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ار ٢٤     ٢٠١٩ مايو /أ
  A72/74 (Draft)    

  
  
  

ر    "أللجنة " الثالثالتقر
  

  (مسّودة)
  
  

ــتيهاأعقدت اللجنة " عة  " جلســ ــة والســــا ــادســ ار/ مايو  ٢٣وم يالســ ل ٢٠١٩أ ــة  ا من  برئاســ ــيلف تورة ســ الد
وتا (أنغوال)  م لوتو تور اوال فالنت ــمحمد آوالد ـــ ــ ــ ــ انيســ ة( ا آرد ـــالم ــ ـــ ــ ــ ــوهيرو ) جمهورة إيران اإلسـ ــ ــ ـــ ـــ اسـ تور  والد

ي ان( سوزو ا   .)ال
  

ــــيو ر أن تُ وتقرّ  ة  صـ ـــحة العالم ة الصــ ــــة و ثانالجمع اعتماد يعالسـ المقّررن اإلجرائيين الُمرفقين والقرار ن 
ما يههنا الُمرف  ة من تعل ف   :جدول األعمالالبنود التال

  
ة  -١١ ة ذات األولو   المسائل االستراتيج
  

  ر المناخوالبيئة وتغيُّ الصحة   ٦-١١

حمل العنوان التالي:   مقرر إجرائي واحد 
  

ــأن  - ــ ــ شـــ ـــادرة عن المنظمة  ــ ـــ ة الصـ ة العالم ـــتراتيج ـــ ــ ـــحة والبيئة وتغيُّ  االسـ ـــ ــ : ر المناخالصـ
ــين التحّول الالزم إحداثه  ـــ اة لتحســـ ــتدام من خالل  لناساح ــ ــ ل مســ ــــ ــ شــ إيجاد وعافيتهم 

ة   بيئات صح
  

حمل العنوان التالي:   مقرر إجرائي واحد 
  

شأن تغيُّ   - ةخطة العمل    ر المناخ والصحة في الدول الجزرة الصغيرة النام
  

عة االجتماعات   ٨-١١ ـــائل متا ــ ــ ـــ ــ المســـ ة  ة العامة لألمم المتحدة المعن ـــتو للجمع ـــ ــ ــ ـــ عة المســ الرف
الصحة   المتعلقة 

  حمل العنوان التالي: قرار واحد
  
ات  - رو   مقاومة مضادات الم
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  من جدول األعمال ٦-١١البند 
  

شأن الصحة والبيئة وتغّير المناخ ة الصادرة عن المنظمة  ة العالم التحّول : االستراتيج
اة الناسلتحسين الالزم إحداثه  ل مستدام من خالل  ح ش ةوعافيتهم    إيجاد بيئات صح

  
  

ة  ة الجمع ــحة العالم ــ عون،ثانالصــ ــ ــ ـــحة والبيئة وتغيُّ في التقرر عن  تنظرَ أن عد  ة والســ ــ : ر المناخالصـ
ـــحة والبيئة وتغيُّ  ــأن الصــ ــ شـ ــادرة عن المنظمة  ة الصـــ ة العالم ــتراتيج ــ ــّودة االسـ ــ التحّول الالزم إحداثه  - ر المناخمسـ

اة الناسلتحسين  ل مستدام من خالل  ح ش ةوعافيتهم    قررت ما يلي: ١،إيجاد بيئات صح
  
شأن الصحة والبيئة وتغيُّ أن تح علمًا  ) ١( ة الصادرة عن المنظمة  ة العالم  ؛ر المناخاالستراتيج
 
قــدم تقررًا عن التقــدم المحرز في تنفيــذ  أن تطلــب ) ٢( ــة من المــدير العــام أن  ــة العــالم ــتراتيج ــ ـــ ــ ــ ـــ االسـ

شأن الصحة والبيئة وتغيُّ  ة إلى  ر المناخالصادرة عن المنظمة  ة الصحة العالم عةجمع ع الرا  .نيوالس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
قة ج   ١   .٧٢/١٥الوث
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  من جدول األعمال ٦-١١البند 
  

شأن تغير المناخ والصحة ة خطة العمل  ة الصغيرة النام   في الدول الجزر
  
  

عون،  ــ ـــ ــ ة والســ ة الثان ـــحة العالم ــ ة الصــــ ــوّ جمع ــ ــ ــأن عد أن نظرت في مســـ ــ ــ شـــ تغير المناخ دة خطة العمل 
ة،   قررت ما يلي: ٢والصحة في الدول الجزرة الصغيرة النام

  
شأن أن تح علمًا ب ) ١( ة؛ي الدول الجزرة الصغيرة ر المناخ والصحة فتغيُّ خطة العمل   النام
  
ــأن  ) ٢( ــ ـــ ــ ــ ـــ شـ قدم تقررًا عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل  تغير أن تطلب من المدير العام أن 

ة عين.إلى  المناخ والصحة في الدول الجزرة الصغيرة النام عة والس ة الرا ة الصحة العالم   جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
قة ج   ٢  .٧٢/١٦الوث
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  من جدول األعمال ٨-١١البند 
  

اتمقاومة مضادات  رو   الم
  
  

ة ال ة الصحة العالم عون، ة ثانجمع   والس
  

ة العامة لألمم  ــتو للجمع ــ ــ ـــ عة المسـ عة االجتماعات الرف ـــأن متا ــ ـــ شــ عد أن نظرت في تقرر المدير العام 
ات رو الصحة: مقاومة مضادات الم المسائل المتعلقة  ة    ١،المتحدة المعن

  
القرار ر  ة العامة بخصوص ، )٢٠١٦( ٧١/٣ وٕاذ ُتذّ ع المستو للجمع اسي لالجتماع الرف اإلعالن الس

االت والمعني  ــترك بين الو ــ ـــي المشـ ــاء فر التنســ ــ ات، وُتقر بإنشـ رو ــادات الم ــ ـــأن مقاومة مضـ شــ لألمم المتحدة 
ات رو ــادات الم ــ ة ،مقاومة مضــ ـــادات عمل ــ قدم إرشـ ات ل ـــ ــ ــمان اتخاذ  وتوصـ ــ اعها لضــ ــأن النهوج التي يلزم اّت ــ شــ

اتإجر  رو   ؛اءات مستدامة وفّعالة على الصعيد العالمي من أجل التصد لمقاومة مضادات الم
  

ة التصــدِّ  تســّلم وٕاذ اتأهم رو ة المســتدامة إســهامًا في تحقي   لزادة مقاومة مضــادات الم خطة التنم
  ؛٢٠٣٠لعام 

  
ــدِّ وٕاذ  ــــ ــ ـــرورة التصــ ــ ـــ اتتعيد تأكيد ضــ رو ـــادات الم ـــ ـــ اع  لمقاومة مضـ ـــ ومتعدد  من خالل اّت ــ ـــ نهج منســ

  ؛لصحة الواحدةشأن ا القطاعات
  

القرار  ر  ــحةد) الذ اعتم٢٠١٥( ٧-٦٨  ج ص عوٕاذ ُتذّ ــ ة الصــ ه جمع ة ت ف ــأن  خطة العمل العالم ــ شــ
ظاهرة مقاومة مضادات  ة (زادة الوعي  ات، التي تحدد خمسة أغراض استراتيج رو افحة مقاومة مضادات الم م

ر  ل أفضل؛ وتعزز المعارفالم ش فالة فهمها  ات و ة ل الترصُّ فض و حوث؛ وخفض معدالت اإلصا د وٕاجراء ال
ة ل ــاد ــ ـــ ــ ـــ ــ ان المبررات االقتصـ ات على الوجه األمثل؛ و رو ـــادة للم ــ ـــ ــ ــ ـــتعمال العوامل المضـــ ـــ ــ ـــ ــ ؛ واســ توظيف العدو

ــتثمار ا ـــ ــ ــتدام اتالســـ ـــ ــ ــــُّ  ة،المســـ ــ ــ ــاء النظام العالمي لترصــ ــــ ــ ـــير إلى التقدم الُمحرز في إنشــ ــ ــ ــادات وٕاذ تشـــ ــ ـــ د مقاومة مضـــ
ات رو   ؛الم
  

ــّلم  ـــ حوث وٕاذ تســ ما في ذلك ال ة الجودة،  ر العال حث والتطو ـــطة ال ــتثمار العاجل في أنشــــ ــ ـــرورة االســـ ــ ضــ
ة  ة واللقاحات والتداب في مجالاألساس ص ات التشخ ات والتكنولوج رو ة البديلة على نطاقمضادات الم  ير الوقائ
ــمان القطاعات، ــ ــ ــ ةاإلتاحة  وفي ضــ ة واللقاحات الكاف ــ ــ ــ ـــ صـ ـــخ ــ ــ ات التشـــ ات والتكنولوج رو ـــادات الم ــ ــ الجيدة  لمضـــ

الفعل والجديدة، ســورة التكلفة الموجودة  حتاجون إليها، مع تعزز اإلشــراف الفّعال  والمأمونة والناجعة والم أمام من 
  في الوقت نفسه؛

  
لهقّر وٕاذ تُ  ــ ــات المقاومة رِ مْ المُ  الخطر الذ تشــــ ات على ضــــ رو ـــادات الم ة مضـــ ــتمرار فّعال ــ ــــّ اســ ما والســ

ما ئة  ف القضاء على أو فيروسه يتعل   ؛المالراو  السلو  األيدز والعدو 
  

ة من العدو  ـــائر تدابير الوقا ــ م وسـ ما في ذلك التطع ع  األثر اإليجابي للتمن ــــًا  ضــ افحتها، وٕاذ ُتقّر أ وم
ات؛ رو ة في الحد من مقاومة مضادات الم اه واإلصحاح والنظافة الصح في من خدمات الم   مثل إيتاء ما 

  
                                                           

قة ج   ١  .٧٢/١٨الوث
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ضـــرورة صـــون القدرات الالزمة إلنتاج المضـــادات مة المالئمة وتعزز اســـتعمالها   وٕاذ تعترف  ة القد الحيو
  على نحو رشيد؛

  
القرار  ر  ــــادر عن من ٤/٢٠١٥وٕاذ ُتذّ ــادات الصـ ــ ــأن مقاومة مضـ ــ شـ ة والزراعة لألمم المتحدة  ظمة األغذ
ات، والقرار رقم  رو افحة مقاومة ٢٠١٦( ٣٦الم ـــأن م ــ ــ ـــ ــ شـ ـــحة الحيوان  ـــ ــ ـــ ة لصــ ــادر عن المنظمة العالم ــ ــ ـــ ـــ ) الصـ

ــحــة الحيوان  ــ ــ ـــ ــ ــ ــة لصــ ــحــة الواحــدة: إجراءات المنظمــة العــالم ــ ــ ـــ ــ ـــ ــاع نهج الصـ ــات من خالل اّت رو ــــادات الم ــ ـــ ــ ــ مضـــ
اتها، وال ــتراتيج ـــ ــ ــأن البيئة ٢٠١٨( UNEP//EA.3/Res.4قرار واســ ــ ـــ شــ ـــادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة  ـــ ــ ) الصـ

  والصحة؛
  

ة على نحو هادف في إعداد التقارر  ــــار ــاء للمشـــ ـــ ة إتاحة الفرص أمام الدول األعضــ أهم وٕاذ تح علمًا 
ة ومنظمة األ ات واإلجراءات ذات الصـــلة التي تصـــدر عن منظمة الصـــحة العالم ة والزراعة والمنظمة والتوصـــ غذ

ًا إلى جنب مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، وتلك التي  المدخالت، جن ـــهام فيها  ــ ـــ ــ ـــحة الحيوان، واإلسـ ــ ــ ــ ة لصــ العالم
افحة  ات بهدف م رو ــادات الم ــ ـــ ـــ ــ مقاومة مضــ االت والمعني  ــــترك بين الو ــ ــ ـــ ــ ــي المشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــدر عن فر التنسـ ــ ـــ ــ ــ تصـــ

  هذه؛  مقاومتها
  

ـــَّ وٕاذ تعيد تأكيد االلتزام ال ــ مجتمع دولي منسـ العمل  ات  رو ــادات الم ـــ افحة مقاومة مضـ م  على عالمي 
ــّ  ــ يز على الحاجة الماســ ، والتر ـــتو عة المســـ ة الرف ــ ــ اســ ـــ ـــلة بذل الجهود الســـ ـــع الدول مواصـــ ـــرع وتيرة وضـــ ة إلى تســـ

اع نهج الصحة الواحدة، اّت ة وتنفيذها    األعضاء لخط عملها الوطن
  

ة  ترحب  -١ ــراكة الثالث ــ ـــ االت الشـ ـــجع و ـــ ات، وتشــ رو ــادات الم ـــ ــ ــــأن مقاومة مضـ ــ شــ االتفاق الثالثي الجديد 
ة لصـحة الحيوان( ة والزراعة والمنظمة العالم ة ومنظمة األغذ رنامج األمم المتحدة للبيئة ) منظمة الصـحة العالم و

ــوح في ال توّخي على ــيوضـــ ــأن  تقدمهار التي تنفيذ هذا االتفاق وعلى مواءمة التقار تنســـ شـــ ة  ــ إلى أجهزتها الرئاســـ
ل إطار التقدم الُمحرز في  ة  ة وفقًا لوال   منها؛ واحدة خطة العمل المشتر

ام على  ١،الدول األعضاء تحث  -٢   ما يلي:الق

م التزامها مواصــلة ) ١( ة  اســ ات الســ اع افحة على أعلى المســتو اّت ات،  رو مقاومة مضــادات الم
ات واإلعاقة النهج الصحة  الحد من عبء المرض والوف  ها؛ناجمة عن مقاومتالواحدة، و

  
ة تكثيف  )٢( ة إلى تنفيذ إجراءات خطة العمل العالم ــأن  الجهود الرام ــــ ــادات شــ ـــ افحة مقاومة مضـــ م

ة،  ات وأغراضها االستراتيج رو   المستجدة؛شاكل خطوات لمعالجة الم واتخاذالم
  
ات اســتعماًال رشــيدًا والنظر في وضــع وتطبي مواصــلة تعزز اســتعمال   )٣( رو ع مضــادات الم جم

ة وفقًا لما يرد  الغة األهم ات ال رو ــادات الم ــ ــ ــتعمل مضـــ ــ ــ غي أن ُتســـ ــــررة ين ــ ة ومعايير ســـ اد توجيه م
ة  ــون فّعال ــ ــ ـــ ة وصـــ طاء ظهور مقاومة األدو ة، وذلك من أجل إ اقات الوطن ــ ـــ ــ ـــ ات والســ قًا لألولو فيها، وط

ة    الموجودة؛األدو
  
ــُّ   )٤( ـــ ــواق واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخلص من ترصــ ــ ــ عد طرحها في األسـ ات  رو ـــادات الم ــ د مضــ

ات  رو ة والمغشوشةمضادات الم ة النوع   ؛المتدن
  

                                                           
مي.حسب االقتضاء، و    ١  منظمات التكامل االقتصاد اإلقل
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ــالموارد  تعزز  )٥( ــة المتعــددة القطــاعــات والمزودة  ـــع خط العمــل الوطن ــ ــ ـــ ــ ــ ــة إلى وضـ الجهود الرام
ة، وتنفيذها ورصدها وتحديثها   ؛الكاف

  
ة  )٦( ـــار ـــح ا في المشــ اتمســ رو ــادات الم ــأن مقاومة مضـــ شـــ م الذاتي  ، الذ ُتجره في البلدان لتقي

ًا  ة؛سنو االت الشراكة الثالث   و
  
اتد تسهم في مسح اُنظم ترصُّ وضع أو تعزز   )٧( رو شأن مقاومة مضادات الم م الذاتي  في  لتقي

ًا ، الذ ُتجره البلدان ةسنو االت الشراكة الثالث ة في  و د مقاومة مضادات النظام العالمي لترصُّ والمشار
ات رو ة؛الم   ، واالستفادة من هذه المعلومات في تحسين تنفيذ خط العمل الوطن

  
ــات في مجــال  التعــاون على رَ عُ وثي ت  )٨( ــتو ــ ـــ ــ ـــ ــ ع المسـ ــافحــة تنفيــذ العمــل الفعلي من أجــل مجم

ات،  رو مامقاومة مضـــادات الم ناء القدرات،  ة و فيها تلك الالزمة   طرق من بينها تعزز الُنظم الصـــح
ا ــائل منها الق ة، بوســـ ــاعدة التقن م المســـ ة، وتقد م ــين القدرة التنظ حوث وتحســـ ـــاء م،إلجراء ال  ،عند االقتضــ

ة ع برامج التوأمةبوضع    ؛االبتكارجوانب و  ،، والبّينات المستجدةلى أفضل الممارساتالمبن
  
ات   )٩( ة نقل التكنولوج ــاسدعم عمل ــ ـــ ــ ــرو متف عليهالطوعي ووفقًا  على أســ ــ ـــ ــ ادل من أجل  شــ الت

ات ومنعها؛ رو افحة مقاومة الم   م
  

ميين والوطنيين وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى  تدعو  -٣ اء الدوليين واإلقل ام الشر   يلي:  ماالق

ــلة   )١( ــ ــاء  دعممواصـ ــعفي الدول األعضـــ ــ ما  وضـ ة المتعددة القطاعات وتنفيذها  خط العمل الوطن
ــى مع  ــ ـــ ــة يتماشــ ــ ــ ة الخمســـ ــتراتيج ــ ـــ ة ُمحّددة في لااألغراض االســ ــأن خطة العمل العالم ـــ ــ افحة شــ مقاومة م

ات رو   ؛مضادات الم
  
ــي الجهود   )٢( ــ ة و فيها الثغرات تها وظهور ازدواجي من أجل تالفيالمبذولة تنســـ ــتفادة زادة فعال ــ ــ االسـ

  من الموارد؛
  
ما بين رَ الجهود المبذولة وتوثي عُ زادة   )٣( ــلحة من أجل العديد من  التعاون ف ــ ـــ ـــ ــحاب المصـــ ــ ــ ـــ ــ أصــ

ات،   لمقاومةأدوات للتصـــدّ  اســـتحداث وتطبي رو اع نهج الصـــحة الواحدة، و مضـــادات الم وســـائل اّت
اع  انهم ـــتدامة النهوجاّت ــ ــقة والموثوقة والمســـ ـــ ــ رمجالي  فيوالمبتكرة  المنسـ حث والتطو ـــمالن،  ال ـــ شــ اللذين 

ات رو ــادات الم ــ ــ ـــ ــ ــر، مضــ ــ ـــ ـــ ــ ــبيل المثال ال الحصـ ـــ ــ ـــ ةو  على ســـ  أدواتواللقاحات و البديلة  والعالجات األدو
ص ــخ ــ ــ في من  التشــ ــــحاح والنظافة وٕايتاء ما  ــ اه واإلصــ ة،خدمات الم ـــح ـــ الجيدة والمأمونة والناجعة  الصــ

سورة التكلفة افحتها؛  ما ،والم ة من العدو وم   فيها تدابير الوقا
  
ات مراعاة  )٤( ات فما يتعل ة الُمحّدد األولو رو ــــادات الم ــ ــ ـــ ــأن  عند اتخاذمقاومة مضـ ــ ــ ـــ ــ شـ القرارات 

ل والبرمجة ات التمو رو ــادات الم ــ مقاومة مضــ ـــطة المتعلقة  ــ م األنشـ ما في ذلك الطرق االبتكارة لتعم  ،
ة ل الدولي الحالي للتنم   ؛في التمو
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ام المدير العام  منتطلب   -٤   ما يلي: الق

ة الُمّتخذة تنفيذ اإلجراءات وتيرة تعجيل   )١( ــأن في خطة العمل العالم ــ ــ ــادات شـ ـــ افحة مقاومة مضــ م
ات  رو ـــيّ الم ا والُمضــ طرق من بينها الُمحّددة فيها  دقدمًا بتطبي الم ات المنظمة،  ــتو ع مســـ على جم

ًا  ـــامل لتعزز العمل الجار حال ـــ ــتعراض الشــ ــ ــ ـــمان لمن أجاالســ ـــ ــي ضــ ــ ـــ مقاومة  تنسـ ــطة المتعلقة  ــ ــ األنشــ
ات رو ق مضــادات الم مااً جيدًا تنســ االت األمم المتحدة الُمضــطلع بها تلك  تنســيشــمل  ،  ع و مع جم

ة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،  ة على نطاق المنظمة؛ وأنالمعن فّعال   ُتنّفذ 
  
ــة إلى البلــدان  )٢( ــاعــدة تقن ــ ــ ــ ـــ ــ ــاالت األمم اً بير  تعززاً  تعزز مــا ُقــّدم من دعم ومســـ ــالتعــاون مع و  ،

ة ـــبيل في ،المتحدة المعن ـــ ــ ــ ين البلدان من  سـ ة المتعددة القطاعات وتنفيذها تم ــع خط العمل الوطن ــ ــ ــ وضـــ
عدُ  صـــفة خاصـــة على البلدان التي لم تضـــع  يز  ة متعددة القطاعات ورصـــدها، مع التر  خطة عمل وطن

ة غتها النهائ   ؛ في ص
  
ضـــرورة أن د المتكامل وتعززها، بوســـائل منها تأكيد دعم الدول األعضـــاء في وضـــع ُنظم الترصـــُّ   )٣(

ـــمل خط ة  تشـــ ات العمل الوطن اناتعمل اتع جمع الب رو ـــادات الم ــ عات مضـ غ عن هذه واإلبال ن مب
انات وتحليلها ــفها من الب ــ ـــ ــتهدفة اتمنجز ال بوصــ ـــ ــ ــأنها أن  التي المســ ـــ ــ من المنظمة  في ما تعده ُتدرجمن شــ

  ؛عن المؤشراتتقارر 
  
ة على   )٤( اال إحاطة الدول األعضــــاء علماً المواظ رنامج عمل المنظمة مع و ة و ــراكة الثالث ت الشــ

مسارات العمل، شأن مبذولة ، لضمان تنسي الجهود الوسائر منظمات األمم المتحدة األمم المتحدة للبيئة
  ؛في وضع النهوج المتعددة القطاعات وتنفيذها تحرزهالتقدم الذ و 
  
انتظام مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، من   )٥( ة التشاور  أجل تعديل العمل

اتوالنطاق المتعلقين  رو ــادات الم ــ افحة مقاومة مضــ ـــراف لم ر واإلشـــ التطو  ١اإلطار العالمي الخاص 
اتومراعاة عمل  رو مقاومة مضــادات الم االت والمعني  لضــمان توحيد  فر التنســي المشــترك بين الو

 الجهود وعدم ازدواجها؛
  
ــاء في تعبئة  دعم  )٦( ــ ـــ ن التنبؤ بها الدول األعضــ م ة والتي  ة الكاف ــرة والمال ــ ــ ــ شـ ل والموارد ال التمو

ة  ــع خط العمل الوطن ـــ ــ ــ ة والمتعددة األطراف دعمًا لوضــ ة والثنائ ــتدامة، من خالل القنوات الوطن ــ ـــ ــ والمســ
ص واللقاحات وســــائر  ات ووســــائل التشــــخ رو ة المضــــادة للم ر في مجال األدو حث والتطو وتنفيذها ولل

ــة مع التكنولو  ــار ــ ــ ـــ ــ ــ طرق من بينهــا المشــــ ـــلــة،  ــ ـــ ــ ــ ــة ذات الصـــ ــة والجــديــدة، وتعزز الُبنى التحت ــات الحــال ج
ــتناد  االســـ ة االبتكارة  ة والطوع ـــتثمار التقليد ل واالســ ات التمو ة المتعددة األطراف وآل ـــارف اإلنمائ المصــ

ضًا إ االستناد أ ومات و ة التي حددتها الح اجات المحل ات واالحت لى ضمان العائد العام على إلى األولو
  ٢؛االستثمار

  

                                                           
ه الفقرة   على نحو ما   ١ ة  ٧-٤تدعو إل ة الصـــحة العالم اســـي  ١٣والفقرة  ٧-٦٨ج ص عمن قرار جمع ــ من اإلعالن السـ
ع المستو صادر عن الا اتالجتماع الرف رو شأن مقاومة مضادات الم ة العامة   .للجمع

ة العامة لألمم المتحدة ١٢الفقرة    ٢  .٧١/٣ب من قرار الجمع
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ة في الميدان التعاون   )٧( ة ومنظمة التعاون والتنم ــات المال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــائر المؤسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ مع البنك الدولي وسـ
ة لمواصـــلة  م ة اإلقل ــاد اناالقتصـــاد والمجتمعات االقتصـ ة ل ب ــتثمار توظيف االمبررات االقتصـــاد  اتالسـ

ر مجال في  ةالمستدام قهامقاومة مضادات الم ات وتطب   ؛و
  
رنامج األمم المتحدة   )٨( ة و ـــراكة الثالث االت الشــ ـــاور مع األمين العام لألمم المتحدة وو التشــ العمل 

ح  ة تت ــع عمل ــ ــ ـــير وضـــ ـــ ــ سـ ـــاءمجال أمام الاللبيئة على ت ـــ ــ األمين العام الذ لنظر في تقرر ل لدول األعضـ
ه ة العامة لألمم المتحدة  طالب    )؛٢٠١٦( ٧١/٣قرار الجمع

  
ة المنظمة لقائمة  صون   )٩( الغة األهم ات ال رو شر وتحديثها للطبمضادات الم   ؛ال
  
ـــأن التقدُّ   )١٠( شـ ـــنتين  ل سـ م تقارر مجمعة   ٧-٦٨  ع  ص  جز في تنفيذ هذا القرار والقرار م الُمحرَ تقد
عين) ٢٠١٥( عة والســــ ة الرا ات الصــــحة العالم عين ،إلى جمع ــ عين، من  ،والســــادســــة والســ والثامنة والســــ

ات،  رو ــادات الم ــ ــ ــ ـــ ــ مقاومة مضــ ة المتعلقة  ، ودمج هذا العمل في التقارر الحال خالل المجلس التنفيذ
مها.ال لدول األعضاءمجال أمام الفساح اإل   ستعراض الجهود المبذولة وتقي
  
  

=     =     =  


