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  مسودة خطة العمل العالمية 
  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

 
 

  األمانةتقرير من 
  
  
  

بشــــأن مكافحــــة  ١٣ق١٣٤م تاعتمــــد المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الرابعــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة القــــرار   -١
مضادات الميكروبات. وتضمن قرار المجلس مشروع قرار كي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية السابعة والستون، 

عالميـة لمكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، بمـا فـي ذلـك يطلب من المـدير العـام أن يضـع مسـودة خطـة عمـل 
مقاومــــة المضــــادات الحيويــــة، وأن يقــــدم مســــودة تلــــك الخطــــة إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين فــــي 

فـــي مشـــروع القـــرار هـــذا، فـــي أيـــار/ مـــايو . وبعـــد أن تنظـــر جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون ٢٠١٥ عـــام
  ضطالع باألحداث واألنشطة المبينة أدناه في فترة االثني عشر شهرًا التالية.، سيتعين اال٢٠١٤

 
التقني المعني بمقاومة مضادات الميكروبات من أجل إسداء المشورة االستراتيجي وُعقد الفريق االستشاري   -٢

طويلـة األمـد إلدراجهـا إلى المدير العام بشـأن مجـاالت القلـق الرئيسـية وأولويـات العمـل واألغـراض المتوسـطة إلـى ال
في مسودة خطة العمل العالمية. وسـيتاح فـي موقـع المنظمـة اإللكترونـي تقريـر عـن حصـيلة االجتمـاع الثـاني الـذي 

ممــثًال مــن مجموعــة واســعة مــن المنظمــات وأصــحاب  ٣٠اســتمع فيــه الفريــق االستشــاري أيضــًا إلــى آراء أكثــر مــن 
  .تالمصلحة المهتمين بمقاومة مضادات الميكروبا

  
وســـتقود األمانـــة عمليـــة إعـــداد مســـودة لخطـــة العمـــل العالميـــة تجســـد التـــزام أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين   -٣

  ووجهات نظرهم وأدوارهم، وتحدَّد فيها لكل واحد ملكية ومسؤوليات واضحة.
  
 ستشمل خطة العمل ما يلي:  -٤
  

  السياق، بما في ذلك ما تم عمله بالفعل أو ما يجري عمله 

 لق الرئيسية أو أولويات العملمجاالت الق 

 المبادئ التوجيهية والقيم 

  الحصــــائل واألثــــر واإلنجــــازات علــــى مــــدى (الغايــــات الرئيســــية واألغــــراض التــــي يمكــــن قياســــها كميــــًا
 )السنوات العشر التالية

  المؤشرات(الطرق التي يمكن بها الرصد والقياس والتبليغ الدوري( 
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  لون عن اإلجراءات الالزمة)أصحاب المصلحة الرئيسيون (أي المسؤو 

 (األدوار والمسؤوليات وأنشطة التعاون واألطر الزمنية والموارد) خطط التنفيذ 

 (بما في ذلك دور منظمة الصحة العالمية) وظائف وآليات الدعم 

  إشراك أصحاب المصلحة

  سيتم االضطالع باألنشطة الواردة أدناه خالل فترة االثني عشرة شهرًا التالية:  -٥

كــي تنظــر فيهــا  العالميــة دة خطـة العمــلســوف ُتعــرض مســوّ  األجهــزة الرئاســية لمنظمــة الصــحة العالميــة.
  األجهزة الرئاسية طيلة مراحل إعدادها. وفيما يلي بيان االجتماعات الرئيسية (بالترتيب الزمني):

 رات اللجان اإلقليمية: دو ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  -أيلول/ سبتمبر 

  مل العالمية على المجلس التنفيذيدة خطة الع: سوف ُتعرض مسوّ ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير 

  والستون الثامنة العالمية لعالمية إلى جمعية الصحةستقدم مسّودة خطة العمل ا: ٢٠١٥أيار/ مايو 

 .قد ُتعقد مشاورات إضافية غير رسمية مع الدول األعضاء، عند اللزوم 

ـــي. مـــع فريقهـــا االستشـــاري االســـتراتيجي والتقنـــي المعنـــي ســـتعمل المنظمـــة  التشـــاور االســـتراتيجي والتقن
، علـى المشـاركة مـع مجموعـة كبيـرة ٢٠١٣بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي ُعقـد ألول مـرة فـي عـام 

من المنظمات والخبراء بغية تحديد المسائل العلمية والمسـائل الخاصـة بالسياسـة العامـة، وٕاعـداد اقتراحـات 
، واستعراض مسودة خطة العمل قبيل تقديمها إلى األجهزة الرئاسية في عام بخصوص الغايات والمؤشرات

٢٠١٥.  

ومـــع أصـــحاب مـــع الـــدول األعضـــاء  األمانـــة. ســـتعمل االلتـــزام الشـــامل للقطاعـــات والمتعـــدد الجنســـيات
عقد مناقشات سياسية رفيعة المستوى وفيما بين الوكاالت من أجل المسـاهمة فـي  المصلحة اآلخرين على

 ٢٠١٤وستشــمل االجتماعــات التــي ســُتعقد فــي صــيف وخريــف عــام  .مســودة خطــة العمــل العالميــةداد عــإ
  االجتماعات التالية:

  اجتماع برعاية مشتركة مع إحدى الدول األعضـاء وبالتعـاون مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة
 ة؛الدولية لصحة الحيوان من أجل الجمع بين صحة اإلنسان وصحة الحيوان والزراع

 اجتماع ثاٍن برعاية مشتركة من أجل تعزيز تطوير قدرات الترصد والنظم والمعايير العالمية؛ 

  اجتماع ثنـائي ومتعـدد األطـراف مـن أجـل معالجـة األثـر االقتصـادي المترتـب علـى مقاومـة مضـادات
 الميكروبات؛

 :اســتعمال األدويــة  مشــاورات اســتراتيجية وتقنيــة أخــرى لمعالجــة أمــور منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي
، واالبتكـار فـي البحـث والتطـوير، و"نمـاذج األعمـال"، وتـدابير المضادة للميكروبات وٕاتاحتها وجودتها

العـــدوى ومكافحتهـــا مـــن أجـــل مكافحـــة انتشـــار مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي إطـــار مـــن الوقايـــة 
 الرعاية الصحية.
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ســتدعو األمانــة الجمــاهير إلــى تقــديم مســاهماتها.  بــالتوازي مــع النقــاط المــذكورة أعــاله إشــراك الجمــاهير.
وسيستند ذلك إلى نشر تقرير(في موقع المنظمة اإللكترونـي) عـن اجتمـاع الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي 

. كما ستدرج التشاور مع ٢٠١٤والتقني المعني بمقاومة مضادات الميكروبات، المعقود في نيسان/ أبريل 
  تها.اوغيرها من الشبكات من أجل الحصول على مساهم ىالتي تمثل المرضالمجتمع المدني والمنظمات 

ستضــطلع األمانــة بــذلك باالســتناد إلــى المشــاركات والمســاهمات الخارجيــة  صــياغة مســودة خطــة العمــل.
  المذكورة أعاله.

وســـيتم إعـــداد مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات مـــن خـــالل فرقـــة العمـــل   -٦
العالميـة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بمقاومـة مضــادات الميكروبــات (والتــي تضــم مـوظفين مــن كــل المكاتــب اإلقليميــة 
والبــرامج التقنيــة ذات الصــلة) وفريــق عامــل مخصــص. كمــا تعمــل المنظمــة عــن كثــب فــي هــذا الصــدد مــع منظمــة 

  األغذية والزراعة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان.

  الرصد والتقييم

مــن المتوقــع أن تتطــور خطــة العمــل العالميــة لتراعــي الســياق المتغيــر مــع اكتســاب معــارف جديــدة وتحديــد   -٧
مســائل جديــدة وتحقيــق التقــدم علــى هــذا الصــعيد. ومــن المــرجح أن تشــمل األدوار األساســية لألمانــة فــي تنفيــذ خطــة 

  العمل العالمية األدوار التالية:

 عضاء والمنظمات األخرىالدول األ دعم ورصد تنفيذ إجراءات 

  تقارير عن المؤشرات المتفق عليهاجمع البيانات ذات الصلة وتقديم 

  ز في تحقيق الغايات المتفق عليهاتقديم تقارير دورية عن التقدم المحر 

 .قيادة عملية المراجعة الدورية والتجديد لخطة العمل العالمية  
  
  

=     =     =  
  

  

  

  


