
 
  
  
  
  
 

  ٥-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.5    من جدول األعمال ٨-١١البند 
  
  
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  
 

  والسبعون، ية ثانجمعية الصحة العالمية ال
  

ــتوى للجمعية العامة لألمم بعد  ــ ـــ ــ ـــأن متابعة االجتماعات الرفيعة المسـ ــ ـــ أن نظرت في تقرير المدير العام بشــ
  ١؛المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة: مقاومة مضادات الميكروبات

  
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بخصوص ، )٢٠١٦( ٧١/٣ وٕاذ ُتذّكر بالقرار

ــترك بين الوكاالت والمعني لأل ــ ــــيق المشـ ــاء فريق التنسـ ــ ــادات الميكروبات، وُتقر بإنشـ ــ ـــأن مقاومة مضـ مم المتحدة بشــ
ـــادات الميكروبات ــ ـــادات عملية ،بمقاومة مضـ ــــيات ليقدم إرشـــ ــمان اتخاذ  وتوصــ ـــ ــأن النهوج التي يلزم اتّباعها لضـ ــ بشــ

  ؛ومة مضادات الميكروباتإجراءات مستدامة وفّعالة على الصعيد العالمي من أجل التصدي لمقا
  

خطة التنمية المســـتدامة إســـهامًا في تحقيق  ي لزيادة مقاومة مضـــادات الميكروباتبأهمية التصـــدِّ  تســـّلم وٕاذ
  ؛٢٠٣٠لعام 

  
ــدِّ وٕاذ  ــ ــ ـــ ــرورة التصـ ــــ ــ ــادات الميكروباتتعيد تأكيد ضــ ــ ــ ـــ ـــق ومتعدد  من خالل اتّباع ي لمقاومة مضـ ـــ ــ نهج منســ

  ؛لصحة الواحدةبشأن ا القطاعات
  

ــحةد) الذي اعتم٢٠١٥( ٧-٦٨  ج ص عوٕاذ ُتذّكر بالقرار  ــ ــأن  خطة العمل العالمية ت فيه جمعية الصـ ــ بشـ
مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، التي تحدد خمسة أغراض استراتيجية (زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات 

خفض معدالت اإلصــابة وٕاجراء البحوث؛ د ل الترصــُّ بفضــ تعزيز المعارفالميكروبات وكفالة فهمها بشــكل أفضــل؛ 
ـــادة للميكروبات على الوجه األمثل؛ بالعدوى؛  ــ ـــ ــ ـــ ــتعمال العوامل المضـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــادية لاســ ــ ــ ـــ ــ ــ توظيف بيان المبررات االقتصـــ

ــتثمار ا ــ ــ ــتدام اتالســـ ــ ـــ ــُّ  ،)ةالمســ ــ ـــ ــاء النظام العالمي لترصــ ــــ ــ ـــير إلى التقدم الُمحرز في إنشـ ـــ ــ ــادات وٕاذ تشـ ــ ـــ د مقاومة مضــ
  ؛الميكروبات
  

ــّلم ب ـــ ــــطة البحث والتطوير العالية الجودة، بما في ذلك البحوث وٕاذ تســ ــتثمار العاجل في أنشـــ ــ ـــرورة االســـ ضــــ
 واللقاحات والتدابير الوقائية البديلة على نطاق تكنولوجيات التشـــخيصو  مضـــادات الميكروبات في مجالاألســـاســـية 
الجيدة والمأمونة  واللقاحات تكنولوجيات التشــخيصو  لمضــادات الميكروبات الكافيةاإلتاحة  وفي ضــمان القطاعات،

  تعزيز اإلشراف الفّعال في الوقت نفسه؛و ، تلزمهم أمام من والناجعة والميسورة التكلفة الموجودة بالفعل والجديدة،
  

ـــكّ وٕاذ ُتقّر  ــات المقاومة رِ مْ المُ  لهبالخطر الذي تشـــ ــادات الميكروبات على ضــــ ــ ــتمرار فّعالية مضــ ــيّ اســــ ما والســــ
 ؛المالرياو  السلو  األيدز والعدوى بفيروسهكل من  أوبئةيتعلق بالقضاء على   فيما
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ـــائر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها،  ــ ــــًا باألثر اإليجابي للتمنيع بما في ذلك التطعيم وسـ وٕاذ تُقّر أيضــ
  مثل إيتاء ما يكفي من خدمات المياه واإلصحاح والنظافة الصحية في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
الحيوية القديمة المالئمة وتعزيز اســـتعمالها   ترف بضـــرورة صـــون القدرات الالزمة إلنتاج المضـــاداتوٕاذ تع

  على نحو رشيد؛
  

ـــادر عن منظمة ا ٤/٢٠١٥وٕاذ ُتذّكر بالقرار  ــادات ألمم المتحدة لالصــ ــأن مقاومة مضـــ ألغذية والزراعة بشـــ
ــادر عن المنظمة العالمية٢٠١٦( ٣٦الميكروبات، والقرار رقم  ــ ــ ـــ ــ ـــأن مكافحة مقاومة  ) الصــ ــ ــ ــ ـــ ـــحة الحيوان بشـ ــ ــ ـــ لصـــ

ــــحــة الحيوان  ــ ــ ـــ ــ ــحــة الواحــدة: إجراءات المنظمــة العــالميــة لصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــادات الميكروبــات من خالل اتّبــاع نهج الصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ مضـ
ــتراتيجياتها، والقرار  ــ ـــ ــأن البيئة ٢٠١٨( UNEP//EA.3/Res.4واســ ــ ــ ــ ـــادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بشـ ــ ـــ ) الصـ

  والصحة؛
  

ــاركة على نحو هادف في إعداد التقارير وٕاذ تحيط علمًا بأهمية  ـــ ــــاء للمشـ إتاحة الفرص أمام الدول األعضــ
والتوصـــيات واإلجراءات ذات الصـــلة التي تصـــدر عن منظمة الصـــحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة 

ــهام فيها بالمدخالت، جنبًا إلى جنب مع برنامج األمم المتحدة ل ـــ ــ ــ ــحة الحيوان، واإلســ ـــ ــ ــ لبيئة، وتلك التي العالمية لصــ
ــادات الميكروبات بهدف مكافحة  ــ ـــ ــ ـــ ـــترك بين الوكاالت والمعني بمقاومة مضــ ـــ ــ ــ ـــ ــيق المشـ ــــ ــ ــ ـــ ــدر عن فريق التنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ تصـ

  هذه؛  مقاومتها
  

ـــَّ  ــ ــادات الميكروبات بالعمل كمجتمع دولي منسـ ــ ق على وٕاذ تعيد تأكيد االلتزام العالمي بمكافحة مقاومة مضــ
ــتو  ــ ـــية الرفيعة المســ ــياســـ ــ ـــلة بذل الجهود الســ ــّ مواصـــ ــ ــع الدول ى، والتركيز على الحاجة الماســ ـــريع وتيرة وضــــ ة إلى تســـ

  األعضاء لخطط عملها الوطنية وتنفيذها باّتباع نهج الصحة الواحدة،
  

ــراكة الثالثية  ترحب  -١ ــ ــ ـــجع وكاالت الشــ ــ ــادات الميكروبات، وتشـــ ــ ــ ـــأن مقاومة مضــ ـــ باالتفاق الثالثي الجديد بشــ
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوانمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية (

ــيقوضـــــوح في ال توّخي على ــأن  تقدمهاتنفيذ هذا االتفاق وعلى مواءمة التقارير التي  تنســـ ــية بشـــ إلى أجهزتها الرئاســـ
  منها؛ واحدة خطة العمل المشتركة وفقًا لوالية كل إطار التقدم الُمحرز في 

  ما يلي:القيام بعلى  ١،األعضاء الدول تحث  -٢

مواصــلة التزامها على أعلى المســتويات الســياســية بمكافحة مقاومة مضــادات الميكروبات، باّتباع  ) ١(
 نهج الصحة الواحدة، وبالحد من عبء المرض والوفيات واإلعاقة الناجمة عن مقاومتها؛

 

ــأن  الجهود الرامية إلى تنفيذ إجراءات خطة العمل العالمية تكثيف  )٢( ـــ ــادات بشـــ ــ مكافحة مقاومة مضــــ
  المستجدة؛شاكل خطوات لمعالجة الم واتخاذالميكروبات وأغراضها االستراتيجية، 

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

ـــادات الميكروبات البالغة األهمية وفقًا لما يرد مبادئ توجيهية ومع ـــ ــتعمل مضـــ ــ ــ ــريرية ينبغي أن ُتســـ ــــ ايير ســـ
ــــون فّعالية  ــ ــ ــياقات الوطنية، وذلك من أجل إبطاء ظهور مقاومة األدوية وصــــ ـــ ــ ــ فيها، وطبقًا لألولويات والســـ

  األدوية الموجودة؛
  

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ١



  5.27WHA   ٥-٧٢ص ع ج

3 

ــُّ   )٤( ـــ ــواق واتخاذ اإلجراءات ترصــ ــ ــ ــادات الميكروبات بعد طرحها في األسـ ـــ الالزمة للتخلص من د مضــ
  ؛المتدنية النوعية والمغشوشةمضادات الميكروبات 

  
ـــع خطط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطــاعــات والمزودة بــالموارد  تعزيز  )٥( ــ ـــ ــ ــ الجهود الراميــة إلى وضـــ

  ؛الكافية، وتنفيذها ورصدها وتحديثها
  
ـــاركة  )٦( ــــح ا في المشــ ـــادات الميكروباتمسـ ـــأن مقاومة مضــ ، الذي ُتجريه في البلدان لتقييم الذاتي بشــ

  وكاالت الشراكة الثالثية؛سنويًا 
  
في  لتقييم الذاتي بشأن مقاومة مضادات الميكروباتد تسهم في مسح اوضع أو تعزيز ُنظم ترصُّ   )٧(

د مقاومة مضادات النظام العالمي لترصُّ والمشاركة في  وكاالت الشراكة الثالثيةسنويًا ، الذي ُتجريه البلدان
  ، واالستفادة من هذه المعلومات في تحسين تنفيذ خطط العمل الوطنية؛باتالميكرو 

  
ــتويــات في مجــال  التعــاون علىى رَ عُ وثيق ت  )٨( ـــ ــ ـــ ــ ــ كــافحــة تنفيــذ العمــل الفعلي من أجــل مجميع المسـ

فيها تلك الالزمة   بطرق من بينها تعزيز الُنظم الصـــحية وبناء القدرات، بمامقاومة مضـــادات الميكروبات، 
ـــائل منها القيام،إلجراء  ـــاعدة التقنية، بوســ ــين القدرة التنظيمية، وتقديم المســ ـــاء البحوث وتحســـ  ،عند االقتضــ
  ؛االبتكارجوانب و  ،، والبّينات المستجدةلى أفضل الممارساتالمبنية ع برامج التوأمةبوضع 

  
ــاسدعم عملية نقل التكنولوجيات   )٩( ـــ ــ ــ ــروط متفق عليهالطوعي ووفقًا  على أســ ــ ـــ ــ بالتبادل من أجل  شــ

  ها؛منالوقاية مكافحة مقاومة الميكروبات و 
  

  يلي:  ماالقيام بالشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى  تدعو  -٣

ـــلة   )١( ـــ ـــ ـــاء  دعممواصــ ــ ــ ـــ ــــعفي الدول األعضـ ــ ـــ خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات وتنفيذها  وضــ
ــى مع   بما ــة يتماشــ ــتراتيجية الخمســ ـــأن خطة العمل العالمية ُمحّددة في لااألغراض االســ مكافحة مقاومة بشـ

  ؛مضادات الميكروبات
  
ــيق الجهود   )٢( ـــ ــتفادة زيادة فعالية و فيها الثغرات تها وظهور ازدواجي من أجل تالفيالمبذولة تنســ ــ االســـ

  من الموارد؛
  
ـــلحة من أجل العديد من ى التعاون فيما بين رَ الجهود المبذولة وتوثيق عُ زيادة   )٣( ــ ـــ ــ ــحاب المصـــ ــ ـــ ــ أصــــ

وســـائل بباتّباع نهج الصـــحة الواحدة، و ي لمقاومة مضـــادات الميكروبات، أدوات للتصـــدّ  اســـتحداث وتطبيق
ــــتدامة النهوجاتّباع  انهم ــ ــقة والموثوقة والمســ ـــ ــ ــمالن،  البحث والتطويرمجالي  فيوالمبتكرة  المنسـ ــ اللذين يشــــ

ــادات الميكروبات ـــ ــ ــ ـــ ــر، مضـ ـــ ــ ــ ـــ ـــبيل المثال ال الحصـ ـــ ــ ـــ  أدواتواللقاحات و البديلة  والعالجات األدويةو  على ســ
ــخيص ــ ـــ ــحاح والنظافة وٕايتاء ما يكفي من  التشـ ــ ــ ــــحية،خدمات المياه واإلصــ ــ الجيدة والمأمونة والناجعة  الصــ

  ا؛فيها تدابير الوقاية من العدوى ومكافحته  بما ،والميسورة التكلفة
  
ــادات الميكروبات فما يتعلق ة الُمحّدد األولويات مراعاة  )٤( ـــ ــ ــ ــأن  عند اتخاذبمقاومة مضــ ــ ـــ ــ القرارات بشــ

ــادات الميكروبات  ــ ـــطة المتعلقة بمقاومة مضــ التمويل والبرمجة، بما في ذلك الطرق االبتكارية لتعميم األنشـــ
  ؛في التمويل الدولي الحالي للتنمية
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  ما يلي: القيام بالمدير العام  منتطلب   -٤

ــــأن في خطة العمل العالمية الُمّتخذة تنفيذ اإلجراءات وتيرة تعجيل   )١( ــ ــادات بشـ ــ مكافحة مقاومة مضـــ
ـــيّ الميكروبات  ــتويات المنظمة، بطرق من بينها الُمحّددة فيها  دئدمًا بتطبيق المباقُ  والُمضــ ــ على جميع مسـ

ـــامل لتعزيز العمل الجاري حاليًا  ــ ـــتعراض الشــــ ـــ ـــم لمن أجاالســـ ــ ــيق انضــــ ــ ـــ ـــطة المتعلقة بمقاومة  تنســ ـــ األنشـــ
مع جميع وكاالت األمم المتحدة تلك الُمضــطلع بها  تنســيقيشــمل  ، بمااً جيدًا تنســيق مضــادات الميكروبات

  تُنّفذ بفّعالية على نطاق المنظمة؛ وأنالمعنية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، 
  
ـــاعــدة تقنيــة إلى   )٢( ـــ ــ ــ ـــ ــ ، بــالتعــاون مع وكــاالت األمم اً كبير  تعزيزاً  البلــدانتعزيز مــا ُيقــّدم من دعم ومسـ

ـــبيل في ،المتحدة المعنية ــ ـــ ــ ـــع خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات وتنفيذها تمكين البلدان من  سـ ــ ـــ وضـــ
 خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ورصـــدها، مع التركيز بصـــفة خاصـــة على البلدان التي لم تضـــع بعدُ 

  ؛ في صيغتها النهائية
  
ضـــرورة أن د المتكامل وتعزيزها، بوســـائل منها تأكيد م الدول األعضـــاء في وضـــع ُنظم الترصـــُّ دع  )٣(

ـــمل خطط العمل الوطنية  ــ ــادات الميكروباتع جمع البياناتعمليات تشـ ـــ غ عن هذه واإلبال ن مبيعات مضـ
ــفها من البيانات وتحليلها ــ ــ ــتهدفة اتمنجز ال بوصـــ ـــ ــ ــأنها أن  التي المســ ــ ـــ من مة المنظ في ما تعده ُتدرجمن شــ

  ؛عن المؤشراتتقارير 
  
ــاء علماً المواظبة على   )٤( بعمل المنظمة مع وكاالت الشــــراكة الثالثية وبرنامج  إحاطة الدول األعضــ

مسارات العمل، شأن بمبذولة ، لضمان تنسيق الجهود الوسائر منظمات األمم المتحدة األمم المتحدة للبيئة
  ؛في وضع النهوج المتعددة القطاعات وتنفيذها تحرزهالتقدم الذي بو 
  
التشاور بانتظام مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تعديل العملية   )٥(

ــادات الميكروباتوالنطاق المتعلقين ب ــ ـــراف لمكافحة مقاومة مضــ  ١اإلطار العالمي الخاص بالتطوير واإلشـــ
لضمان توحيد  بين الوكاالت والمعني بمقاومة مضادات الميكروبات فريق التنسيق المشتركومراعاة عمل 

 ها؛يتالجهود وعدم ازدواج
  
ـــرية والمالية الكافية والتي يمكن التنبؤ بها  دعم  )٦( ـــ ــ ــاء في تعبئة التمويل والموارد البشـ ــ ــ الدول األعضـــ

ــع خ ــ ــ ـــ ــتدامة، من خالل القنوات الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف دعمًا لوضــ ــ ــ ـــ طط العمل الوطنية والمســ
ــخيص واللقاحات وســــائر  وتنفيذها وللبحث والتطوير في مجال األدوية المضــــادة للميكروبات ووســــائل التشــ
ــاركــة مع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــلــة، بطرق من بينهــا المشــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ التكنولوجيــات الحــاليــة والجــديــدة، وتعزيز الُبنى التحتيــة ذات الصـ

ـــتثم ـــارف اإلنمائية المتعددة األطراف وآليات التمويل واالســ ـــتناد المصــ ار التقليدية والطوعية االبتكارية باالســ
ـــمان  ــ ــًا إلى ضــ ـــ ــتناد أيضــ ـــ العائد تحقيق إلى األولويات واالحتياجات المحلية التي حددتها الحكومات وباالســ

  ٢؛االستثمار من العام
  

                                                           
ــي  ١٣ والفقرة ٧-٦٨ج ص عمن قرار جمعية الصـــــحة العالمية  )٧(٤على النحو الالزم في الفقرة    ١ ــياســــ ــ من اإلعالن السـ
 .الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروباتصادر عن الا

 .٧١/٣ب من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ١٢الفقرة    ٢
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ــات المالية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان التعاون   )٧( ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــسـ ـــ ــ ــ ــ ــائر المؤســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ مع البنك الدولي وسـ
ــادي و  ــلة االقتصـ ــادية اإلقليمية لمواصـ ــتثمار توظيف االمبررات االقتصـــادية ل بيانالمجتمعات االقتصـ  اتالسـ

  ؛تلك المبررات مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيقمجال في  ةالمستدام
  
ـــاور مع األمين العام لألمم المتحدة ووكاالت الشـــــراكة الثالثية وبرنامج األمم المتحدة   )٨( العمل بالتشــ

ــع عملية تتيح  ـــ ــ ــير وضــ ــ ــ ــاءمجال أمام الاللبيئة على تيســـ ــ ــ األمين العام الذي لنظر في تقرير ل لدول األعضـــ
  )؛٢٠١٦( ٧١/٣قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  يطالب به

  
  ؛البشري وتحديثها للطبمضادات الميكروبات البالغة األهمية المنظمة لقائمة  صون  )٩(
  
 ٧-٦٨  ع  ص  جز في تنفيذ هذا القرار والقرار م الُمحرَ تقديم تقارير مجمعة كل ســــنتين بشــــأن التقدُّ   )١٠(
ــبعين) ٢٠١٥( ـــبعين ،إلى جمعيات الصــــحة العالمية الرابعة والســ ــة والسـ والثامنة والســــبعين، من  ،والســــادســ

ــادات الميكروبات،  ــ ــ ـــ ــ ــ خالل المجلس التنفيذي، ودمج هذا العمل في التقارير الحالية المتعلقة بمقاومة مضــ
  ستعراض الجهود المبذولة وتقييمها.ال لدول األعضاءمجال أمام الفساح اإل

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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