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التـــي تحققـــت بصـــعوبة فـــي مجـــالي الصـــحة والتنميـــة، وخصوصـــًا تلـــك التـــي تحققـــت مـــن خـــالل األهـــداف 
  لمتعلقة بالصحة؛اإلنمائية لأللفية ا

  
وٕاذ تـــــدرك أن العواقـــــب الصـــــحية واالقتصـــــادية لمقاومـــــة مضـــــادات    مـــــن الديباجـــــة ٤الفقـــــرة   

والمتوسـطة الـدخل والمنخفضـة الـدخل، الميكروبات تشكل عبئًا ثقيًال ومتناميًا على البلدان المرتفعة الدخل 
ـــوطني واإلقليمـــي والعـــالجوتقتضـــي اتخـــاذ إجـــراءات عا ـــة علـــى المســـتوى ال ـــالنظر إلـــى ل مي، وخصوصـــًا ب

  محدودية تطوير العوامل الجديدة المضادة للميكروبات؛
  

الرئيسي لمقاومة مضـادات الميكروبـات يلحـق بصـحة بأن األثر وٕاذ تقر    من الديباجة ٥الفقرة 
 اإلنسان، ولكنها تقر بأن العوامل المساعدة والعواقب، بما فـي ذلـك العوامـل والعواقـب االقتصـادية وغيرهـا،

تتجاوز مجال الصحة، ومن ثم يلـزم اتبـاع نهـج متسـق وشـامل ومتكامـل علـى المسـتوى العـالمي واإلقليمـي 
  والوطني انطالقًا من روح نهج "الصحة الواحدة" وما وراءها؛

 
أن الوعي بالنطاق الواسع والعجلة فيما يتعلـق بالتهديـد القـائم وٕاذ تالحظ    من الديباجة ٦الفقرة 

هو وعي محدود، وأن القرارات السابقة التي صدرت عن جمعية الصحة، واالستراتيجيات الخاصة باحتواء 
  مقاومة مضادات الميكروبات لم تُنفذ بعد على نطاق واسع؛ 

 
ميكروبــات تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن وٕاذ تقــر بــأن مقاومــة مضــادات ال   مــن الديباجــة ٧الفقــرة 

ومـة بـين بعـض مسببات األمراض، بمـا فيهـا الجـراثيم والفيروسـات والطفيليـات، ولكنهـا تقـر بـأن نشـوء المقا
سيما الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، يكتسي أهمية عاجلة بوجه خاص ويلـزم مسببات األمراض، وال

  إيالء معظمها اهتمام فوري؛
 

وٕاذ ترحـب بإنشـاء فرقـة العمـل العالميـة التابعـة لمنظمـة الصـحة العالميـة    الديباجةمن  ٨الفقرة 
منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة األغذيـة  بـينوالمعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، وبالتعـاون الثالثـي 

  ،والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
 

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث   -١ منطوق)المن  ١(الفقرة 
 
زيادة الوعي والمشاركة والقيادة علـى المسـتوى السياسـي مـن أجـل تسـريع الجهـود الراميـة  )١(

 مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول؛إلى إتاحة 
  
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي لتعزيــز الوقايــة مــن   )٢(

  العدوى ومكافحتها بوسائل تشمل تطبيق تدابير التصحح األساسية؛
  
تطـــوير أو تعزيـــز الخطـــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة والتعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل احتـــواء   )٣(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
البشـــرية والماليـــة لتنفيـــذ الخطـــط واالســـتراتيجيات مـــن أجـــل تعزيـــز احتـــواء  حشـــد المـــوارد  )٤(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
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الـــنظم العامـــة إلدارة المستحضـــرات الصـــيدالنية، بمـــا فـــي ذلـــك الـــنظم التنظيميـــة تعزيـــز   )٥(
الحـوافز وآليات سلسلة التوريد، لضمان تـوافر العوامـل الناجعـة المضـادة للميكروبـات، مـع مراعـاة 

  المالية والحوافز األخرى التي قد يكون لها أثر سلبي على سياسات وصف األدوية وصرفها؛
  
إجراء مسح لمدى مقاومة مضادات الميكروبات، والرصد الُمنتظم السـتعمال المضـادات   )٦(

الحيوية في كل القطاعات ذات الصلة، وخصوصًا قطاعي الصحة والزراعة، بمـا فـي ذلـك تربيـة 
نـــات، وتبـــادل هـــذه المعلومـــات كـــي يتســـنى كشـــف االتجاهـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة الحيوا
  دة ورصدها؛السائ

  
 العـــامتحســـين وعـــي جميـــع مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة وأصـــحاب المصـــلحة مـــن القطـــاع   )٧(

) التهديــــــد الــــــذي تشــــــكله مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــات، ١والقطاعــــــات األخــــــرى بمــــــا يلــــــي: (
) أهميـــة تـــدابير الوقايـــة مـــن العـــدوى ٣مال المســـؤول للمضـــادات الحيويـــة، (ضـــرورة االســـتع )٢(

  ومكافحتها؛
  
تشجيع ودعم البحث والتطوير، بما فـي ذلـك نمـاذج األعمـال، مـن أجـل مكافحـة مقاومـة   )٨(

مضادات الميكروبات ووضـع نهـوج مجديـة إلطالـة عمـر األدويـة المضـادة للميكروبـات، وتشـجيع 
  ديدة وأدوية جديدة مضادة للميكروبات؛ استحداث وسائل تشخيص ج

  
التعــاون مــع األمانــة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات   )٩(

الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مقاومــة المضــادات الحيويــة، تســتند إلــى كــل مــا هــو متــاح مــن البينــات 
  وأفضل الممارسات؛

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب   -٢ منطوق)المن  ٢(الفقرة 

 
الرئيسي وعلـى  ضمان أن تشارك جميع أجزاء المنظمة ذات الصلة، على مستوى المقر  )١(

التنســـيق بينهـــا بفعاليـــة فـــي تعزيـــز  مســـتوى المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، مشـــاركة نشـــطة وأن يـــتم
خــالل تتبــع العمــل الخــاص بــاحتواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا يشــمل القيــام بــذلك مــن 

تدفقات موارد البحـث والتطـوير بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي المرصـد العـالمي الجديـد 
  للبحث والتطوير في مجال الصحة؛

  
وبرنــامج  ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانيــة البرمجيــة لاســتبقاء المــوارد الكافيــة لعمــل األمانــة، وفقــًا ل  )٢(

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤عشر  الثانيالعمل العام 
  
تعاون الثالثي بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة تعزيز ال  )٣(

العالميــة لصــحة الحيــوان مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات انطالقــًا مــن روح نهــج 
  "الصحة الواحدة"؛

  
القيام مع األمـين العـام لألمـم المتحـدة بتحـري الخيـارات الخاصـة بمبـادرة رفيعـة المسـتوى   )٤(

تشـــمل عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى، مـــن أجـــل زيـــادة الـــوعي والمشـــاركة والقيـــادة علـــى المســـتوى 
  السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛
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فــي ذلــك  إعــداد مســودة خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا  )٥(
البلدان، وخصوصًا البلدان  لكلتلبي الحاجة إلى ضمان توافر القدرة مقاومة المضادات الحيوية، 

مضـــادات الميكروبـــات، وتراعـــي كـــل  المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل، مـــن أجـــل مكافحـــة مقاومـــة
الممارسـات، وكـذلك التوصـيات الصـادرة عـن الفريـق االستشـاري  هو متاح من البينات وأفضل ما

السياسـات  ، وحزمـةلمنظمة الصحة العالمية والمعني بمقاومة مضـادات الميكروبـات التابع التقني
  ، والتي تطلب من الدول األعضاء ما يلي:٢٠١١التي وضعتها المنظمة في عام 

  
لــة، مــع تــوفير المســاءلة ومشــاركة المجتمــع   )أ( االلتــزام بخطــة وطنيــة شــاملة ومموَّ

  ؛المدني
  
  ؛تعزيز قدرات الترصد والقدرات المختبرية  )ب(
  
  ؛ية المضمونة الجودةضمان اإلتاحة غير المنقطعة لألدوية األساس  )ج(
  
تنظــيم وتعزيـــز االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة، بمــا فـــي ذلـــك اســـتعمالها فـــي تربيـــة   )د(

  ؛الحيوانات، وتأمين الرعاية السليمة للمرضى
  
  ؛تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها  )ه(
  
   ؛تعزيز االبتكار والبحث والتطوير الستحداث أدوات جديدة  )و(

  
اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات فــي تــوفير المعلومــات الالزمــة إلعــداد مســودة خطــة العمــل   )٦(

العالميــة، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وكــذلك مــع ســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين، 
وخصوصـــًا أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددي القطاعـــات، مثـــل منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة 

  العالمية لصحة الحيوان؛
  
تقديم مسودة خطة العمل العالمية لمكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، بمـا فـي ذلـك   )٧(

مقاومــة المضــادات الحيويــة، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، عــن طريــق المجلــس 
التنفيذي في دورته السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، مـع تقريـر مـوجز عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ 

 األخرى من هذا القرار. الجوانب
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