
 

    
  ٦٩/٢٤ج  التاسعة والستون جمعية الصحة العالمية

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ١٣  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٤البند 
  A69/24  

  
 
 
  بشأن العالمية العمل خطة  

  الميكروبات مضادات مقاومة
 
 

  تقرير من األمانة
 
 
الميكروبات  مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون خطة  -١

ـــار/ مـــايو  ٧-٦٨ع ص جفـــي القـــرار  ـــذ فـــي اآلن حتـــى المحـــرز التقـــدم التقريـــر هـــذا ويلخـــص ٢٠١٥.١فـــي أي  تنفي
 العـــــــالمي باإلطـــــــار الخاصـــــــة الخيـــــــارات ماعـــــــدا القـــــــرار فـــــــي الـــــــواردة الطلبـــــــات وجميـــــــع العالميـــــــة العمـــــــل خطـــــــة
منفصــل فــي الوثيقــة للميكروبــات، والتــي تــم تقــديم تقريــر بشــأنها بشــكل  المضــادة المتعلــق باألدويــة والقوامــة للتطــوير

  .١ إضافة ٦٩/٢٤ج
 
الدول األعضاء على تكييف خطة العمل العالمية كأسـاس  ٧-٦٨ع ص جحثت جمعية الصحة في القرار   -٢

ألولوياتها الوطنية وسياقاتها المحددة، وعلى أن يتوافر لديها خطط وطنيـة بحلـول جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين 
. وفيمــا يلــي الوضــع الحــالي لخطــط العمــل الوطنيــة حســب اإلقلــيم، وفقــًا ألحــدث المعلومــات ٢٠١٧فــي أيــار/ مــايو 

  حة:المتا
  

: لـــدى إثيوبيـــا وغانـــا وجنـــوب أفريقيـــا جميعـــًا خطـــط ســـبق إعـــدادها خطـــة العمـــل العالميـــة فريقـــياألقلـــيم اإل
ــدا آخــر علــى إعــداد  ١٥وتحتــاج إلــى الدراســة للتثبــت مــن مواءمتهــا مــع خطــة العمــل العالميــة؛ يعكــف  بل

  الخطط الخاصة بها.
 

ومازالــت  المتحــدة األمريكيــة الخطــط الخاصــة بهــا،: اســتكملت األرجنتــين وكنــدا والواليــات إقلــيم األمــريكتين
  البرازيل وشيلي والسلفادور وبيرو في مرحلة إعداد الخطط.

 
  : الخطط الخاصة ببنغالديش وبوتان وميانمار ونيبال وتايلند قيد اإلعداد.إقليم جنوب شرق آسيا

 
 وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وجمهوريةالتشيكية، والدانمرك،  : النمسا، وقبرص، والجمهوريةاألوروبيقليم اإل

الســــابقة، وهولنــــدا، والنــــرويج، والبرتغــــال، وأســــبانيا، والســــويد، وسويســــرا، والمملكــــة  اليوغوســــالفية مقدونيــــة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لديها جميعًا خطط سبق إعدادها خطة العمل العالميـة وتحتـاج 

  اءمتها مع خطة العمل العالمية.إلى الدراسة للتثبت من مو 
                                                           

لالطــالع  ١٣٨ لصــفحةا، ٣لالطــالع علــى القــرار والملحــق  ١٨ فحةصــال، ١/ســجالت/٦٨/٢٠١٥ج ص عانظــر الوثيقــة    ١
تــــــــم ، http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_2015_REC1-ar.pdf( علــــــــى خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٨ االطالع في
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: رغــم عــدم انتهــاء أي بلــد مــن خطــة عملــه الوطنيــة، عينــت معظــم الــدول األعضــاء إقلــيم شــرق المتوســط
مســـؤولي اتصـــال وطنيـــين معنيـــين بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات تلقـــوا تـــدريبًا علـــى المبـــادئ والعمليـــات 

  الخاصة بإعداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها.
  

: اسـتكملت أسـتراليا، وكمبوديـا، وفيجـي، واليابـان، والفلبـين، وفييـت نـام الخطـط ب المحـيط الهـادئإقليم غـر 
  الخاصة بها.

  
العالميـة.  العمـل خطـة فـي لألمانـة المحـددة اإلجـراءات العام تنفيـذ المدير إلى أيضاً  الصحة جمعية طلبت  -٣

المنظمـة الثالثـة، يــتم تنسـيقها مـن خـالل أمانــة مسـارات عمـل شـاملة عبــر مسـتويات  ١٠واسـتجابًة لـذلك، تـم إنشــاء 
 استشاري مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تقع في مكتب المدير العام. ويتولى تقديم اإلرشادات الخارجية فريقٌ 

الميكروبات، في حين يقدم فريـق تـوجيهي رفيـع المسـتوى وفريـق التنسـيق  مضادات بمقاومة معني تقنياستراتيجي و 
  العالمي التابع لألمانة المزيد من الدعم لتنسيق إجراءات المنظمة.التقني 

  
 الـوعي ) زيـادة١مسارات العمل مصممة لـدعم تحقيـق األهـداف الخمسـة الرئيسـية لخطـة العمـل العالميـة: (  -٤

مــن خــالل االتصــال والتعلــيم والتــدريب الفعــال؛  أفضــل بشــكل فهمهــا وكفالــة الميكروبــات مضــادات مقاومــة بظــاهرة
معدالت اإلصـابة بالعـدوى مـن  ) خفض٣تعزيز المعارف وقاعدة البيِّنات من خالل الترصد وٕاجراء البحوث؛ ( )٢(

 األدويـة اسـتعمال ضـمان علـى ) العمـل٤خالل التدابير الفعالة المتعلقة باإلصحاح والنظافة والوقايـة مـن العـدوى؛ (
 المستدام لالستثمار االقتصادية المبررات بيان )٥والحيوان؛ (األمثل لدى اإلنسان  الوجه على للميكروبات المضادة

 من وغيرها الجديدة واللقاحات التشخيص األدوية ووسائل في االستثمار كافة، وزيادة البلدان احتياجات يراعي الذي
  التدخالت. وفيما يلي أحدث المعلومات بشأن التقدم المحرز في هذه المجاالت الخمسة.

 
بلدًا (بلدين من كل إقلـيم مـن أقـاليم  ١٢شخص في  ١٠ ٠٠٠إجراء مسح لوعي الجمهور شمل حوالي  تم  -٥

أكدت النتائج التي تم التوصل إليها الحاجة إلى زيادة وعي الجمهور وفهمه على مستوى العالم لظاهرة  ١المنظمة).
سـح تقريبـًا يعلمـون أن مقاومـة مضـادات مقاومة مضادات الميكروبات (على سبيل المثال، كان ثلثـا المشـمولين بالم

الميكروبات مشكلة قد تؤثر عليهم وعلى أسرهم، ولكنهم كانوا يجهلون كيفية حدوث ذلك التأثير أو ما الذي يمكنهم 
  عليها التقدم المحرز في الوعي مع مرور الزمن. فعله). وسوف ُيستخدم هذا المسح كمعطيات أساسية ُيقاس بناءً 

  
فــي كــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة بأســبوع الــوعي العــالمي األول بالمضــادات دول األعضــاء وقــد احتفــت الــ  -٦

)، وســـوف يصــبح هـــذا األســـبوع فعاليــة ســـنوية. وأصـــبح ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نــوفمبر  ٢٢إلــى  ١٦الحيويــة (مـــن 
تعـددة السـنوات الموضوع الخاص بهذا األسبوع تحت عنوان "المضـادات الحيويـة: التعامـل بحـرص" حملـًة عالميـًة م

بهـدف إذكــاء الــوعي بمســألة مقاومــة مضـادات الميكروبــات. تــم إعــداد هــذه الحملـة بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة، 
 (الواليــات منهــا والوقايــة األمــراض مكافحــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، ومراكــزومنظمــة األغذيــة والزراعــة، 

منهـا، وشـركاء آخـرين. تـدعو الحملـة الجمهـور،  والوقايـة األمـراض مكافحـةل األوروبـي األمريكية)، والمركـز المتحدة
وراســمي السياســات، والمهنيــين الصــحيين والمهنيــين فــي مجــال الزراعــة، إلــى العمــل مــن أجــل تقليــل انتشــار مقاومــة 

وضــع  مضــادات الميكروبــات والحــد مــن أثرهــا. وتــم نشــر مــواد متعــددة الصــيغ بلغــات المنظمــة الرســمية الســت. وتــم
والمنظمـة منظمة األغذية والزراعـة  المواد الموجهة لفئة الجمهور العاملة في مجال الزراعة وترويجها باالشتراك مع

مقـال فـي  ١٠٠٠أسفرت هذه الحملة عن كتابـة نحـو و العالمية لصحة الحيوان بهدف تعزيز نهج "الصحة الواحدة". 
فـي منصـات وسـائل التواصـل االجتمـاعي التابعـة للمنظمـة  وسائل اإلعالم حول العالم، وعن مشـاركة غيـر مسـبوقة

                                                           
١   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194460/1/9789241509817_eng.pdf?ua=1  نيســـان/  ١٨(تـــم االطـــالع فـــي

 ).٢٠١٦أبريل 
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علـى موقـع الفيسـبوك وفـيلم  ”most liked“المصـورة "األشـد إعجابـًا"  مليون تفاعـل، منهـا المعلومـات ٢١(أكثر من 
شخص موقـع الحملـة اإللكترونـي فـي الفتـرة  ٧٥ ٠٠٠الفيديو "األشد إعجابًا" على موقع إنستاغرام). وزار أكثر من 

  .٢٠١٥وكانون األول/ ديسمبر  ٢٠١٥بين تشرين األول/ أكتوبر ما 
 
والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، بوضــع دليــل قامــت المنظمــة، بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة   -٧

وتجـري ترجمـة  ١إرشادات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بالبلدان بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات،
الدليل إلى جميع اللغات الرسـمية السـت. وتـم أيضـًا اسـتحداث مجموعـة مـن األدوات الداعمـة كـي تسـتخدمها الـدول 
األعضـــاء. ويجـــري عقـــد حلقـــات عمـــل فـــي جميـــع أقـــاليم المنظمـــة لمســـؤولي االتصـــال الـــوطنيين المعنيـــين بمقاومـــة 

عمل الوطنيـة وفقـًا لخطـة العمـل العالميـة، وبهـدف تقـديم مضادات الميكروبات بهدف تعريفهم بعملية إعداد خطط ال
تــدريب علــى اســتخدام األدوات والمــوارد المصــاحبة، وبهــدف التشــديد علــى أهميــة الملكيــة المتعــددة القطاعــات علــى 

. وتتضـمن ٢٠١٦المسـتوى القطـري فـي جميـع مراحـل إعـداد الخطـط. وسـوف ُتختـتم حلقـات العمـل فـي أيـار/ مـايو 
سية في مجال العمل هذا إنشاء فريق مخصص للمساعدة في تنظيم حلقات العمل وتيسـيرها، وإلعـداد األنشطة الرئي

كتيبات إعالمية موحدة يتم تكييفها حسب السياق المحلي واإلقليمي، وإلعداد وتيسـير عمليـات محاكـاة تشـمل جميـع 
  األهداف االستراتيجية لخطة العمل العالمية.

 
إنشاء وحدة جديدة للوقاية من العدوى ومكافحتها داخل األمانة ُبغية تعزيز الدعم المقـدم لبنـاء القـدرات  وتم  -٨

القطريـــة ولتقـــديم الرعايـــة بشـــكل أكثـــر أمانـــًا. وفيمـــا يلـــي مجـــاالت العمـــل التقنيـــة الرئيســـية لهـــذه الوحـــدة فـــي الثنائيـــة 
 ٢٠١٦مرفقًا؛ وينصب التركيز خالل عام  ١٨ ٥٠٠. تغطي حملة نظافة اليدين العالمية أكثر من ٢٠١٧-٢٠١٦

علــى الوقايــة مــن ســراية الجــراثيم أثنــاء تقــديم الخــدمات الجراحيــة. وتــم إجــراء اختبــارات تجريبيــة للمبــادئ التوجيهيــة 
العالمية الجديدة بشأن الوقاية من العدوى في أماكن العمليات الجراحيـة، إلـى جانـب اسـتراتيجية التنفيـذ وأدواتـه، فـي 

أخــرى. وتــم إعــداد توصــيات  اً ربعــة بلــدان أفريقيــة، وســوف يــتم توســيع نطــاق هــذه المبــادئ التوجيهيــة لتشــمل بلــدانأ
مَسـنَّدة بالبيِّنــات بشــأن العناصـر الرئيســية للبــرامج الفعالــة للوقايـة مــن العــدوى ومكافحتهــا فـي خطــط العمــل الوطنيــة، 

الُمْمِرضـات المقاومـة لألدويـة فـي مرافـق احتـواء انتشـار  وتم رصـد الحاجـة الملحـة إلـى وجـود مبـادئ توجيهيـة بشـأن
المعويــة المفــرزة إلنــزيم الكاربابينامــاس. وتــم تنفيــذ حملــة  الرعايــة الصــحية، مــع التركيــز بصــفة مبدئيــة علــى البكتيريــا

  بشأن مأمونية الحقن، بما في ذلك االستعمال الرشيد للمضادات الحيوية بالحقن، في ثالثة بلدان.
 
) تعكـف علـى وضـع ٢مًا الستعمال األدويـة المضـادة للميكروبـات علـى النحـو األمثـل، فـإن األمانـة: (ودع  -٩

منهجية ومؤشرات وأدوات لرصد استعمال مضادات الميكروبات في صـحة اإلنسـان ووسـائل الـدعم المقدمـة للبلـدان 
) وتقـوم بوضـع ٢تودع إعالمـي؛ (من أجل تنفيذ رصد استعمال األدوية المضادة للميكروبات، وُتسهم في إنشاء مس

اإلرشـادات والمعـايير التقنيـة الالزمــة لتنفيـذ السياسـات وأفضــل الممارسـات الخاصـة بالبلـدان مــن أجـل الوصـول إلــى 
ــــات ــــار مســــند بالبيِّن ــــى نحــــو مســــؤول؛ ( اختي ــــات و اســــتعمالها عل ــــة المضــــادة للميكروب ــــولى صــــياغة ٣لألدوي ) وتت

والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان مــن أجــل تحســين ظمــة األغذيــة والزراعــة اإلرشــادات الصــادرة عــن المنظمــة ومن
) وتعمــل علــى تقــديم اإلرشــادات والــدعم للــدول ٤اســتعمال األدويــة المضــادة للميكروبــات لــدى اإلنســان والحيــوان؛ (

مضـــادة  األعضـــاء مـــن أجـــل تعزيـــز الـــنظم التنظيميـــة لألدويـــة وٕانفـــاذ اللـــوائح المعنيـــة، وذلـــك حتـــى تتـــوافر منتجـــات
  مضمونة الجودة والمأمونية والفعالية.ومستحدثة حديثًا  موجودةللميكروبات 

 

                                                           
منظمة، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، منظمة األغذية والزراعة: دليل إعداد خطط العمل الوطنية. جنيـف: منظمـة ال   ١

ــــاريس: المنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان؛ رومــــا: منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة التابعــــة لألمــــم المتحــــدة  الصــــحة العالميــــة؛ ب
)http://www.who.int/drugresistance/action-plans/manual/en/ ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٨، تم االطالع في(.  
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واســــتعمالها التنقيحــــات  األساســــية وســــوف تَُقــــيِّم لجنــــة الخبــــراء التابعــــة للمنظمــــة المعنيــــة باختيــــار األدويــــة  -١٠
المنظمة النموذجيـة لألدويـة األساسـية.  قائمة في والوارد الحيوية بالمضادات الخاص المحتمل إدخالها على الفصل

 البشـري للطـب بالنسـبة األهمية البالغة الميكروبات لقائمة المنظمة لمضاداتوتسهم األمانة أيضًا في التنقيح الرابع 
  ).٢٠١٧(من المقرر نشرها في مطلع عام 

  
وضــع بروتوكــول لجمــع البيانــات المعنيــة باســتهالك مضــادات الميكروبــات، بوصــفه  وتعكــف األمانــة علــى  -١١

األدوية المضادة للميكروبات، في إطار برنامج الترصد العالمي. وفي مشاورة (ُعقدت بجنيـف  استعمالأداة لترصد 
المقـر الرئيسـي  ) قام ممثلو الدول األعضاء، وموظفون مـن٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١آذار/ مارس إلى  ٢٩في الفترة 

ء دوليــون، وممثلـو المجتمــع للمنظمـة ومــن المكاتـب اإلقليميــة، وخبـراء مــن المنظمـة العالميــة لصـحة الحيــوان، وخبـرا
باســـتعراض المنهجيـــات الحاليـــة، واتفقـــوا علـــى أداة المنظمـــة العالميـــة المقترحـــة لترصـــد اســـتهالك مضـــادات  المـــدني

صــوا بتطبيــق نهــج مــرن فــي اســتخدام تلــك األداة فيمــا بــين البلــدان الميكروبــات علــى المســتوى الــوطني، ولكــنهم أو 
األكثر تقدمًا والبلدان األقل تقدمًا، وناقشوا دمج هذه األداة في برامج الترصد الوطنية وناقشوا كذلك أوجه التآزر مع 

علــى االســتمارة مضــادات الميكروبــات مــع الحيوانــات، ووضــعوا اللمســات النهائيــة  اســتعمالجمــع البيانــات المعنيــة ب
 .٢٠١٦مضادات الميكروبات والمقرر إتمامه في عام  استعمالالمستخدمة في المسح الذي تجريه المنظمة بشأن 

  ويجري تدريب الخبراء الوطنيين على استخدام أداة الترصد العالمي وعلى تنفيذ المسح.
  

، ٢٠١٥وعـام  ٢٠١٤عقدت المنظمة ومبادرة أدوية األمراض المهملـة مشـاورات متخصصـة فـي عـام  وقد  -١٢
تالهــا اتخــاذ خطــوات إلنشــاء مرفــق البحــث والتطــوير العــالمي بشــأن المضــادات الحيويــة. ويتمثــل الغــرض مــن هــذه 

هملـة، فـي اسـتحداث عالجـات الشراكة، والتي تتـولى إعـدادها وقيادتهـا فـي الوقـت الـراهن مبـادرة أدويـة األمـراض الم
جديـــدة تســـتخدم المضـــادات الحيويـــة، توجـــد حاجـــة إليهـــا بســـبب مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، ومناســـبة للبيئـــات 
المحــدودة المــوارد. وســوف يعمــل المرفــق عــن كثــب مــع جميــع أصــحاب المصــلحة مــن البلــدان مــن جميــع مســتويات 

 مـــن المزيـــد علـــى نشـــطة البحـــث والتطـــوير. ولالطـــالعالـــدخل. ويجـــري تعيـــين مـــدير مشـــروع، ويـــتم وضـــع مرتســـم أ
  .١إضافة  ٦٩/٢٤والقوامة، انظر الوثيقة ج للتطوير عالمي إطار وضع التفاصيل بشأن خيارات

  
حزيـــران/ يونيـــو) بشـــأن  ١٢و ١١(ُعقـــدت بجنيـــف خـــالل ، استضـــافت المنظمـــة مشـــاورة ٢٠١٥فـــي عـــام و   -١٣

مــع التركيــز بصــفة مبدئيــة علــى معــايير التشــغيل البينــي  ١،اســتحداث منصــات تشــخيص فــي مواقــع تقــديم الرعايــة
لوسائل التشخيص والنماذج الجديدة إلدارة األعمال. وسوف تساعد هذه المنصات على تشخيص األسباب المحددة 
لألمراض، وحرٌي بها أن تدعم استعمال المضادات الحيوية على نحو أنسب. وتم تكوين أفرقة عاملة لمواصلة هـذا 

  العمل.
  

الحيويــــة التــــي يمكــــن أن تميــــز  اجتماعــــًا بشــــأن الواصــــمات ٢٠١٥نظمــــت األمانــــة فــــي أيلــــول/ ســــبتمبر و   -١٤
مرتسـم المنتجـات المسـتهدفة لـدعم ويجري وضع  ٢األسباب الجرثومية للحمى الحادة عن األسباب المعدية األخرى.

  هذا العمل.
 

                                                           
١   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181059/1/9789241509305_eng.pdf ) ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف نيســــــــــان/  ١٨ت

  .)٢٠١٦  أبريل
٢   http://www.reactgroup.org/uploads/Report_fever%20biomarker_.pdf ) ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع ف  نيســــــــــــــــــان/ ١٨ت

  .)٢٠١٦  أبريل
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الميكروبات، بالتعـاون مـع  مضادات لمقاومة المتكامل المعني بالترصد االستشاري منظمةال وقد أعد فريق  -١٥
والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، خطــة اســتراتيجية خماســية الســنوات لــدعم تنفيــذ خطــة منظمــة األغذيــة والزراعــة 

  ١.اختالط البشر بالحيواناتالعمل العالمية الرامية إلى احتواء مقاومة مضادات الميكروبات في مجال 
 
لمنظمــة العالميــة عضــو فــي الفريــق المخصــص المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات التــابع ل والمنظمــة  -١٦

لصحة الحيوان، وتتعاون في إنشاء قواعد بيانات عالمية بشأن استعمال العوامل المضادة للميكروبـات مـع اإلنسـان 
  (من جانب المنظمة) ومع الحيوانات (من جانب المنظمة العالمية لصحة الحيوان).

 
منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، أنشــطة وقــد واصــلت المنظمــة، بالتعــاون مــع   -١٧

الدقيقـة فـي مجـال األغذيـة وخبـراء الوبائيـات واألطبـاء عـالوًة  األحيـاء تعزيز القدرات المختبرية من حيث خبراء علم
ادات الميكروبـات فـي الُمْمِرضـات المنقولـة باألغذيـة على األطباء البيطريين، وبشأن الترصد المتكامل لمقاومة مض

  والُمْمِرضات المعوية.
 
منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان، بوضـع مـنهج وقامت المنظمة، بالتعاون مـع   -١٨

مضـــادات الكامـــل فـــي الترصـــد المتكامـــل لمقاومـــة  الجينـــوم عـــالمي لـــنهج "الصـــحة الواحـــدة" بشـــأن اســـتخدام تسلســـل
  .٢٠١٦في نيسان/ أبريل  تايلند الميكروبات. وسوف يتم تطبيق هذا المنهج أوًال في

 
 االستشــاري فريــقمــدخالت يــتم الحصــول عليهــا مــن ال وتعكــف األمانــة علــى وضــع إطــار للرصــد، بفضــل  -١٩

والمنظمة الميكروبات، والدول األعضاء، ومنظمة األغذية والزراعة،  مضادات بمقاومة المعني االستراتيجي والتقني
  العالمية لصحة الحيوان، وشركاء آخرين.

  
الميكروبـــات باالشـــتراك مـــع الشـــركاء التقنيـــين،  مضـــادات مقاومـــة لترصـــد وقـــد تـــم إطـــالق النظـــام العـــالمي  -٢٠

م. ويقــدم هــذا النظــام، اســتنادًا إلــى هياكــل وشــبكات المختبــرات، والمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة علــى نطــاق العــال
وشــبكات الترصــد الحاليــة، إطــارًا تســهم مــن خاللــه الــدول األعضــاء ببيانــات الترصــد فــي نظــام عــالمي عــن طريــق 
منصة مخصصة للمعلومات الرقمية. ويعزز نظام الترصد المـذكور تنسـيق نظـم الترصـد مـع خطـط العمـل الوطنيـة 

كروبــات. ويجــري إنشــاء شــبكة مــن المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بهــدف دعــم فيمــا يخــص مقاومــة مضــادات المي
  ترصد مقاومة مضادات الميكروبات والتقييم الخارجي للجودة في البلدان في األقاليم كافة.

  
الشــمالية، قــام اســتعراض مســتقل بشــأن مقاومــة مضــادات  وفــي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  -٢١

تـــم إجـــراؤه بتكليـــف مـــن الحكومـــة، بتقـــدير العـــبء العـــالمي للزيـــادة المســـتمرة فـــي مقاومـــة مضـــادات  ،الميكروبـــات
الميكروبــات. وفــي ضــوء هــذا العمــل، يعكــف البنــك الــدولي علــى تقــدير تكلفــة التــدخالت الراميــة إلــى إبطــاء عجلــة 

، ولكـن ٢٠١٧ضادات الميكروبات. ومن المتوقع أن يصدر تقرير كامـل فـي هـذا الصـدد فـي عـام انتشار مقاومة م
  .٢٠١٦بعض النتائج قد تصبح متاحة في وقت الحق في عام 

  
بشـأن الصـحة  ٧٠/١٨٣واستجابًة للمقرر اإلجرائي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي القـرار   -٢٢

المســتوى  الرفيــع االجتمــاع نطــاق فقــد أعــد األمــين العــام لألمــم المتحــدة تقريــرًا بشــأن ٢العالميــة والسياســة الخارجيــة،

                                                           
  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١تم االطالع في ( ./http://www.who.int/foodsafety/publications/agisar6_2015/enانظر:    ١
٢   http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/183 ) نيســــــــــــــــان/  ٢١تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي

 .)٢٠١٦  أبريل
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، وطلـــب إلـــى رئـــيس )A/70/790 وتنظيمـــه (الوثيقـــة ونســـقه عملـــه المعنـــي بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات وأســـاليب
ت النهائيـة علـى اللمسـاالجمعية العامة استهالل عملية تشاور مفتوحة وشفافة مـع الـدول األعضـاء مـن أجـل وضـع 

والمنظمـة العالميـة لصـحة المنظمـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة المبينة والحصـائل المتوخـاة. وتواظـب  العمل أساليب
المسـتوى. وسـوف يـتم تحديـد  الرفيع االجتماعالحيوان مجتمعين على تقديم دعم ناشط لهذه العملية التي ستقود إلى 

المستوى في اعتماد  الرفيع االجتماعيرغب  وقدالدول األعضاء كافة.  الحصائل والمنجزات في عملية تشاور تضم
ال يســفر االجتمــاع عــن تجديــد االلتزامــات الحاليــة فقــط بــل قــد  وثيقــة بوصــفها الوثيقــة الختاميــة الصــادرة عنــه بحيــث

ن يحفــز بشــكل حاســم اإلجــراءات المنســقة فيمــا بــين أصــحاب المصــلحة كافــة ويحصــل علــى التمويــل الــالزم لضــما
 بمقاومة مضادات الميكروباتتحقيق جميع األهداف اإلنمائية البالغة األهمية. وسوف تدعم أمانة المنظمة المعنية 

هـــذه األنشـــطة وغيرهـــا مـــن األنشـــطة الالزمـــة لنجـــاح االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى، عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم التقنـــي 
  والمعلومات األساسية والوثائق اإلعالمية.

 
والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان مجتمعــين علــى تقــديم دعــم المنظمــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة تواظــب   -٢٣

ناشــط للعمليــة التــي وضــعتها الجمعيــة العامــة، وقــد عقــد كبــار مــوظفي المنظمــات الــثالث المتعاونــة اجتماعــات مــع 
للمقـر الرئيسـي لألمـم  ٢٠١٦مجموعة الدول األعضـاء السـبعة وسـبعين وغيرهـا خـالل زيـارة تمـت فـي آذار/ مـارس 

والمنظمـة العالميـة لصـحة لمنظمـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة المتحدة في نيويـورك. واستضـاف المـديرون العـامون ل
/ نيسـان ١٨الحيوان حوارًا رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات مـع الـدول األعضـاء فـي نيويـورك فـي 

 .٢٠١٦ أبريل
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
  بالتقرير. علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٤
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