
 
  
  
  
  
  
 

  ٧-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.7    من جدول األعمال ١-١٥البند 
  
  
  

      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 
بشــأن األمــراض المســتجدة وغيرهــا مــن األمــراض الســارية: مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والقــرار  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 ع الميكروبــــات، والقــــرار ـــــد، والقــ ــــى نحــــو رشيــ بشــــأن التقــــدم المحــــرز فــــي اســــتعمال األدويــــة عل
بشــأن متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير؛  ٢٢-٦٦ع  ص  ج

  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ ٢٥-٦٧ج ص عوالقرار 
  

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

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

  العوز المناعي البشري/ األيدز؛
  

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

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

تقـــر بـــأن وٕاذ تقـــر بـــأن األثـــر الرئيســـي لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات يقـــع علـــى صـــحة اإلنســـان، ولكنهـــا 
، بمـــا فـــي ذلـــك العوامـــل والعواقـــب االقتصـــادية وغيرهـــا، تتجـــاوز مجـــال ، علـــى الســـواءالعوامـــل المســـاعدة والعواقـــب

الصــحة، ومــن ثــم يلــزم اتبــاع نهــج متســق وشــامل ومتكامــل علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني انطالقــًا مــن 
لــف الجهــات الفاعلــة والقطاعــات، مــن قبيــل الطــب نهــج "الصــحة الواحــدة" ومــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مــع إشــراك مخت

  البشري والطب البيطري وقطاع الزراعة وقطاع البيئة وقطاع المالية والمستهلكين؛
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وٕاذ تدرك أن االستعمال غير السليم لألدوية المضادة للميكروبات فـي جميـع القطاعـات ذات الصـلة مـازال 
ة والمتوســطة والمنخفضــة الــدخل، لهــا عواقــب وخيمــة بالنســبة عاجلــة وواســعة االنتشــار فــي البلــدان المرتفعــ مشــكلة
ــــى ــــا والفيروســــات  إل ــــرة مــــن مســــببات األمــــراض، كالبكتري ــــات فــــي مجموعــــة كبي ــــادة مقاومــــة مضــــادات الميكروب زي

  والطفيليات؛ 
  

وٕاذ تالحظ أنه بالرغم من الجهود المبذولة طوال عدة عقـود مـن جانـب الـدول األعضـاء واألمانـة والشـركاء 
األدويـــة ووســـائل التشـــخيص الجيـــدة تيســـير أســـعار  معظـــم البلـــدان الناميـــة مازالـــت تواجـــه تحـــديات متعـــددة فـــيفـــإن 

  على نحو شامل؛وٕاتاحتها  والمأمونة والناجعة المضادة للميكروبات
  

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

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

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

  والتصحح الجيدين، في المجتمع المحلي وفي مرافق الرعاية الصحية؛
  

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

  
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  ٢٢-٦٦ع ج صالصـــــحة العمومي ـــــق الخب ـــــر فري بشـــــأن 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  يمي والعالمي، بما فـي ذلـك الحاجـة إلـى وضـعالميكروبات على المستوى الوطني واإلقل
  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 

  فعالة والتعليم والتدريب، وكذلك في قطاعات الصحة البشرية والطب البيطري والزراعة،المجتمعية العامة ال
  

  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(
 الميكروبات، والتي تم تكييفها مع األولويات الوطنية والسياقات المحددة؛

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١



  WHA68.7  ٧-٦٨ص ع ج

3 

تعبئـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة مـــن خـــالل القنـــوات الداخليـــة والثنائيـــة والمتعـــددة األطـــراف لتنفيـــذ  )٢(
  ؛بشأن مقاومة مضادات الميكروبات يجيات بما يتماشى مع خطة العمل العالميةالخطط واالسترات

  
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 
 ومية الدولية ذات الصلة؛والمبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب الهيئات الحك

  
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
  
  العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛تنفيذ اإلجراءات المحددة لألمانة في خطة   )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 
ت المــوارد ألغــراض البحــث والتطــوير فــي مجــال المقاومــة للميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تتبــع تــدفقا

  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(

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

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

ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان، وسـائر الشـركاء المعنيـين،  ١الدول األعضاء
بشــأن مقاومـــة  علــى وضــع إطـــار للرصــد والتقيــيم يتماشـــى مــع المبــدأ الخـــامس مــن خطــة العمـــل العالميــة

  ؛مضادات الميكروبات
 
تنفيـــذ برنـــامج عـــالمي والشـــركاء المعنيـــين، بإنشـــاء و  ١مـــع الـــدول األعضـــاء بعـــد التشـــاورالقيـــام،   )٥(

 متكامل لترصد مقاومة مضادات الميكروبات عبر جميع القطاعات بما يتماشـى مـع خطـة العمـل العالميـة
  ؛بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

  
إنشاء شبكة من المراكز المتعاونة مع المنظمة لدعم ترصد مقاومـة مضـادات الميكروبـات وتقيـيم   )٦(

 يم المنظمة؛الجودة في كل إقليم من أقال
  

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

الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى األدويــة وغيرهــا مــن التــدخالت، ومراقبتهــا وتوزيعهــا واســتعمالها المالئــم، مــع 
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الموجــودة المضــادة للميكروبــات وتعزيــز إمكانيــة الوصــول لألدويــة ووســائل التشــخيص الموجــودة والجديــدة 
الميسورة التكلفة المضادة للميكروبات، ومع مراعـاة احتياجـات كـل البلـدان، وبمـا يتماشـى مـع خطـة العمـل 

  ، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
  
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، 
 باحتياجات البلدان النامية؛  وخاصة فيما يتعلق

 
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 
الدورة الثامنة والثالثين بعد لمية التاسعة والستين من خالل المحتملة، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العا

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

  والمتوسطة الدخل؛
 
وبرنـامج العمـل  ٢٠١٧-٢٠١٦استبقاء موارد كافيـة لألمانـة، بمـا يتماشـى مـع الميزانيـة البرمجيـة   )١١(

، مــــن أجــــل تنفيــــذ خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن مقاومــــة مضـــــادات ٢٠١٩-٢٠١٤العــــام الثــــاني عشــــر 
 الميكروبات؛

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

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

  
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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