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  خطة العمل العالمية بشأن  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

  بصيغته المعدلةمشروع قرار 
  المشاورات غير الرسمية علىبناًء 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر المـــوجز المقـــدم عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ القـــرار    مـــن الديباجـــة ١الفقـــرة 
بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، والتقريـــر المقـــدم عـــن مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن  ٢٥-٦٧ع  ص  ج

  ١مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

بشــأن اســتعمال األدويــة  ١٣-٤٧ج ص عو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرارين    مــن الديباجــة ٢الفقــرة 
بشــــأن األمــــراض المســــتجدة وغيرهــــا مــــن األمــــراض الســــارية: مقاومــــة  ١٧-٥١ج ص ععلــــى نحــــو رشــــيد، والقــــرار 

بشـــأن  ٢٧-٥٨ج ص عبشـــأن األمـــن الصـــحي العـــالمي، والقـــرار  ١٤-٥٤ج ص عمضـــادات الميكروبـــات، والقـــرار 
بشــأن التقــدم المحــرز فــي اســتعمال األدويــة  ١٦-٦٠ج ص عتحســين احتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والقــرار 

بشــأن متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل  ٢٢-٦٦ج ص ععلــى نحــو رشيـــــد، والقـــــرار 
  دات الميكروبات؛بشأن مقاومة مضا ٢٥-٦٧ج ص عوتنسيق البحث والتطوير؛ والقرار 

  
وٕاذ تدرك أن إتاحة العوامـل الناجعـة المضـادة للميكروبـات ُتعـد شـرطًا أساسـيًا فـي    من الديباجة ٣الفقرة 

معظم مجاالت الطب الحديث، وأن المقاومة المتزايدة لمضادات الميكروبـات تهـدد المكاسـب التـي تحققـت بصـعوبة 
ققــت مــن خــالل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة، فــي مجــال الصــحة والتنميــة، وخصوصــًا تلــك التــي تح

وأن مقاومة مضادات الميكروبـات تهـّدد اسـتدامة اسـتجابة الصـحة العموميـة لكثيـر مـن األمـراض السـارية، بمـا فيهـا 
  السل والمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ األيدز؛

  
وٕاذ ُتــدرك أن اآلثــار الصــحية واالقتصــادية لمقاومــة مضــادات الميكروبــات تشــكل مــن الديباجــة  ٤الفقــرة 

عبئًا ثقيًال ومتناميًا على البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الـدخل، وأنهـا تتطلـب اتخـاذ إجـراءات سـريعة علـى 
لعوامــل جديــدة مضــادة  خاصــة بــالنظر إلــى االســتحداث المحــدودو المســتوى العــالمي والمســتويين الــوطني واإلقليمــي، 

  للميكروبات؛  
  

وٕاذ تقـــر بـــأن األثـــر الرئيســـي لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات يقـــع علـــى صـــحة   مـــن الديباجـــة  ٥الفقـــرة 
اإلنسان، ولكنها تقر بأن العوامـل المسـاعدة والعواقـب، بمـا فـي ذلـك العوامـل والعواقـب االقتصـادية وغيرهـا، تتجـاوز 
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نهج متسق وشـامل ومتكامـل علـى المسـتوى العـالمي واإلقليمـي والـوطني انطالقـًا  مجال الصحة، ومن ثم يلزم اتباع
من نهج "الصحة الواحدة" وما هو أبعد من ذلك، مـع إشـراك مختلـف الجهـات الفاعلـة والقطاعـات، مـن قبيـل الطـب 

  البشري والطب البيطري وقطاع الزراعة وقطاع البيئة وقطاع المالية والمستهلكين؛
  

وٕاذ تــدرك أن االســتعمال غيــر الســليم لألدويــة المضــادة للميكروبــات فــي جميــع    الديباجــةمــن  ٦الفقــرة 
عاجلـة وواسـعة االنتشـار فـي البلـدان المرتفعـة والمتوسـطة والمنخفضـة الـدخل،  القطاعات ذات الصلة مـازال مشـكلة

مســببات األمــراض،  زيــادة مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي مجموعــة كبيــرة مــن لهــا عواقــب وخيمــة بالنســبة إلــى
  كالبكتريا والفيروسات والطفيليات؛ 

  
وٕاذ تالحــظ أنــه بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة طــوال عــدة عقــود مــن جانــب الــدول    مــن الديباجــة ٧الفقــرة 

األدويــة  تيســير أســعار األعضــاء واألمانــة والشــركاء فــإن معظــم البلــدان الناميــة مازالــت تواجــه تحــديات متعــددة فــي
  على نحو شامل؛ وٕاتاحتها يص الجيدة والمأمونة والناجعة المضادة للميكروباتووسائل التشخ

  
وٕاذ تسلم بأنه رغم االستثمارات الكبيرة التي تمت بالفعل من أجل مكافحة مقاومـة    من الديباجة ٨الفقرة 

مضادات الميكروبات مازالت هناك حاجة إلى تعبئة مـوارد أكثـر بكثيـر مـن أجـل دعـم العمـل الفعـال علـى المسـتوى 
ليـــة، وخصوصـــًا تقـــديم الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم مـــن خـــالل تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة والما

  المساعدة التقنية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  

وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة لتعزيــز الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، مــن الديباجــة    ٩الفقــرة 
  في ذلك اإلصحاح والتصحح الجيدين، في المجتمع المحلي وفي مرافق الرعاية الصحية؛ بما

  
وٕاذ تعتــرف بأهميــة التمنيــع بوصــفه أحــد أكثــر التــدخالت مردوديــة فــي مجــال    مــن الديباجــة ١٠ة الفقــر 

  الصحة العمومية، وبأن للقاحات دورًا هامًا في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

وٕاذ تشدد على الحاجة الملحة إلى استحداث أدويـة جديـدة مضـادة للميكروبـات،    من الديباجة ١١الفقرة 
وكــذلك وســائل تشــخيص فعالــة وســريعة وزهيــدة التكلفــة، ولقاحــات وتــدخالت أخــرى، وٕاذ تــذكر باالســتراتيجية وخطــة 

بشـأن متابعـة تقريـر  ٢٢-٦٦ج ص عالعمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، وبـالقرار 
حـــث والتطـــوير، والـــذي يتنـــاول مســـألة فشـــل أســـواق فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق الب

  األدوية؛
  

ـــرة  ـــة إلـــى نظـــام ترصـــد أكثـــر تنســـيقًا ومواءمـــة مـــن   مـــن الديباجـــة  ١٢الفق وٕاذ تعتـــرف بالحاجـــة العاجل
رصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى  أجــل
ًا لجمــع البيانــات والتبليــغ علــى نطــاق قطاعــات الصــحة البشــرية والطــب والطــب البيطــري معــايير مقبولــة دوليــ وضــع

  والزراعة؛
وٕاذ تؤكــد علــى ضــرورة تحســين الــوعي والفهــم فيمــا يتعلــق بمقاومــة مضــادات    مــن الديباجــة ١٣الفقــرة 

طاعــات الصــحة البشــرية الميكروبــات، مــن خــالل البــرامج المجتمعيــة العامــة الفعالــة والتعلــيم والتــدريب، وكــذلك فــي ق
  والطب البيطري والزراعة،

  
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ تعتمد   من المنطوق) ١(الفقرة 
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  من المنطوق)  ٢(الفقرة 
  
تنفيـــذ اإلجـــراءات المقترحـــة للـــدول األعضـــاء فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة   )١(

 مضادات الميكروبات، والتي تم تكييفها مع األولويات الوطنية والسياقات المحددة؛
 
تعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة مــن خــالل القنــوات الداخليــة والثنائيــة والمتعــددة األطــراف  )٢(

  تيجيات بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛لتنفيذ الخطط واالسترا
 
القيام، بحلول جمعية الصحة العالمية السبعين، بوضع خطط عمل وطنية بشأن مقاومة  )٣(

مضادات الميكروبات تتـواءم مـع خطـة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات ومـع 
 ومية الدولية ذات الصلة؛المعايير والمبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب الهيئات الحك

  
الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين إلى تنفيذ اإلجراءات الالزمـة مـن  تدعو  من المنطوق) ٣(الفقرة 

  أجل إنجاز األغراض الخمسة لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  من المنطوق) ٤(الفقرة 
  
تنفيـــذ اإلجـــراءات المحـــددة لألمانـــة فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات   )١(

  الميكروبات؛
  
ضـــمان أن جميـــع أجـــزاء المنظمـــة ذات الصـــلة، فـــي المقـــر الرئيســـي وعلـــى المســـتويين   )٢(

اإلقليمي والقطري، مشاركة ومنسَّقة على نحو نشط من أجل تعزيز العمل بشـأن احتـواء المقاومـة 
ميكروبات، بما في ذلك من خالل تتبع تدفقات الموارد ألغـراض البحـث والتطـوير فـي المضادة لل

مجال المقاومـة المضـادة للميكروبـات فـي المرصـد الصـحي العـالمي الجديـد للبحـث والتطـوير فـي 
  مجال الصحة؛

 
تعزيز التعاون الثالثي بـين منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان   )٣(
نظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن أجـــل مكافحـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات انطالقـــًا مـــن الـــروح وم

 المتوخاة في  نهج "الصحة الواحدة"؛
 
العمــــــل مـــــــع الفريـــــــق االستشـــــــاري االســــــتراتيجي والتقنـــــــي المعنـــــــي بمقاومـــــــة مضـــــــادات   )٤(

ــــدول األعضــــاء ــــات، ومــــع ال ــــة ١الميكروب ــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالمي لصــــحة  ومنظمــــة األغذي
الحيوان، وسائر الشركاء المعنيين، على وضع إطـار للرصـد والتقيـيم يتماشـى مـع المبـدأ الخـامس 

  من خطة العمل العالمية؛
 
والشـــركاء المعنيـــين، بإنشـــاء وتنفيـــذ برنـــامج  ١مـــع الـــدول األعضـــاء بعـــد التشـــاورالقيـــام،   )٥(

عالمي متكامل لترصد مقاومة مضادات الميكروبات عبر جميع القطاعات بما يتماشى مع خطة 
  العمل العالمية؛

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١
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إنشـــــاء شـــــبكة مـــــن المراكـــــز المتعاونـــــة مـــــع المنظمـــــة لـــــدعم ترصـــــد مقاومـــــة مضـــــادات   )٦(
 لمنظمة؛الميكروبات وتقييم الجودة في كل إقليم من أقاليم ا

  
والشـــركاء المعنيـــين، بوضـــع خيـــارات بشـــأن  ١مـــع الـــدول األعضـــاء بعـــد التشـــاورالقيـــام،   )٧(

والقوامـــة لـــدعم اســـتحداث األدويـــة ووســـائل التشـــخيص واللقاحـــات الجديـــدة  للتطـــويرإطـــار عـــالمي 
ظ المضادة للميكروبات، وغيرها من التدخالت، ومراقبتها وتوزيعهـا واسـتعمالها المالئـم، مـع الحفـا

فــي الوقــت نفســه علــى األدويــة الموجــودة المضــادة للميكروبــات وتعزيــز إمكانيــة الوصــول لألدويــة 
ووســــائل التشــــخيص الموجــــودة والجديــــدة الميســــورة التكلفــــة المضــــادة للميكروبــــات، ومــــع مراعــــاة 
احتياجـــــات كـــــل البلـــــدان، وبمـــــا يتماشـــــى مـــــع خطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن مقاومـــــة مضـــــادات 

  ديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛الميكروبات، وتق
  
العمـــل مـــع األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة علـــى اســـتبانة   )٨(

أفضل آلية (آليات) لتحقيق االستثمار الالزم لتنفيذ خطة العمل العالمية بشـأن المقاومـة المضـادة 
 ياجات البلدان النامية؛ للميكروبات، وخاصة فيما يتعلق باحت

 
الخيـــارات الخاصــة بعقـــد  بوضــعالقيــام، بعــد التشـــاور مــع األمـــين العــام لألمــم المتحـــدة،   )٩(

، على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، بمـا فـي ذلـك ٢٠١٦اجتماع رفيع المستوى في عام 
المنجــزات المســتهدفة المحتملــة، وتقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن 

  للمجلس التنفيذي؛ المائة بعد والثالثين الثامنة الدورةخالل 
  
 ديم الـــدعم والمســـاعدة التقنيـــة إلـــى البلـــدان، مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى البلـــدانتقـــ  )١٠(

  فضة والمتوسطة الدخل؛المنخ
 
 ٢٠١٧-٢٠١٦اســـــتبقاء مـــــوارد كافيـــــة لألمانـــــة، بمـــــا يتماشـــــى مـــــع الميزانيـــــة البرمجيـــــة   )١١(

العالميـة ، من أجل تنفيـذ خطـة العمـل ٢٠١٩-٢٠١٤المقترحة وبرنامج العمل العام الثاني عشر 
 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛

 
عــن التقــدم المحـــرز فــي تنفيــذ هــذا القـــرار إلــى جمعيــة الصـــحة  تقريــر كــل ســـنتينتقــديم   )١٢(

العالميــة الســبعين والثانيــة والســبعين والرابعــة والســبعين، وٕاعــداد تقريــر مبــدئي وتقديمــه إلــى جمعيــة 
  الصحة العالمية التاسعة والستين.

  
  

   =     =  =  

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١


