
 
 
  
  
  
  
  

  ١١ق١٤٤ت  م    بعد المائة الرابعة واألربعونالدورة 
  ٢٠١٩ شباط/ فبراير ١

  EB144.R11    من جدول األعمال ٨-٥البند 
  
  
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
 

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ١بمقاومة مضادات الميكروبات،متعلق بعد أن نظر في التقرير ال

  
  القرار التالي: جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

  
بعد أن نظرت في تقرير المدير العام بشأن "متابعة االجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة 

  ؛لمعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة: مقاومة مضادات الميكروبات"لألمم المتحدة ا
  

اإلعالن الســـــــــياســـــــــي لالجتماع الرفيع المســـــــــتوى بخصـــــــــوص ، )٢٠١٦( ٧١/٣ وٕاذ تُذّكر بالقرار
للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــأن مقاومة مضــــادات الميكروبات، وُتقر بإنشــــاء فريق التنســــيق المشــــترك 

بشــأن النهوج التي  وتوصــيات ليقدم إرشــادات عملية ،مضــادات الميكروبات الوكاالت والمعني بمقاومةبين 
يلزم اّتباعها لضـــــــمان اتخاذ إجراءات مســـــــتدامة وفّعالة على الصـــــــعيد العالمي من أجل التصـــــــدي لمقاومة 

  ؛مضادات الميكروبات
  
خطة التنمية في تحقيق  إســـــهاماً  مقاومة مضـــــادات الميكروباتبأهمية التصـــــدي لزيادة  تســـــّلمّ  وٕاذ

  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 
  

نهج منســـــــــق  من خالل اّتباع تعيد تأكيد ضـــــــــرورة التصـــــــــدي لمقاومة مضـــــــــادات الميكروباتوٕاذ 
  ؛لصحة الواحدةبشأن ا ومتعدد القطاعات

  
 خطة العمل العالمية ت فيه جمعية الصحةدالذي اعتم )٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عوٕاذ تُذّكر بالقرار 

التي تحدد خمســـة أغراض اســـتراتيجية (زيادة الوعي بظاهرة مكافحة مقاومة مضـــادات الميكروبات، بشـــأن 
ل الترصـــــــــد وٕاجراء بفضـــــــــ مقاومة مضـــــــــادات الميكروبات وكفالة فهمها بشـــــــــكل أفضـــــــــل؛ وتعزيز المعارف

اإلصــابة بالعدوى؛ واســتعمال العوامل المضــادة للميكروبات على الوجه األمثل؛ البحوث؛ وخفض معدالت 
وٕاذ تشـــــــير إلى التقدم الُمحرز في إنشـــــــاء  ،ةالمســـــــتدام اتالســـــــتثمار توظيف اوبيان المبررات االقتصـــــــادية ل

  ؛ضادات الميكروباتالنظام العالمي لترصد مقاومة م
                                                            

 .١٤٤/١٩م تالوثيقة    ١



  EB144.R11  ١١ق١٤٤م ت

2 

ضــــــرورة االســــــتثمار العاجل في أنشــــــطة البحث والتطوير العالية الجودة، بما في ذلك ب تســــــّلم وٕاذ
مضـادات الميكروبات والتكنولوجيات التشـخيصـية واللقاحات والتدابير الوقائية  في مجالالبحوث األسـاسـية 
لمضــــــــــــــــادات الميكروبــات والتكنولوجيــات  الكــافيــةاإلتــاحــة  ضـــــــــــــــمــانفي و  القطــاعــات، البــديلــة على نطــاق

أمام من  الجيدة والمأمونة والناجعة والميســــــــورة التكلفة الموجودة بالفعل والجديدة، تشــــــــخيصــــــــية واللقاحاتال
  يحتاجون إليها، مع تعزيز اإلشراف الفّعال في الوقت نفسه؛

  
مضــــــادات الميكروبات اســــــتمرار فّعالية على ضــــــات المقاومة رِ مْ المُ  بالخطر الذي تشــــــكلهوٕاذ تُقّر 
 ؛المالرياو  السلو  األيدز والعدوى بفيروسه ق بالقضاء على أوبئةوالسيما فيما يتعل

  
تدابير الوقاية من العدوى لتطعيم وســـــــــــــائر ا للتمنيع بما في ذلك باألثر اإليجابيأيضـــــــــــــًا وٕاذ تُقّر 

خدمات المياه واإلصـــــــــــــــحاح والنظافة الصـــــــــــــــحية في الحد من مقاومة إيتاء ما يكفي من مثل  ومكافحتها،
  ؛مضادات الميكروبات

  
المالئمة وتعزيز الحيوية القديمة   نتاج المضــــــاداتإل ةات الالزمالقدر  صــــــون بضــــــرورة تعترف وٕاذ
  ؛على نحو رشيد استعمالها

  
الصـــــــــادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشـــــــــأن مقاومة  ٤/٢٠١٥وٕاذ تُذّكر بالقرار 

 الصــــــادر عن المنظمة العالمية لصــــــحة الحيوان بشــــــأن) ٢٠١٦( ٣٦مضــــــادات الميكروبات، والقرار رقم 
المنظمة العالمية  إجراءات نهج الصـــــــــحة الواحدة: من خالل اّتباع ة مقاومة مضـــــــــادات الميكروباتمكافح

متحدة الصــادر عن برنامج األمم ال) ٢٠١٨( UNEP//EA.3/Res.4، والقرار واســتراتيجياتها لصــحة الحيوان
  ؛للبيئة بشأن البيئة والصحة

  
 هادف في إعداد وٕاذ تحيط علمًا بأهمية إتاحة الفرص أمام الدول األعضــــاء للمشــــاركة على نحو

منظمة الصـــــحة العالمية ومنظمة األغذية التي تصـــــدر عن ذات الصـــــلة  واإلجراءاتالتقارير والتوصـــــيات 
مع برنامج األمم  جنبًا إلى جنب بالمدخالت، فيها ســـــــهامواإلوالزراعة والمنظمة العالمية لصـــــــحة الحيوان، 

مضـــــادات  الوكاالت والمعني بمقاومةك بين فريق التنســـــيق المشـــــتر تلك التي تصـــــدر عن و  ،المتحدة للبيئة
  ؛هذهتها مقاوم مكافحة بهدفالميكروبات 
  

كمجتمع دولي بالعمل مقاومة مضــــــــــــــــادات الميكروبات كافحة وٕاذ تعيد تأكيد االلتزام العالمي بم
مواصــــلة بذل الجهود الســــياســــية الرفيعة المســــتوى، والتركيز على الحاجة الماســــة إلى تســــريع على  منســــق
  باّتباع نهج الصحة الواحدة، الوطنية وتنفيذها هاعمل وضع الدول األعضاء لخططوتيرة 

  
باالتفاق الثالثي الجديد بشـــــــأن مقاومة مضـــــــادات الميكروبات، وتشـــــــجع وكاالت الشـــــــراكة  ترحب  -١

وبرنامج ) منظمة الصــــــــحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصــــــــحة الحيوان(الثالثية 
 تقدمهامواءمة التقارير التي  تنفيذ هذا االتفاق وعلى تنســــــيقوضــــــوح في ال توّخي األمم المتحدة للبيئة على

   منها؛واحدة خطة العمل المشتركة وفقًا لوالية كل إطار إلى أجهزتها الرئاسية بشأن التقدم الُمحرز في 
  ما يلي:القيام بعلى  ١،الدول األعضاء تحث  -٢

 مقاومة مضــــــــــــاداتكافحة على أعلى المســــــــــــتويات الســــــــــــياســــــــــــية بم التزامها مواصــــــــــــلة  )١(
 ناجمةالميكروبات، باتّباع نهج الصــــــــــــــحة الواحدة، وبالحد من عبء المرض والوفيات واإلعاقة ال

  ها؛عن مقاومت
                                                            

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاء، و    ١
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مكافحة مقاومة بشـــــــــــــــأن  الجهود الرامية إلى تنفيذ إجراءات خطة العمل العالمية تكثيف  )٢(
  المستجدة؛شاكل خطوات لمعالجة الم واتخاذمضادات الميكروبات وأغراضها االستراتيجية، 

  
والنظر في وضــع رشــيدًا اســتعماًال جميع مضــادات الميكروبات  اســتعمال مواصــلة تعزيز  )٣(

 مضادات الميكروبات البالغة األهميةُتستعمل أن  ينبغي وتطبيق مبادئ توجيهية ومعايير سريرية
من أجل إبطاء ظهور مقاومة ذلك و لألولويات والســـــــــــــــياقات الوطنية، لما يرد فيها، وطبقًا وفقًا 

  فّعالية األدوية الموجودة؛صون األدوية و 
  
ة الالزم د مضــــــــــــــادات الميكروبات بعد طرحها في األســــــــــــــواق واتخاذ اإلجراءاتترصــــــــــــــّ   )٤(

  ؛النوعية والمغشوشةالمتدنية للتخلص من مضادات الميكروبات 
  
الجهود الراميــة إلى وضـــــــــــــــع خطط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطــاعــات والمزودة  تعزيز  )٥(

  ؛بالموارد الكافية، وتنفيذها ورصدها وتحديثها
  
، الذي في البلدان لتقييم الذاتي بشــأن مقاومة مضــادات الميكروباتا مســح في المشــاركة  )٦(

  ؛وكاالت الشراكة الثالثيةسنويًا ُتجريه 
  
لتقييم الذاتي بشــــــأن مقاومة مضــــــادات مســــــح ا تســــــهم في ترصــــــد وضــــــع أو تعزيز ُنظم  )٧(

النظام العالمي والمشاركة في  وكاالت الشراكة الثالثيةسنويًا ، الذي ُتجريه في البلدان الميكروبات
هذه المعلومات في تحســــــين تنفيذ خطط  نمالســــــتفادة ، وامضــــــادات الميكروبات لترصــــــد مقاومة
  العمل الوطنية؛

  
تنفيــذ العمــل الفعلي من أجــل  في مجــال جميع المســـــــــــــــتويــات على التعــاونرى عوثيق ت  )٨(
 ،تعزيز الُنظم الصــــــــــــحية وبناء القدرات بطرق من بينهامقاومة مضــــــــــــادات الميكروبات، كافحة م
وســـائل المســـاعدة التقنية، بتقديم و  ،جراء البحوث وتحســـين القدرة التنظيميةفيها تلك الالزمة إل  بما
، والبّينات أفضـــــــــل الممارســـــــــاتلى المبنية ع برامج التوأمةبوضـــــــــع  ،عند االقتضـــــــــاء ،القيام انهم

  ؛االبتكارجوانب و  ،المستجدة
  
من بالتبادل  شروط متفق عليهالطوعي ووفقًا  على أساسنقل التكنولوجيات عملية دعم   )٩(

  أجل مكافحة مقاومة الميكروبات ومنعها؛
  

م االقيالشـــــــركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين وســـــــائر أصـــــــحاب المصـــــــلحة المعنيين إلى  تدعو  -٣
  يلي:  ماب

خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات  وضـــــــــــعفي الدول األعضـــــــــــاء  دعممواصـــــــــــلة   )١(
بشــأن خطة العمل العالمية ُمحّددة في لااألغراض االســتراتيجية الخمســة وتنفيذها بما يتماشــى مع 

  ؛مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  
زيادة فعالية و فيها الثغرات وظهور و تها ازدواجي من أجل تالفيالمبذولة تنســـــــــــيق الجهود   )٢(

  ؛االستفادة من الموارد
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من أصـــحاب المصـــلحة العديد من بين فيما التعاون رى عوثيق وتالمبذولة الجهود زيادة   )٣(
باّتباع نهج الصــــــــحة أدوات للتصــــــــدي لمقاومة مضــــــــادات الميكروبات،  وتطبيق اســــــــتحداث أجل

البحث مجالي  في مبتكرةوال والمســــــتدامةوثوقة المنســــــقة والم النهوجاّتباع  اهنموســــــائل بو الواحدة، 
 األدويةو  مضــــــــــــادات الميكروباتســــــــــــبيل المثال ال الحصــــــــــــر، على  اللذين يشــــــــــــمالن، والتطوير

خدمات المياه واإلصــــــــــحاح ٕايتاء ما يكفي من و  التشــــــــــخيص أدواتواللقاحات و البديلة  جاتعاللوا
تدابير الوقاية من  هافي  بما ،الجيدة والمأمونة والناجعة والميســـــــــــــــورة التكلفة الصـــــــــــــــحية،والنظافة 

  العدوى ومكافحتها؛
  
القرارات  عند اتخاذبمقاومة مضــــــــادات الميكروبات فما يتعلق ة الُمحّدد األولويات مراعاة  )٤(

بمـا في ذلـك الطرق االبتكـاريـة لتعميم األنشـــــــــــــــطـة المتعلقـة بمقـاومـة بشــــــــــــــــأن التمويـل والبرمجـة، 
  ؛مضادات الميكروبات في التمويل الدولي الحالي للتنمية

  
  ما يلي: القيام بالمدير العام  منتطلب   -٤

مكافحة مقاومة بشـــــــــــــــأن في خطة العمل العالمية  الُمّتخذةتنفيذ اإلجراءات وتيرة تعجيل   )١(
على جميع مستويات المنظمة، والُمضي قدمًا بتطبيق المبائد الُمحّددة فيها مضادات الميكروبات 

األنشطة  تنسيق ضمان لمن أجبطرق من بينها االستعراض الشامل لتعزيز العمل الجاري حاليًا 
مع تلك الُمضـــــطلع بها  تنســـــيقيشـــــمل  ، بمااً جيد اً تنســـــيق المتعلقة بمقاومة مضـــــادات الميكروبات

تُنّفذ بفّعالية على  وأنجميع وكاالت األمم المتحدة المعنية وســــائر أصــــحاب المصــــلحة المعنيين، 
  نطاق المنظمة؛

  
، بالتعاون مع وكاالت اً كبير  تعزيزاً  تقنية إلى البلدانتعزيز ما ُيقّدم من دعم ومســـــــــــــــاعدة   )٢(

وضـــــــــــــــع خطط العمــل الوطنيــة المتعــددة تمكين البلــدان من  ســـــــــــــــبيــل في ،األمم المتحــدة المعنيــة
خطة  القطاعات وتنفيذها ورصــــــدها، مع التركيز بصــــــفة خاصــــــة على البلدان التي لم تضــــــع بعدُ 

   ؛في صيغتها النهائية القطاعاتعمل وطنية متعددة 
  
تأكيد  انهموســــــائل دعم الدول األعضــــــاء في وضــــــع ُنظم الترصــــــد المتكامل وتعزيزها، ب  )٣(

 ن مبيعات مضادات الميكروباتع جمع البياناتعمليات ضرورة أن تشمل خطط العمل الوطنية 
 ُتدرجمن شــــــأنها أن  التي المســــــتهدفة اتمنجز ال بوصــــــفها من غ عن هذه البيانات وتحليلهاواإلبال

  ؛عن المؤشراتمن تقارير المنظمة  في ما تعده
  
بعمل المنظمة مع وكاالت الشـــراكة الثالثية  إحاطة الدول األعضـــاء علماً المواظبة على   )٤(

مبذولة لضــــــــمان تنســــــــيق الجهود ال، وســــــــائر منظمات األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  ؛نهوج المتعددة القطاعات وتنفيذهافي وضع ال تحرزهالتقدم الذي بمسارات العمل، و شأن ب
  
التشــــــاور بانتظام مع الدول األعضــــــاء وســــــائر أصــــــحاب المصــــــلحة المعنيين، من أجل   )٥(

واإلشــــــــــــراف لمكافحة مقاومة اإلطار العالمي الخاص بالتطوير تعديل العملية والنطاق المتعلقين ب
فريق التنســــــــيق المشــــــــترك بين الوكاالت والمعني بمقاومة ومراعاة عمل  ١مضــــــــادات الميكروبات
  لضمان توحيد الجهود وعدم ازدواجها؛ مضادات الميكروبات

                                                            
من اإلعالن الســياســي  ١٣والفقرة  ٧-٦٨  ج ص عمن قرار جمعية الصــحة العالمية  ٧-٤تدعو إليه الفقرة   على نحو ما   ١
 .للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروباتالجتماع الرفيع المستوى صادر عن الا
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الدول األعضــــــــــــاء في تعبئة التمويل والموارد البشــــــــــــرية والمالية الكافية والتي يمكن  دعم  )٦(
مستدامة، من خالل القنوات الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف دعمًا لوضع خطط التنبؤ بها وال

العمل الوطنية وتنفيذها وللبحث والتطوير في مجال األدوية المضــــــــــــــــادة للميكروبات ووســــــــــــــــائل 
التشــــخيص واللقاحات وســــائر التكنولوجيات الحالية والجديدة، وتعزيز الُبنى التحتية ذات الصــــلة، 

ها المشــــاركة مع المصــــارف اإلنمائية المتعددة األطراف وآليات التمويل واالســــتثمار بطرق من بين
التقليــديــة والطوعيــة االبتكــاريــة بــاالســـــــــــــــتنــاد إلى األولويــات واالحتيــاجــات المحليــة التي حــددتهــا 

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

توظيف المبررات االقتصــــــــادية ل بياناالقتصــــــــادي والمجتمعات االقتصــــــــادية اإلقليمية لمواصــــــــلة 
  ؛مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيقهامجال في  ةالمستدام اتالستثمار ا
  
لألمم المتحدة ووكاالت الشـــراكة الثالثية وبرنامج األمم  العمل بالتشـــاور مع األمين العام  )٨(

لنظر في تقرير ل لدول األعضـــــــــــاءمجال أمام الاالمتحدة للبيئة على تيســـــــــــير وضـــــــــــع عملية تتيح 
  ؛)٢٠١٦( ٧١/٣ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة األمين العام الذي يطالب به

  
  ؛البشري وتحديثها للطبمضادات الميكروبات البالغة األهمية المنظمة لقائمة  صون   )٩(
  
تقــديم تقــارير مجمعــة كــل ســـــــــــــــنتين بشــــــــــــــــأن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هــذا القرار والقرار   )١٠(
إلى جمعيات الصـــــحة العالمية الرابعة والســـــبعين والســـــادســـــة والســـــبعين ) ٢٠١٥( ٧-٦٨ع  ص  ج

التنفيذي، ودمج هذا العمل في التقارير الحالية المتعلقة والثامنة والســـــــــــــــبعين، من خالل المجلس 
ستعراض الجهود المبذولة ال لدول األعضاءمجال أمام الافساح بمقاومة مضادات الميكروبات، إل

  وتقييمها.
  

٢٠١٩ شباط/ فبراير ١، عشرة السابعةالجلسة   

١٧المحاضر الموجزة/ /٤١٤م ت  

  
  

=    =    =  

                                                            
 .٧١/٣ب من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ١٢الفقرة    ١


