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  مقاومة مضادات الميكروبات 
  

 ٢٥-٦٧ج ص عتقرير موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
  مقاومة مضادات الميكروبات بشأن

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
 عمــل خطــة مســودة إعــداد، ٢٥-٦٧ع ص ج لميــة مــن المــدير العــام، فــي القــرارطلبــت جمعيــة الصــحة العا -١

، وتقـديم تقريـر عـن التقـدم الحيويـة المضـادات مقاومـة ذلـك فـي بمـا الميكروبـات، مضـادات مقاومـة لمكافحـة عالمية
 المحرز في تنفيذ هذا القرار. وطلبت أيضًا طلبات أخرى مبينة أدناه بإيجاز. فقد ُطلب من المدير العام ما يلي:

  فـي بفعاليـة بينها التنسيق يتم وأن نشطة مشاركة الصلة ذات المنظمة أجزاء جميع تشارك أن ضمان 
 ؛الميكروبات مضادات مقاومة باحتواء الخاص العمل تعزيز

  العــام العمــل وبرنــامج ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيــة للميزانيــة وفقــاً  األمانــة، لعمــل الكافيــة المــوارد اســتبقاء 
 ؛٢٠١٩-٢٠١٤ عشر الثاني

  ومنظمـــة الحيـــوان لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة بـــين الثالثـــي التعـــاون تعزيـــز 
 ؛الميكروبات مضادات مقاومة مكافحة أجل من العالمية الصحة

  زيـادة أجـل من المستوى رفيعة بمبادرة الخاصة الخيارات بتحري المتحدة لألمم العام األمين مع القيام 
 الميكروبات؛ مضادات مقاومة بشأن السياسي المستوى على والقيادة والمشاركة الوعي

  
ويــأتي هـــذا التقريـــر تلبيـــة لطلـــب جمعيـــة الصـــحة لتقــديم مـــوجز للتقـــدم المحـــرز فـــي جوانـــب القـــرار األربعـــة  -٢

 .١٣٦/٢٠م تالمشار إليها أعاله. وترد مسودة خطة العمل العالمية في الوثيقة المصاحبة، 
  

  تنسيق عمل األمانة
  
علــى نطــاق المنظمــة كلهــا  يــتم تنســيق عمــل األمانــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والــذي يجــري -٣

 والمعنيـــة العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة التابعـــة العالميـــة العمـــل فرقـــة يـــع المســـتويات التنظيميـــة، مـــن خـــاللويشـــمل جم
. وعــن طريــق تلــك الهيئــة تســهم كــل بــرامج المنظمــة ومكاتبهــا اإلقليميــة فــي إعــداد الميكروبــات مضــادات بمقاومــة

على ضمان مراعاة عمل األمانة المراعـاة المالئمـة فـي الميزانيـة البرمجيـة مسودة خطة العمل العالمية، وتعمل معًا 
 .٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة 
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 الخبــراء فريــقبشــأن متابعــة تقريــر  ٢٢-٦٦ج ص عوباإلضــافة إلــى ذلــك، ووفقــًا للطلــب الــوارد فــي القــرار  -٤
إنشاء مرصـد عـالمي للبحـث  ، يعمل المدير العام علىوالتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين

والتطوير في مجال الصحة داخل األمانة بغية رصد وتحليل المعلومات ذات الصلة الخاصة بالبحث والتطوير في 
مجال الصحة. وفي إطار ذلك العمل تم استهالل مشروع إلدراج المعلومات الخاصة بالبحث والتطوير فيمـا يتعلـق 

  . الحالية والجديدة الخاصة بها ووسائل التشخيص لميكروباتباألدوية الحالية والجديدة المضادة ل
  

  األمانة لعمل الكافية الموارد استبقاء
  
 ٢-٦٦ج ص عمــــــن جانــــــب جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي القــــــرار  ٢٠١٥-٢٠١٤اعُتمــــــدت الميزانيــــــة البرمجيــــــة  -٥
، لـــذا فإنهـــا ال تجســـد األولويـــة المعطـــاة حاليـــًا لمســـألة ٢٥-٦٧ج ص ع، وذلـــك قبـــل اعتمـــاد القـــرار ٢٠١٣ عـــام فـــي

مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وبــالرغم مــن ذلــك تشــير تقــديرات األمانــة إلــى أن هنــاك اعتمــادًا ميزنيــًا عبــر الفئــات 
مليـــون دوالر أمريكـــي للعمـــل الخـــاص بمقاومـــة مضـــادات  ١٥ومجـــاالت البـــرامج ومســـتويات المنظمـــة الثالثـــة يبلـــغ 

يكروبات في الثنائية الراهنة، باإلضافة إلـى االعتمـاد الميزنـي للبـرامج الراسـخة الخاصـة بفيـروس العـوز المنـاعي الم
البشــري والســل والمالريــا، والــذي يشــمل العمــل علــى التصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات. ومــع ذلــك فلــم يتســن 

الطلبات التي تلبيها المنظمة من أجل االسـتجابة تخصيص كل ما يلزم من الموظفين والموارد المالية، وذلك بسبب 
لفاشـــية مـــرض فيـــروس اإليبـــوال فـــي غـــرب أفريقيـــا. ومـــن ثـــم فـــإن األمانـــة ركـــزت، وهـــي تتعامـــل مـــع مســـألة مقاومـــة 

، وخصوصـًا إعـداد مسـودة خطـة ٢٥-٦٧ج ص عمضادات الميكروبات، على تلبية الطلبات التي وردت في القـرار 
بالــدعم مــن عــدة دول أعضــاء استضــافت  األمانــةضــادات الميكروبــات. وقــد حظيــت عمــل عالميــة بشــأن مقاومــة م

 المشاورات بخصوص مقاومة مضادات الميكروبات، مما خفف الضغط على مواردها.
  
ة بشـــأن مقاومـــة وشـــكلت مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة أســـاس تعريـــف العمـــل الـــذي ستضـــطلع بـــه األمانـــ -٦

. وتــم تعريــف أحــد الُمخرجــات التــي تجســد النتيجــة المتوقعــة مــن ٢٠١٧-٢٠١٦فــي الثنائيــة  مضــادات الميكروبــات
، بمــا فــي ذلــك المنجــزات ٢٠١٧-٢٠١٦إلــى الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة  بالنســبةعمــل المنظمــة فــي هــذا المجــال 

المســتهدفة علــى كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة الثالثــة. وســوف تُقــدم متطلبــات الميزانيــة المقابلــة إلــى جمعيــة 
 لصحة العالمية الثامنة والستين كي تنظر فيها.ا
  

 الحيــوان لصــحة العالميــة والمنظمــة والزراعــة األغذيــة منظمــة بــين الثالثــي التعــاون تعزيــز
  العالمية الصحة ومنظمة

 
علــى مــذكرة  العالميــة الصــحة ومنظمــة الحيــوان لصــحة العالميــة والمنظمــة والزراعــة األغذيــة منظمــةاتفقــت  -٧

وتركــز علــى تعزيــز التعــاون بــين المنظمــات الــثالث. وحــددت هــذه المنظمــات أن  ١بالتعــاون الثالثــيمفــاهيم خاصــة 
المواضــيع الرئيســية للتعــاون فــي إطــار الترتيــب الثالثــي األطــراف.  مقاومــة مضــادات الميكروبــات هــو أحــدموضــوع 

ية المضادة للميكروبات في البيانات الخاصة باستعمال األدو  ٢٠١٤وتشمل مجاالت التعاون التي تعززت في عام 
الحيوانــات المنتجــة للغــذاء، والترصــد المتكامــل لمقاومــة مضــادات الميكروبــات، وبنــاء القــدرات مــن خــالل الحلقــات 

  العملية التدريبية والمشاريع التجريبية الوطنية، وٕاعداد المواد المشتركة الخاصة بالدعوة.
  

                                                           
١   The FAO-OIE-WHO Collaboration: sharing responsibilities and coordinating global activities to address 

health risks at the animal-human-ecosystems interfaces – a tripartite concept note, 2010, available at 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf  
(accessed  20 November 2014).                                                                                                                                    
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والمعنيــان  الحيــوان لصــحة العالميــة والمنظمــة والزراعــة األغذيــةشــارك مركــزا االتصــال التابعــان لمنظمــة و  -٨
بمقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي كــل االجتماعــات التــي تولــت منظمــة الصــحة العالميــة قيادتهــا أو شــاركت فــي 

 التقنـيو  االسـتراتيجي االستشـاري الفريـقرعايتها بشأن إعداد مسـودة خطـة العمـل العالميـة، بمـا فـي ذلـك اجتماعـات 
في اجتماعـات الفريـق االستشـاري التـابع لمنظمـة  االتصال مركزا. كما شارك الميكروبات مضادات بمقاومة المعني

أساسـية  مـدخالت، الـذي ينجـز باسـتمرار الميكروبات مضادات لمقاومة المتكاملالصحة العالمية والمعني بالترصد 
مة مضادات الميكروبات، والتي ُنسبت فيهـا ومنسقة. وهذا التعاون مبين في مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاو 

 عدة إجراءات على نحو مشترك إلى المنظمات الثالث في إطار التعاون الثالثي األطراف.
  

   المستوى رفيعة بمبادرة الخاصة الخياراتتحري 
  
، والسيما طلـب جمعيـة ٢٥-٦٧ج ص عكتبت المديرة العامة إلى األمين العام لألمم المتحدة لتبلغه بالقرار  -٩

 الـــوعي زيـــادة أجـــل مـــنالصـــحة تحـــري اتخـــاذ مبـــادرة رفيعـــة المســـتوى، بمـــا فـــي ذلـــك عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى، 
. وردًا علــى ذلــك أكــد األمــين العــام الميكروبــات مضــادات مقاومــة بشــأن السياســي المســتوى علــى والقيــادة والمشــاركة

ي تضـطلع بـه منظمـة الصـحة العالميـة والـدول األعضـاء بخصـوص مقاومـة للمديرة العامة دعمه الكامل للعمـل الـذ
مــة مضـادات الميكروبــات. وحـددت المشــاورات، التــي تمخضـت عــن وضــع مسـودة خطــة العمــل العالميـة بشــأن مقاو 

إنشــاء شــراكة  رات، والســيما فيمــا يتعلــق باحتياجــات البلــدان الناميــة، وضــرورةمضــادات الميكروبــات، بعــض الخيــا
أكثــر) لتيســير اســتحداث وٕاتاحــة أدويــة وتــدخالت جديــدة. ويــرد وصــف هــذه الخيــارات فــي مســودة خطــة العمــل  (أو

 العالمية.
 
، علــى أن تتخــذ إجــراءات مــن ٢٥-٦٧ج ص عحثــت جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء أيضــًا، فــي القــرار و  -١٠

مضاهاة المعلومات عن حالة أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وتعمل األمانة مع الدول األعضاء على 
خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، وعــن اللــوائح والسياســات الخاصــة باســتعمال األدويــة 
المضــادة للميكروبــات. وســوف ُينشــر تقريــر بنــاًء علــى هــذه المعلومــات قبــل انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة 

التي سيمكن على أساسها رصد التقدم فـي المسـتقبل علـى المسـتوى الـوطني والستين، وسيتضمن البيانات المرجعية 
 والعالمي وٕاعداد التقارير عنه.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 مًا بهذا التقرير.المجلس مدعو إلى اإلحاطة عل -١١
  
  

=     =     =  


