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  الميكروبات مضادات مقاومة
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
 بشـأن المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيع االجتماع عن المعلومات أحدث التقرير هذا نيتضمّ  -١

 الجمعيــــــة بقــــــرار عمــــــالً  عقــــــد الــــــذي ،)٢٠١٦ ســــــبتمبر أيلــــــول/ ٢١ نيويــــــورك،( الميكروبــــــات مضــــــادات مقاومــــــة
 الرفيـع االجتمـاع نطـاقب المتعلـق ٧٠/٢٩٧ وقرارهـا الخارجيـة والسياسـة العالميـة الصـحةب المتعلق ٧٠/١٨٣ العامة

 المحـرز التقـدم أيضـاً  التقريـر ويلخـص وتنظيمـه. وشـكله عقده وطرائق روباتالميك مضادات مقاومة بشأن المستوى
 العمــل خطـة والسـتون الثامنـة العالميـة الصـحة جمعيـة فيـه اعتمـدت الـذي )٢٠١٥( ٧–٦٨ع ص ج القـرار تنفيـذ فـي

 عـــالمي إطـــار بشـــأن خيـــارات وضـــع العـــام المـــدير مـــن فيـــه وطلبـــت الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة بشـــأن العالميـــة
 والقوامة. للتطوير

 
 والمنظمــة والزراعــة األغذيــة ومنظمــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العــامون والمــديرون العــام األمــين ثوتحــدّ  -٢

 االجتمــاع وشــمل .روبــاتالميك مضــادات مقاومــة بشــأن المســتوى الرفيــع االجتمــاع خــالل الحيــوان لصــحة العالميــة
 غيــر والمنظمــات اتالحكومــ ممثلــي بمشــاركة ،األعضــاء للــدول عامــة جلســة إلــى إضــافة التفــاعلي للنقــاش حلقتــين

 لالجتمــاع السياســي "اإلعــالن المعنـون ،٧١/٣ القــرار الحقــاً  العامــة الجمعيـة واعتمــدت الخــاص. والقطــاع الحكوميـة
 ١الميكروبات". مضادات مقاومة بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع

  
 بوضـع المرتبطـة والحكومـات الـدول وممثلي والحكومات الدول رؤساء التزامات السياسي اإلعالن نوتضمّ  -٣

 منهـا أمـور جملـة لـدعم التمويـل وحشـد الواحـدة"؛ "الصـحة نهـج مـع تتماشـى القطاعـات متعـددةو  وطنيـة عمـل خطـط
 تنظيميـة وأطـر والرصد للمراقبة أطر وضع الوطنية خططال تشمل أن وضمان والتطوير؛ والبحث الخطط تلك تنفيذ
 مقاومـة مجـال فـي والتثقيـف التوعيـة أنشـطة وتعزيـز هـا؛وبيع هاواسـتخدام للميكروبـات المضـادة األدوية بحفظ تتعلق

 .الصحية المهن وأصحاب الجمهور صفوف في عليها واإلبقاء الميكروبات مضادات
  

 لهـــا. الشـــريكة والجهـــات المنظمـــة إلـــى موجهـــة رئيســـية طلبـــات ثالثـــة أيضـــاً  السياســـي اإلعـــالن نويتضـــمّ  -٤
 والزراعـة األغذيـة منظمـة جانـب إلـى المنظمـة دعـوة خـالل من الصحة جمعية بطلب السياسي اإلعالن يرتقي ،والً أ

 األدويـــة بشـــأن والقوامـــة للتطـــوير عـــالمي إلطـــار النهائيـــة الصـــيغة ضـــعو  إلـــى الحيـــوان لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة
 األغذيـــة منظمــة مــع بالتعـــاون المنظمــة مــن يطلـــب ،انيــاً ثو  الميكروبــات. مضـــادات ومقاومــة للميكروبــات المضــادة
 البنـــك فيهـــا بمـــا األطـــراف، والمتعـــددة اإلقليميـــة اإلنمائيـــة والمصـــارف الحيـــوان لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة والزراعـــة
 صــاحبة والجهــات المــدني المجتمــع هيئــاتو  الدوليــة الحكوميــة المنظمــاتو  المتحــدة األمــم وكــاالت ســائرو  الــدولي،

 لمقاومـــة التصـــدي إلـــى الراميـــة األخـــرى واألنشـــطة الوطنيـــة العمـــل خطـــط تـــدعم أن القطاعـــات المتعـــددة المصـــلحة

                                                           
    التالي: اإللكتروني الموقع على المتاح   ١

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/3 الثــــــاني/ تشــــــرين ٢٥ فــــــي االطــــــالع (تــــــم 
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 بالتشاور ينشئ، أن العام األمين من طلبي ،ثالثاً و  .والعالمي واإلقليمي الوطني الصعيد على الميكروبات مضادات
 الوكـاالت بـين للتنسـيق مخصصـاً  فريقـاً  لحيـوان،ا لصـحة العالميـة والمنظمـة والزراعـة األغذيـة ومنظمـة منظمةال مع
 قــدو  .الميكروبـات مضــادات لمقاومـة للتصــدي فعالـة إجــراءات اتخـاذ تكفــل التـي هجالــنُ  بشـأن العمليــة مشـورةال قـديملت

 .والســبعين الثالثــة تهــادور  فــي العامــة الجمعيــة إلــى تقريــراً  يقــدم أن العــام األمــين مــن أيضــاً  السياســي اإلعــالن طلــب
 لحيـوانا لصـحة العالميـة والمنظمـة والزراعـة األغذيـة ومنظمـة العـام األمـين مـع المنظمة تعمل الطلبات، لهذه ووفقاً 
 لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة ومـــع الوكـــاالت بـــين التنســـيق بفريـــق خاصـــة اقتراحـــات علـــى

 .والقوامة للتطوير عالمي إطار وضعل الالزمة العمليات على لحيوانا
 
 العمـــل خطـــة تكييـــف علـــى األعضـــاء الـــدول الصـــحة جمعيـــة تحـــث )٢٠١٥( ٧–٦٨ع ص ج القـــرار وفـــي -٥

 الميكروبــات مضــادات مقاومــة بشــأن وطنيــة عمــل خطــط ووضــع المحــددة هاوســياقات الوطنيــة هــاأولويات مــع العالميــة
 لصـحة العالميـة والمنظمـة والزراعـة األغذيـة منظمـةو  المنظمـة نشـرت قـدو  السبعين. العالمية الصحة جمعية بحلول

 الجتماعـاتا إلـى وٕاضافة ١المصاحبة. األدوات من مجموعة جانب إلى الوطنية العمل خطط لوضع دليالً  لحيوانا
 األغذيــة منظمــة فيهــا شــاركت عمــل حلقــات ظمــتنُ  السياســيان، والــدعم االهتمــام عنهــا ينشــأ التــي المســتوى الرفيعــة
 ودعــم األدوات تلــك لتبــادل المنظمــة أقــاليم جميــع فــي نشــطة مشــاركة لحيــوانا لصــحة العالميــة والمنظمــة والزراعــة
 حلقــات فــي بلــداً  ٥١ مــن شخصــاً  ٢٢٧ مجموعــه مــا اآلن حتــى وشــارك الوطنيــة. عملهــا خطــط وضــع فــي البلــدان
 مقاومــة حالــة تحلــيالت أيضــاً  األمانــة ودعمــت .٢٠١٦ عــام أواخــر فــي منهــا المزيــد تنظــيم المقــرر المــذكورة العمــل

 عمـلوت والتخطـيط. التنسـيق اجتماعـات يّسـرتو  نتائجهـا إلـى الوطنيـة العمـل خطط تستند التي الميكروبات مضادات
 الحـالي الوقـت فـي مسـتكملة وطنيـة عمـل خطـط وتتـوفر العمليـة. هـذه لـدعم االستشاريين بالخبراء قائمة إعداد على
ــــي ــــداً  ٣٢ ف ــــل هــــذا مــــن عمــــل خطــــط وضــــع ويجــــري بل ــــداً  ٥٩ فــــي القبي ــــى بل ــــل عل ــــي( األق  األول/ تشــــرين ١٤ ف

 األغذيــة منظمــة بــين الثالثــي التعــاون علــى بنــاءً  معــدة استقصــائية أداة اســتخدام نتــائج رســيوست ).٢٠١٦ أكتــوبر
ـــد والمنظمـــة لحيـــوانا لصـــحة العالميـــة والمنظمـــة والزراعـــة ـــة لتحدي ـــرل ســـاساأل وطنيـــة عمـــل خطـــة وضـــع حال  تقري
 العالميـة والمنظمـة والزراعـة األغذيـة منظمـةل الرئاسية واألجهزة السبعين العالمية الصحة جمعية إلى يقدم مستفيض
 .لحيوانا لصحة

 
 السياسـيين والـدعم المشـاركة علـى الحصول وتعّسر .الوطنية العمل خطط وضع في دموحّ  تقدم ُيحرز لمو  -٦
 زعـزَّ يُ  وسـوف الـوعي يتنـامى ذلـك، ومـع محـدودًا. الميكروبـات مضـادات مقاومـة فهـم يظـل حيـث البلـدان بعـض في

 الوطنيـــة العمـــل خطـــط لوضـــع الــدعم تقـــديم وينـــدرج الميكروبـــات. مضـــادات مقاومــة بشـــأن السياســـي اإلعـــالن عبــر
 وتطـوير الخبـرات تبـادل األمانـة مـن المقـدم الـدعم ويشـمل .العاليـة المنظمـة أولويـات في وتقييمها ورصدها وتنفيذها
 ،بينهـا وفيمـا القطاعـات ضـمن التنسـيق تعقيـد سيماوال ،القطاعات بين المشترك العمل زالوما الممارسين. جماعات
 .اتتحديال يطرح

  
 مـن للوقايـة جهـودال األمانـة فـتكثّ  الميكروبـات، مضـادات مقاومـة بشـأن العالميـة العمل خطة اعتماد ومنذ -٧

 المقـاوم السـل وبلغ والمالريا. والسل البشري المناعي العوز بفيروس اإلصابة حاالت في ومكافحتها األدوية مقاومة
ـــة الصـــحة مجـــال فـــي أزمـــة مســـتوى المتعـــددة لألدويـــة ـــدان عـــدة فـــي العمومي ـــة ٢٥٠ ٠٠٠ مســـبباً  بل  فـــي وفـــاة حال

 للســل البرمجــي العالجــي التــدبير بشــأن جديــدة توجيهيــة مبــادئ المنظمــة وأصــدرت التقــديرات. حســب ٢٠١٥ عــام

                                                           
    التالي: اإللكتروني العنوان على متاح الدليل   ١
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 ١المتعــددة. لألدويــة المقــاوم الســل حــاالت فــي أمــداً  أقصــر عالجــي مقــرر اعتمــادب توصــي المتعــددة لألدويــة المقــاوم
ــ ســريع اختبــار علــى أيضــاً  ووافقــت  وراجعــت ،المتعــددة لألدويــة المقــاوم بالســل المصــابين لمرضــىا فــرز مــن نيمّك
 تعتـــرف وٕاذ أمـــدًا. أطــول عالجيـــة مقـــررات إلــى المحتـــاجين المرضــى لمعالجـــة الحيويـــة المضــادات توليفـــات تركيبــة
 البشـــري المنـــاعي العـــوز لفيـــروس المضـــادة األدويـــة مقاومـــة مـــن للوقايـــة العالميـــة الجهـــود تنســـيق بضـــرورة األمانـــة
 عالميـة عمـل خطـة وضـع علـى تشـرف ة،القهقريـ للفيروسـات المضـادة دويـةباأل األول الخـط عـالج نجاعـة وضمان
 بشــأن إرشــادات إعــداد ويجــري ).٢٠٢١-٢٠١٧( البشــري المنــاعي العــوز لفيــروس المضــادة األدويــة مقاومــة بشــأن

 فـي نشـرها المقـرر ومن البشري المناعي العوز لفيروس المضادة األدوية مقاومة لزيادة والوطنية العالمية االستجابة
 التـدبير اسـتراتيجيات وتنفَّـذ العالمي الصعيد على المالريا مضادات مقاومة وُترصد .٢٠١٧ عام من الثاني الفصل
 األدويـة مقاومـة فيهـا ظهـرت إذ األكبـر للخطـر اإلقليميـة دون الكبـرى الميكونـغ منطقـة وتتعرض للمقاومة. العالجي
 والتـدبير للرصـد المكثفـة واالسـتراتيجيات .اآلرتيميسـينين علـى المعتمـدة التوليفيـة المعالجـة مقاومـة فيهـا بمـا المتعددة
 للقضـاء اإلقليمـي دون المسـتوى علـى ٢٠١٥ مـايو أيـار/ فـي المسـتهلة المنظمـة جهـود مـن جزء اآلن هي العالجي

 المالريا. على
 
 مع التشاور بعد القيام،" العام المدير من أيضاً  الصحة جمعية طلبت )٢٠١٥( ٧–٦٨ع ص ج القرار وفي -٨

 األدويـة اسـتحداث لـدعم والقوامـة للتطـوير عـالمي إطـار بشـأن خيارات بوضع المعنيين، والشركاء ٢األعضاء الدول
 واسـتعمالها وتوزيعهـا ومراقبتهـا التـدخالت، مـن وغيرهـا للميكروبـات، المضادة الجديدة واللقاحات التشخيص ووسائل
 لألدويـة الوصـول إمكانيـة وتعزيـز للميكروبـات المضـادة الموجودة األدوية على نفسه الوقت في الحفاظ مع المالئم،
 البلــدان، كـل احتياجــات مراعـاة ومـع للميكروبــات، المضـادة التكلفــة الميسـورة والجديـدة الموجــودة التشـخيص ووسـائل
 العالميـة الصـحة جمعية وأحاطت ...". الميكروبات، مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة مع يتماشى وبما

 الطلـب هـذا لتلبيـة العمـل األمانـة وتواصـل ٣القـرار. تنفيـذ فـي الحـين ذلـك في المحرز بالتقدم علماً  والستون التاسعة
 مضــــادات مقاومــــة بشــــأن السياســــي إعالنهــــا فــــي المتحــــدة لألمــــم العامــــة الجمعيــــة مــــن الموجــــه المماثــــل والطلــــب

 الحيـوان لصـحة العالميـة والمنظمـة والزراعـة األغذيـة منظمـة مـع بالتشـاور ،)٧١/٣ القـرار في المعتمد( الميكروبات
 الثالث. المنظمات تدعمها والقوامة للتطوير عالمي إطار لوضع خيارات وٕاتاحة

  
 إجــراء الضــروري مــن أنــه إال اإلطــار ذلــك لوضــع الخيــارات بشــأن التحضــيرية المناقشــات بعــض جريــتوأُ  -٩

 وتعتـزم المعنيـة. المصـلحة صـاحبة الجهـات وجميـع األعضـاء الـدول مع مناقشات تليها الخبراء مع إضافية مشاورة
 بحلـول الميكروبـات مضـادات مقاومـة بشـأن السياسـي اإلعـالن فـي الـوارد المماثـل والطلـب الطلـب هذا تلبية األمانة
 السبعين. العالمية الصحة جمعية موعد

  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

  بالتقرير. علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس -١٠
  

=     =     =  
                                                           

 الصــحة منظمــة جنيــف: ،٢٠١٦ عــام فــي المعلومــات أحــدث – لألدويــة المقــاوم الســل عــالجل التوجيهيــة لمنظمــةا مبــادئ   ١
 االطــــالع تــــم ،WHO/HTM//TB/2016.04  )http://www.who.int/tb/MDRTBguidelines2016.pdf الوثيقــــة العالميــــة،

 ).٢٠١٦ نوفمبر الثاني/ تشرين ٣٠ في

 اإلقليمي. االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ٢

 ٣ الفــــرع ،والســــابعة السادســــة الجلســــتان "أ"، للجنــــة المــــوجز المحضــــر ،٣ســــجالت/ /٦٩/٢٠١٦ع ص ج الوثيقــــة انظــــر   ٣
  (باإلنكليزية).


