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  األعمال جدول من ٤-١٦ البند
  

      خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
  ١التقرير الخاص بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،بعد النظر في 

  
فـي مجـال الصـحة العموميـة، وعلـى وٕاذ تؤكد على أهمية التمنيع بوصفه واحدًا من أكثر التدخالت فعاليـة 

  ؛إتاحة التمنيع باعتباره خطوة رئيسية صوب توفير الصحة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
العقـد الخـاص باللقاحـات ي مجال التمنيع بالعالم وبااللتزام المقطـوع فـي إطـار تعترف بالتقدم الُمحرز ف وٕاذ

  ؛بشأن بلوغ األهداف والمعالم المتوخاة من التمنيع ٢٠٢٠-٢٠١١والتمنيع 
  
ج ص االستراتيجية العالمية للتمنيع، وبـالقرار بشأن  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عتذّكر بالقرارين  وٕاذ

بشــأن االســتراتيجية وخطــة  ٢١-٦١ج ص ع بشــأن خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، وبــالقرار ١٧-٦٥ ع
بشــأن االســتراتيجية  ١١-٥٤ج ص عالعمـل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة، وبــالقرار 

  ؛للمنتجات الطبية ز النظم التنظيميةبشأن تعزي ٢٠-٦٧ج ص عالدوائية لمنظمة الصحة العالمية، وبالقرار 
  

مســتوى التغطيــة بــالتمنيع فــي العــالم لــم تطــرأ عليــه إال زيــادة طفيفــة منــذ أواخــر عــام  وٕاذ تالحــظ بقلــق أن
مليـون طفـل دون السـنة األولـى مـن العمـر أخـذ سلسـلة اللقـاح  ٢١لم يكمل أكثـر مـن  ٢٠١٣؛ وأنه في عام ٢٠٠٠

  ؛ يالثالثي الجرعات ضد الخناق والكزاز والسعال الديك
  
لقاحات جديدة ضد األسباب الهامة لألمراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، مـن تدرك أن إتاحة  وٕاذ

  ؛قبيل االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم، يمكن أن تمنع األسباب الرئيسية لوفيات األطفال والنساء
  

يلزمـــه دعـــم سياســـي ومـــالي مســـتدام مـــن الـــدول وٕاذ تعتـــرف بـــأن تكليـــل بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة بالنجـــاح 
  األعضاء؛
  

منظمـــة واليونيســـيف والتحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات ال وٕاذ تعـــرب عـــن تقـــديرها إلســـهامات كـــل مـــن
والتمنيــع وجميــع الشــركاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى دعــم إدخــال لقاحــات جديــدة إلــى البلــدان الناميــة وتعزيــز خــدمات 

  ؛التمنيع
  
بـــين الـــدول األعضـــاء ألســـباب منهـــا زيـــادة العـــبء المـــالي ا القلـــق إزاء تنـــامي أوجـــه اإلجحـــاف يســـاوره وٕاذ

للقاحــات الجديــدة المبنــي علــى وجــود دول منهــا مؤهلــة أو أخــرى غيــر مؤهلــة للحصــول علــى دعــم مــالي وتقنــي مــن 
  ؛الشركاء العالميين

                                                           
 .٦٨/٣٠جلوثيقة ا   ١
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تتــاح لهــا فرصــة الحصــول  دخل قــد الالعديــد مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــوٕاذ يســاورها القلــق ألن 
على لقاحات أحدث ومحسنة، والسيما بسبب التكاليف المتعلقة بشـراء تلـك اللقاحـات وٕادخالهـا، ويسـاورها القلـق إزاء 

  ؛زيادة تكاليف برامج التمنيع الشاملة الناجمة عن ارتفاع أسعار اللقاحات التي توصي بها المنظمة
  

للجمهــور عــن أســعار اللقاحــات نــادرة، وأن مــن الضــروري إتاحــة معلومــات أن البيانــات المتاحــة وٕاذ تــدرك 
  ؛عن أسعارها تسهيًال لجهود الدول األعضاء الرامية إلى إدخال لقاحات جديدة

  
تمنيـع فـي جـدول أعمـال إلى مداخالت العديد مـن الـدول األعضـاء سـنويًا بشـأن إدراج بنـد عـن الوٕاذ تشير 

عن قلقها إزاء التكاليف غير الميسورة للقاحات الجديدة، وتناشد فيه المجتمع العالمي أن  ، تعرب فيهجمعية الصحة
  ؛يؤيد وضع استراتيجيات تخّفض أسعارها

  
إلى إطار المنظمـة العـالمي لتيسـير الحصـول علـى األدويـة األساسـية، ومكوناتـه األربعـة التاليـة: وٕاذ تشير 

والنظم الموثوقة لشؤون الصحة واإلمـداد، والتمويـل المسـتدام، واألسـعار  اختيار األدوية واستعمالها على نحو رشيد،
  ؛المعقولة

  
أهميـة المنافسـة لخفـض األسـعار وضـرورة زيـادة عـدد الشـركات المصـنعة، وخاصـة وٕاذ تأخذ فـي الحسـبان 

لمعـايير المنظمـة في البلدان النامية، األمر الذي يمكن أن يفضي إلى إنتاج لقاحات ُتختبر صـالحيتها مسـبقًا طبقـًا 
  ؛وٕايجاد سوق تنافسية

  
دور الحاسم للقاحات وبرامج التمنيع فـي إنقـاذ األرواح، وتسـعى جاهـدة إلـى إتاحـة التمنيـع وٕاذ تشّدد على ال

  ؛للجميع
  

 كالميـت عصـيات قـاحلوٕاذ تالحظ مع القلق النقص العـالمي فـي بعـض اللقاحـات الروتينيـة التقليديـة، مثـل 
  الحصبة األلمانية؛اللقاح المجمع للحصبة و و ، BCG غيران

  
ـــًا، وبالفعـــل، ســـببًا هامـــًا لتعطيـــل جـــداول التطعـــيم، وبـــأن مـــن  وٕاذ تســـلم بـــأن نقـــص اللقاحـــات يشـــكل غالب
ـــة ومســـتدامة لإلنتـــاج واإلمـــداد والشـــراء لضـــمان إتاحـــة كـــل اللقاحـــات  ـــاًء علـــى ذلـــك إنشـــاء نظـــم فعال الضـــروري بن

  الضرورية ذات الجودة المضمونة في الوقت المناسب؛
  
ذ تعرب عن قلقها ألن التشكيك في التطعيم مازال يتنـامى فـي المجتمـع بـالرغم مـن أن اللقاحـات الحديثـة وإ 

ـــألرواح بســـبب نقـــص  ـــال ال يحصـــلون علـــى اللقاحـــات المنقـــذة ل ـــرًا مـــن األطف ثبتـــت نجاعتهـــا ومأمونيتهـــا، وألن كثي
  تى الدعاية النشطة المضادة للتطعيم،المعلومات المتاحة للوالدين أو للعاملين في مجال الرعاية الصحية، أو ح

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
ماليـــة وبشـــرية كافيـــة ألغـــراض إدراج اللقاحـــات فـــي جـــداول التمنيـــع الوطنيـــة أن تخّصـــص مـــوارد  )١(
 صون برامج تمنيع رصينة وفقًا لألولويات الوطنية؛لو 

 

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء   ١
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أن تعّزز الجهود المبذولة، عند اللزوم وحسب االقتضاء، لتجميع شراء كميات من اللقاحات لـدى  )٢(
التجمعات اإلقليمية واألقاليمية أو سـواها مـن التجمعـات، حسـب االقتضـاء، بحيـث تزيـد القـدرة علـى تحمـل 

 التكاليف من خالل االستفادة من وفورات الحجم؛
 

بتقديم بيانـات عـن أسـعار اللقاحـات فـي الوقـت المناسـب إلـى أن تقوم، إذا أمكن وحسب اإلتاحة،  )٣(
المنظمة لكي تنشرها، وذلك بهدف زيـادة القـدرة علـى تحمـل التكـاليف مـن خـالل تحسـين شـفافية األسـعار، 

 وخصوصًا فيما يتعلق باللقاحات الجديدة؛
 

لألولويـــات أن تســـعى إلـــى إيجـــاد فـــرص إلنشـــاء قـــدرات وطنيـــة وٕاقليميـــة لتصـــنيع اللقاحـــات، وفقـــًا  )٤(
الوطنيــة، بمقــدورها أن تنــتج طبقــًا للمعــايير التنظيميــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك االختبــار المســبق للصــالحية 

 بالمنظمة؛ 
 

أن تضــــع آليــــات لزيــــادة إتاحــــة المعلومــــات القابلــــة للمضــــاهاة عــــن تمويــــل الحكومــــات لتطــــوير  )٥(
تفيد مـن اسـتثمارات الحكومـات فـي اللقاحات، والعمل على وضع استراتيجيات تعزز الصحة العمومية وتسـ

 تطوير اللقاحات؛
 

ـــدعم الجهـــود الجاريـــة التـــي يبـــذلها مختلـــف الشـــركاء بتنســـيق مـــن المنظمـــة لتصـــميم وتنفيـــذ  )٦( أن ت
االستراتيجيات الالزمة لمعالجة الفجوات في اللقاحات والتمنيع التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسـطة 

  ؛ الدخل التي تطلب المساعدة
  

ن تحســن شــراء اللقاحــات ونظــم تســليمها وتحــافظ عليهــا مــن أجــل تعزيــز اإلمــداد المــأمون بكــل أ )٧(
 اللقاحات الضرورية دون انقطاع وبتكلفة معقولة، وٕاتاحتها لجميع مقدمي خدمات التمنيع؛

  
أن تعـــــزز الـــــدعوة إلـــــى التمنيـــــع، وتـــــوفر التـــــدريب للمهنيـــــين الصـــــحيين، والمعلومـــــات للجمهـــــور  )٨(

 منيع، وذلك لتحقيق فهم واضح لفوائد التمنيع ومخاطره؛بخصوص مسائل الت
 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  
التمويــــل الــــالزم لــــدعم الجهــــود التعاونيــــة بالكامــــل مــــع الجهــــات الشــــريكة أن يتحــــرى ســــبل تعبئــــة   )١(

الـدخل فـي والمانحة الدولية والشركات المصنعة للقاحـات دعمـًا للبلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة 
  الحصول على إمدادات كافية ومضمونة الجودة من اللقاحات الميسورة التكلفة؛

  
أن يستمر في تطوير قواعد البيانات الخاصة بأسعار اللقاحات المتاحة للجمهور، وفي إدارة تلـك   )٢(

ي إطــار القواعـد كمــا ينبغــي، مثـل مشــروع المنظمــة المعنــي بمنتجـات اللقاحــات وأســعارها وشـرائها، وذلــك فــ
  العمل مع الدول األعضاء لزيادة إتاحة المعلومات عن األسعار؛

  
أســــعار اللقاحــــات مــــن خــــالل التقــــارير الســــنوية عــــن خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة أن يرصــــد   )٣(

  باللقاحات؛
  
قــــدم الــــدعم التقنــــي ويســــّهل تــــوفير المــــوارد الماليــــة الالزمــــة إلنشــــاء آليــــات شــــراء جماعيــــة، أن ي  )٤(

  ضى األمر، وذلك لكي تستخدمها الدول األعضاء؛اقت حيثما
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ـــدان   )٥( أن يعـــّزز برنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية ويقـــدم المســـاعدة التقنيـــة لـــدعم البل
الناميــة فــي بنــاء قــدرات البحــث والتطــوير ونقــل التكنولوجيــا، وغيرهــا مــن االســتراتيجيات مــن األوليــة إلــى 

  للقاحات، والتي تعزز التنافس السليم من أجل سوق صحية للقاحات؛ النهائية الخاصة بتطوير وصنع ا
  
يقدم تقريرًا عن الحواجز التقنية واإلجرائية والقانونية، التي قد تقّوض المنافسة الرصينة القـادرة أن   )٦(

ى على خفض أسعار اللقاحات الجديدة، وأن يتصدى للعوامل األخرى التي يمكـن أن تـؤثرًا تـأثيرًا ضـارًا علـ
  توافر اللقاحات؛

  
ــــدة   )٧( ــــدان التــــي تطلــــب المســــاعدة فــــي إدخــــال اللقاحــــات الجدي أن يســــاعد علــــى تعبئــــة المــــوارد للبل

  لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات وطبقًا لألولويات الوطنية؛ وفقاً 
  
 أن يســتمر فــي مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تحســين نظمهــا الخاصــة بتســليم اللقاحــات والحفــاظ  )٨(

عليها، وأن يستمر في تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء لتعزيز معارف ومهـارات المهنيـين العـاملين 
  في مجال الرعاية الصحية لديها في برامج التطعيم؛

  
عــن طريــق المجلــس أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة   )٩(

  .طة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتختقرير السنوي عن التنفيذي في ال
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  األعمال جدول من ١-١٥ البند
  

      خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
بشــأن مقاومــة  ٢٥-٦٧ع  ص  جبعـد النظــر فـي التقريــر المــوجز المقـدم عــن التقــدم المحـرز فــي تنفيــذ القـرار 

  ١مضادات الميكروبات، والتقرير المقدم عن مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

بشــأن اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، والقــرار  ١٣-٤٧ج ص عو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرارين 
ومــة مضــادات الميكروبــات، والقــرار بشــأن األمــراض المســتجدة وغيرهــا مــن األمــراض الســارية: مقا ١٧-٥١ص ع  ج
بشــأن تحســين احتــواء مقاومــة مضــادات  ٢٧-٥٨ج ص عبشــأن األمــن الصــحي العــالمي، والقــرار  ١٤-٥٤ص ع  ج

ـــــرار  ١٦-٦٠ج ص عالميكروبــــات، والقــــرار  ـــــد، والقــ ــــى نحــــو رشيــ بشــــأن التقــــدم المحــــرز فــــي اســــتعمال األدويــــة عل
ء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير؛ بشــأن متابعــة تقريــر فريــق الخبــرا ٢٢-٦٦ع  ص  ج

  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ ٢٥-٦٧ج ص عوالقرار 
  

وٕاذ تــدرك أن إتاحــة العوامــل الناجعــة المضــادة للميكروبــات ُتعــد شــرطًا أساســيًا فــي معظــم مجــاالت الطــب 
المكاســب التــي تحققــت بصــعوبة فــي مجــال الصــحة الحــديث، وأن المقاومــة المتزايــدة لمضــادات الميكروبــات تهــدد 

والتنمية، وخصوصًا تلك التي تحققت من خالل األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، وأن مقاومة مضـادات 
الميكروبات تهّدد استدامة استجابة الصحة العمومية لكثير من األمراض السارية، بما فيها السـل والمالريـا وفيـروس 

  ناعي البشري/ األيدز؛العوز الم
  

وٕاذ تُـدرك أن اآلثــار الصــحية واالقتصـادية لمقاومــة مضــادات الميكروبـات تشــكل عبئــًا ثقـيًال ومتناميــًا علــى 
البلـــدان المرتفعـــة والمتوســـطة والمنخفضـــة الـــدخل، وأنهـــا تتطلــــب اتخـــاذ إجـــراءات ســـريعة علـــى المســـتوى العــــالمي 

  إلى االستحداث المحدود لعوامل جديدة مضادة للميكروبات؛   خاصة بالنظرو والمستويين الوطني واإلقليمي، 
  

وٕاذ تقـــر بـــأن األثـــر الرئيســـي لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات يقـــع علـــى صـــحة اإلنســـان، ولكنهـــا تقـــر بـــأن 
، بمـــا فـــي ذلـــك العوامـــل والعواقـــب االقتصـــادية وغيرهـــا، تتجـــاوز مجـــال ، علـــى الســـواءالعوامـــل المســـاعدة والعواقـــب
نهــج متســق وشــامل ومتكامــل علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني انطالقــًا مــن الصــحة، ومــن ثــم يلــزم اتبــاع 

نهــج "الصــحة الواحــدة" ومــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مــع إشــراك مختلــف الجهــات الفاعلــة والقطاعــات، مــن قبيــل الطــب 
  البشري والطب البيطري وقطاع الزراعة وقطاع البيئة وقطاع المالية والمستهلكين؛

  
الستعمال غير السليم لألدوية المضادة للميكروبات فـي جميـع القطاعـات ذات الصـلة مـازال وٕاذ تدرك أن ا

عاجلــة وواســعة االنتشــار فــي البلــدان المرتفعــة والمتوســطة والمنخفضــة الــدخل، لهــا عواقــب وخيمــة بالنســبة  مشــكلة
ــــى ــــرة مــــن مســــببات األمــــراض، كالبكتر  إل ــــات فــــي مجموعــــة كبي ــــادة مقاومــــة مضــــادات الميكروب ــــا والفيروســــات زي ي

  والطفيليات؛ 
                                                           

 .٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩ج الوثيقتان   ١
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وٕاذ تالحظ أنه بالرغم من الجهود المبذولة طوال عدة عقـود مـن جانـب الـدول األعضـاء واألمانـة والشـركاء 
األدويـــة ووســـائل التشـــخيص الجيـــدة تيســـير أســـعار  فـــإن معظـــم البلـــدان الناميـــة مازالـــت تواجـــه تحـــديات متعـــددة فـــي

  على نحو شامل؛وٕاتاحتها  والمأمونة والناجعة المضادة للميكروبات
  

وٕاذ تسلم بأنـه رغـم االسـتثمارات الكبيـرة التـي تمـت بالفعـل مـن أجـل مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات 
مازالــت هنــاك حاجــة إلــى تعبئــة مــوارد أكثــر بكثيــر مــن أجــل دعــم العمــل الفعــال علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي 

المســاعدة التقنيــة والماليــة، وخصوصــًا تقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى والعــالمي، بمــا فــي ذلــك الــدعم مــن خــالل تقــديم 
  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛

  
فــي ذلــك اإلصــحاح  وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة لتعزيــز الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، بمــا

  والتصحح الجيدين، في المجتمع المحلي وفي مرافق الرعاية الصحية؛
  

ـــأن وٕاذ تع تـــرف بأهميـــة التمنيـــع بوصـــفه أحـــد أكثـــر التـــدخالت مردوديـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، وب
  للقاحات دورًا هامًا في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وٕاذ تشــدد علــى الحاجــة الملحــة إلــى اســتحداث أدويــة جديــدة مضــادة للميكروبــات، وكــذلك وســائل تشــخيص 
فعالــة وســريعة وزهيــدة التكلفــة، ولقاحــات وتــدخالت أخــرى، وٕاذ تــذكر باالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن 

ـــــالقرار  ـــــة، وب ـــــة الفكري ـــــة واالبتكـــــار والملكي ـــــراء بشـــــأن  ٢٢-٦٦ج ص عالصـــــحة العمومي ـــــق الخب ـــــر فري متابعـــــة تقري
  االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، والذي يتناول مسألة فشل أسواق األدوية؛

  
رصـــد مقاومـــة مضـــادات  وٕاذ تعتـــرف بالحاجـــة العاجلـــة إلـــى نظـــام ترصـــد أكثـــر تنســـيقًا ومواءمـــة مـــن أجـــل

معـايير مقبولـة دوليـًا لجمـع  بما فـي ذلـك الحاجـة إلـى وضـع الميكروبات على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي،
  البيانات والتبليغ على نطاق قطاعات الصحة البشرية والطب والطب البيطري والزراعة؛

  
وٕاذ تؤكد على ضرورة تحسين الوعي والفهم فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبـات، مـن خـالل البـرامج 

  م والتدريب، وكذلك في قطاعات الصحة البشرية والطب البيطري والزراعة،المجتمعية العامة الفعالة والتعلي
  

  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ تعتمد  -١
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢
  

تنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة للــدول األعضــاء فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات   )١(
 التي تم تكييفها مع األولويات الوطنية والسياقات المحددة؛الميكروبات، و 

 
تعبئـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة مـــن خـــالل القنـــوات الداخليـــة والثنائيـــة والمتعـــددة األطـــراف لتنفيـــذ  )٢(

  الخطط واالستراتيجيات بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛
  
 

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١
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القيــــام، بحلــــول جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين، بوضــــع خطــــط عمــــل وطنيــــة بشــــأن مقاومــــة  )٣(
مضادات الميكروبات تتـواءم مـع خطـة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات ومـع المعـايير 

 والمبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة؛
  

ــدعو  -٣ الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين إلــى تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل إنجــاز األغــراض  ت
  الخمسة لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤

  
  ت الميكروبات؛تنفيذ اإلجراءات المحددة لألمانة في خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادا  )١(
  
ضـــمان أن جميـــع أجـــزاء المنظمـــة ذات الصـــلة، فـــي المقـــر الرئيســـي وعلـــى المســـتويين اإلقليمـــي   )٢(

والقطـــري، مشــــاركة ومنسَّـــقة علــــى نحــــو نشـــط مــــن أجــــل تعزيـــز العمــــل بشــــأن احتـــواء المقاومــــة المضــــادة 
فــي مجــال المقاومــة للميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تتبــع تــدفقات المــوارد ألغــراض البحــث والتطــوير 

  المضادة للميكروبات في المرصد الصحي العالمي الجديد للبحث والتطوير في مجال الصحة؛
 
تعزيز التعاون الثالثـي بـين منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة   )٣(

الــروح المتوخــاة فــي  نهــج الصــحة العالميــة مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات انطالقــًا مــن 
 "الصحة الواحدة"؛

 
العمــل مــع الفريــق االستشــاري االســتراتيجي والتقنــي المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات، ومــع   )٤(

ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وسـائر الشـركاء المعنيـين،  ١الدول األعضاء
  على وضع إطار للرصد والتقييم يتماشى مع المبدأ الخامس من خطة العمل العالمية؛

 
والشـــركاء المعنيـــين، بإنشـــاء وتنفيـــذ برنـــامج عـــالمي  ١مـــع الـــدول األعضـــاء بعـــد التشـــاورالقيـــام،   )٥(

  د مقاومة مضادات الميكروبات عبر جميع القطاعات بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛متكامل لترص
  
إنشاء شبكة من المراكز المتعاونة مع المنظمة لدعم ترصد مقاومـة مضـادات الميكروبـات وتقيـيم   )٦(

 الجودة في كل إقليم من أقاليم المنظمة؛
  

اء المعنيين، بوضع خيـارات بشـأن إطـار عـالمي والشرك ١مع الدول األعضاء بعد التشاورالقيام،   )٧(
والقوامـــة لـــدعم اســـتحداث األدويـــة ووســـائل التشـــخيص واللقاحـــات الجديـــدة المضـــادة للميكروبـــات،  للتطــوير

وغيرهــا مــن التــدخالت، ومراقبتهــا وتوزيعهــا واســتعمالها المالئــم، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى األدويــة 
تعزيــز إمكانيــة الوصــول لألدويــة ووســائل التشــخيص الموجــودة والجديــدة الموجــودة المضــادة للميكروبــات و 

الميسورة التكلفة المضادة للميكروبات، ومع مراعـاة احتياجـات كـل البلـدان، وبمـا يتماشـى مـع خطـة العمـل 
  العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١
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العمــل مــع األمــين العــام لألمــم المتحــدة وهيئــات منظومــة األمــم المتحــدة علــى اســتبانة أفضــل آليــة   )٨(
(آليـــات) لتحقيـــق االســـتثمار الـــالزم لتنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن المقاومـــة المضـــادة للميكروبـــات، 

 وخاصة فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية؛ 
 

الخيـارات الخاصـة بعقـد اجتمـاع رفيـع  بوضعالقيام، بعد التشاور مع األمين العام لألمم المتحدة،   )٩(
، على هـامش الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، بمـا فـي ذلـك المنجـزات المسـتهدفة ٢٠١٦المستوى في عام 

 بعد والثالثين الثامنة ةالدور المحتملة، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين من خالل 
  للمجلس التنفيذي؛ المائة

  
المنخفضـــة  تقــديم الــدعم والمســاعدة التقنيـــة إلــى البلــدان، مـــع التركيــز بوجــه خـــاص علــى البلــدان  )١٠(

  والمتوسطة الدخل؛
 
المقترحــــة  ٢٠١٧-٢٠١٦اســــتبقاء مــــوارد كافيــــة لألمانــــة، بمــــا يتماشــــى مــــع الميزانيــــة البرمجيــــة   )١١(

، مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة ٢٠١٩-٢٠١٤العــام الثــاني عشــر وبرنــامج العمــل 
 مضادات الميكروبات؛

 
عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة تقريـــر كـــل ســـنتين تقــديم   )١٢(

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

  
  
  

=     =     =  
  


