويــات المنظمــة، بطرق من بينهــا  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــادات الميكروبــات على جميع مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ لمكــافحــة مقــاومــة مضـ
االســتعراض الشــامل لتعزيز العمل الجاري حاليًا لضــمان أن األنشــطة المتعلقة بمقاومة مضــادات 

مع جميع وكاالت األمم المتحدة المعنية  التنسيقفي ذلك  الميكروبات تخضع للتنسيق الجيد، بما
  ُتنّفذ بفّعالية على نطاق المنظمة؛ وأنهاوسائر أصحاب المصلحة المعنيين، 

  
ـــاعدة تقنية إلى البلدان، بقدر كبير، بالتعاون مع وكاالت   )٢( ــ ــ ــ ـــ تعزيز ما ُيقّدم من دعم ومســـ

ـــبيل في ،األمم المتحدة المعنية ــ ـــ ــ ـــ ـــع خطط العمل الو  ســ ــ ـــ ــ ــ طنية المتعددة القطاعات وتنفيذها وضـــ
ورصـدها، مع التركيز بصـفة خاصـة على البلدان التي لم تضـع بعد الصـيغة النهائية لخطة عمل 

   وطنية متعددة القطاعات؛
  

ــد المتكامل وتعزيزها، بما في ذلك تأكيد   )٣( ــ ـــ ــع ُنظم الترصــ ــ ــ ـــاء في وضـــ ـــ ــ دعم الدول األعضـ
ــمل خطط العمل الوطنية جمع البي ــــ ـــرورة أن تشــ ــ ــادات الميكروباتضـــ ــ ــ ـــأن مبيعات مضــ ــ  ،انات بشـــ

ــتهدفة اتمنجز ال أحدوالتبليغ عن هذه البيانات وتحليلها، ك ـــ ــ ــــُتدرج التي المسـ ــ المنظمة  تبليغ عند ســ
  ؛عن المؤشرات
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ــاء علمًا   )٤( ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــراكة الثالثية  بانتظامإحاطة الدول األعضــ ـــ ــ ــ ــ بعمل المنظمة مع وكاالت الشـــ
ـــائر منظمات األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ـــة وســـ ــ ــيق الجهود الخاصـ ــ ـــمان تنســ ، لضـــ

  ؛نهوج المتعددة القطاعات وتنفيذهافي وضع ال تحرزهالتقدم الذي ببمسارات العمل، و 
  

ـــلحة المعنيين، من أجل   )٥( ـــحاب المصـــ ـــائر أصـــ ــاء وســـ ــ ــاور بانتظام مع الدول األعضــ ــ التشــ
ــراف لمكافحة مقاومة اإلطار العالمي تعديل العملية والنطاق المتعلقين ب ــ ــ ــ ـــ الخاص بالتطوير واإلشـ

ـــادات الميكروبات ــ ــ ـــترك بين الوكاالت والمعني بمقاومة ومراعاة عمل  ١مضـ ــ ــيق المشـــ ــ ــ فريق التنســ
  لضمان توحيد الجهود وعدم ازدواجها؛ مضادات الميكروبات

  
ــاء في دعم  )٦( ــ ـــ ــ ــرية والمالية الكافية والتي يمكن الدول األعضـــ ــ ــ ـــ  تعبئة التمويل والموارد البشـــ

التنبؤ بها والمستدامة، من خالل القنوات الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف دعمًا لوضع خطط 
ـــائل  ــ ــ ـــ ــ ــادة للميكروبات ووســــ ــ ــ ــ ـــ ـــ العمل الوطنية وتنفيذها وللبحث والتطوير في مجال األدوية المضــ

ــ ــخيص واللقاحات وســــائر التكنولوجيات الحالية والجديدة، وتعزيز الُبنى التحتية ذات الصــ لة، التشــ
ــاركة مع المصــــارف اإلنمائية المتعددة األطراف وآليات التمويل واالســــتثمار  بطرق من بينها المشــ
ــاد إلى األولويــات واالحتيــاجــات المحليــة التي حــددتهـــا  ــتن ــ ـــ ــ ــ ـــ التقليــديــة والطوعيــة االبتكــاريــة بــاالسـ

  ٢؛الحكومات وباالستناد أيضًا إلى ضمان العائد العام على االستثمار
  
مع البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان التعاون   )٧(

ــلة  ـــادية اإلقليمية لمواصـــ ــادي والمجتمعات االقتصــ ــتثمار  بياناالقتصـــ ــادية لالســـ ــ المبررات االقتصـ
  ؛المستدام في مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيقها

  
ووكاالت الشـــراكة الثالثية وبرنامج األمم العمل بالتشـــاور مع األمين العام لألمم المتحدة   )٨(

األمين العام الذي المتحدة للبيئة على تيســير وضــع عملية تتيح للدول األعضــاء النظر في تقرير 
  ؛٣-٧١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  يطالب به

  
ــادات الميكروبات البالغة األهمية المنظمة لالحفاظ على قائمة   )٩( ـــ ــ ــ ــ ـــ ــري  للطبمضــ ــ ـــ ــ ــ ــ البشــ

  ؛وتحديثها
  
ــــأن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هـذا القرار والقرار   )١٠( ــ ـــ ــ ــ ــــنتين بشـــ ــ ــ ــ ـــ تقــديم تقــارير مجمعــة كـل ســ
ـــبعين والثامنة  ٧-٦٨ع  ص  ج ــ ــة والســ ـــ ـــادســ ــ ــبعين والســ ـــ ــــحة العالمية الرابعة والســ إلى جمعيات الصـــ

ــبعين، من خالل المجلس التنفيذي، ودمج هذا العمل في التقارير الحالية المتعلقة بمقاو  ـــ ــ ــ ـــ ــ مة والسـ
  مضادات الميكروبات، للسماح للدول األعضاء باستعراض الجهود المبذولة وتقييمها.

  
  

=     =     =  

                                                      
من اإلعالن الســياســي  ١٣والفقرة  ٧-٦٨  ج ص عمن قرار جمعية الصــحة العالمية  ٧-٤تدعو إليه الفقرة   على نحو ما   ١

 .لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

 .٧١/٣ب من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ١٢الفقرة    ٢


