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المستوى للجمعية العامة لألمم  االجتماعات الرفيعةمتابعة 
 بالمسائل المتعلقة بالصحة ةالمتحدة المعني

 مقاومة مضادات الميكروبات    
  
  

 تقرير من المدير العام
 

  
وخطـة العمـل العالميـة بشـأن ) ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عيقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن تنفيذ القـرار  -١

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة تحـت عنـوان "اإلعـالن  ٧١/٣مقاومة مضادات الميكروبات والقرار رقم 
السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات" الــذي اعُتمــد فــي تشــرين 

 التحديات الرئيسية الحالية والمخاطر المستجّدة.عن ، و ٢٠١٦األول/ أكتوبر 
 
منظمـة  تعاونـت تـي، الوأغراضـها الخمسـة الجامعـةياسي تأكيد خطة العمل العالميـة وقد أعاد اإلعالن الس -٢

ا واعتمـدته فـي وضـعها العالميـة لصـحة الحيـوانمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة و الصحة العالمية 
 في وقت الحق.

 
ومـن خـالل التعـاون  مستوياتها الثالثة ا المنظمة علىوتقدم األقسام التالية ملخصًا لإلجراءات التي اتخذته -٣

دعمـًا لتنفيـذ االلتزامـات  ،مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـحة الحيـوان وسـائر أصـحاب المصـلحة
 .٧-٦٨ج ص عقرار الالتي ُقطعت في اإلعالن السياسي وفي 

 
 الميكروباتالتقدم الُمحرز على الصعيد الُقطري في محاربة مقاومة مضادات 

 
دات الميكروبــات وبــدأت فــي وضــعت الــدول األعضــاء خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن محاربــة مقاومــة مضــا -٤

باالستناد إلى اإلرشادات واألدوات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمـة  تنفيذها
بلـــدًا قــد وضـــع الصــيغة النهائيـــة لخطـــة  ١١٢، كــان ٢٠١٨العالميــة لصـــحة الحيــوان. وفـــي تشــرين األول/ أكتـــوبر 

وضـــعها؛ وتمثـــل تلـــك البلـــدان جميـــع األقـــاليم وجميـــع مســـتويات الـــدخل  بصـــددبلـــدًا آخـــر  ٦٥كـــان العمــل الوطنيـــة و 
 والتنمية.

 
ومـــن أجـــل قيـــاس التقـــدم الُمحـــرز، تولـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة  -٥

ُوضعت األسئلة التي يطرحهـا  ،لتقييم الذاتيالستقصاء ل، اإلدارة المشتركة ٢٠١٦الحيوان منذ عام العالمية لصحة 
دولــة  ١٩٤مــن أصــل  ١٥٤، أجابــت ٢٠١٨علــى أســاس األغــراض االســتراتيجية لخطــة العمــل العالميــة. وفــي عــام 

فيــذ خطــط العمــل بعــد منهــا تقــدمًا فــي تن ٪٤٠ وقــد أحــرز، االستقصــاءمــن ســكان العــالم علــى  ٪٩١عضــوًا تمثــل 
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د التمويــل تحديـو  المعنيـةك جميـع القطاعـات ٕاشـراذ التـدابير الخاصــة بالرصـد و باتخـا، عليهـا موافقـة الحكومـة صـدور
 إلتاحـة المجـالفـي قاعـدة بيانـات متاحـة للعمـوم،  أسـئلة االستقصـاءص للتنفيـذ. وقـد ُنشـرت اإلجابـات علـى المخصّ 

 المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة.مع بالتعاون ُقطري استعراض جراء إل
 
التقييم الُقطري الذاتي بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات  استقصاءوتشمل النتائج الرئيسية المستمدة من  -٦

 ما يلي:  ٢٠١٨لعام 
 

مـــن البلـــدان المجيبـــة فريقـــًا عـــامًال متعـــدد القطاعـــات ُيعنـــى بمقاومـــة مضـــادات  ٪٥٠أنشـــأ نحـــو   )أ(
مثلـــين مــن قطاعـــات صـــحة اإلنســان والحيـــوان والنبـــات، والســالمة الغذائيـــة، وٕانتـــاج الميكروبــات، ويضـــم م

 بلدًا؛ ٥٣األغذية، والبيئة؛ وُوضعت هذه األفرقة العاملة موضع التشغيل في 

بلـــــدًا قـــــد نّفـــــذ حمـــــالت إلذكـــــاء الـــــوعي بشـــــأن مخـــــاطر مقاومـــــة مضـــــادات  ١٢٥وفـــــي حـــــين أن   )ب(
ل المزيــد مــن الجهــود علــى النطــاق الــوطني؛ وفــي مجــال الميكروبــات علــى صــحة اإلنســان، فإنــه يلــزم بــذ

 صحة الحيوان وسائر القطاعات غير البشرية، نفذ ثلث البلدان حمالت إلذكاء الوعي؛

) بلدان أفادت بـأن لـديها نظامـًا وطنيـًا لترصـد مقاومـة مضـادات ٪٦٨( ١٠٥وعلى الرغم من أن   )ج(
شـائعة بـين البشـر، فـإن هـذه البلـدان ليسـت جميعهـا رضـات البكتيريـة المْ بعض المُ بـالميكروبات فيما يتعلـق 

نحــو  إال يقــومال إلــى النظــام العــالمي لترصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات؛ و  فــي الوقــت الحــاليمنضــمة 
 من البلدان بترصد قطاعي الحيوان واألغذية؛  ٪٤٠

ـــًا للوقايـــة مـــن  ٩٠وأفـــاد   )د( ـــدًا بـــأن لديـــه برنامجـــًا وطني فـــي  توجيهيـــةالعـــدوى ومكافحتهـــا ومبـــادئ بل
عـــدد البلـــدان التـــي أفـــادت بـــأن لـــديها بـــرامج وطنيـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى يقـــل القطاعـــات غيـــر البشـــرية، و 

 ن ذلك بكثير؛عومكافحتها 

بلدًا لديـه سياسـات تشـترط وصـفة طبيـة السـتخدام المضـادات الحيويـة،  ١٢٣وفي حين أن هناك   )ه(
حيــوان) لتعزيــز النمــو فــي مــن اســتخدام مضــادات الميكروبــات الحاســمة األهميــة (فــي اإلنســان وال دّ فلــم ُيَحــ
 بلدًا. ٦٤غذية الحيوانية، إال في إنتاج األ

 
التقيــيم الــذاتي هــذه، فإنــه عنــد مقارنــة نتائجهــا ببيانــات  استقصــاءاتوعلــى الــرغم مــن جوانــب القصــور فــي  -٧

، يتضـح أن القـيم ٢٠١٨-٢٠١٦) التي ُأجريت فـي الفتـرة ٢٠٠٥حية الدولية (التقييم الخارجي المشترك للوائح الص
في عمومها متسقة. وفي سياق تعزيز األمن الصـحي العـالمي، يتمثـل أحـد المجـاالت التقنيـة الرئيسـية التـي تخضـع 

بة الوطنيــة للتقيــيم الخــارجي المشــترك، فــي مــا إذا كانــت الــدول األعضــاء لــديها نظــام عامــل بالفعــل ُيعنــى باالســتجا
 بشأن محاربة مقاومة مضادات الميكروبات من خالل نهج الصحة الواحدة. 

 
 التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية 

 
زيادة الوعي بظاهرة مقاومـة مضـادات الميكروبـات وكفالـة فهمهـا بشـكل أفضـل مـن خـالل االتصـال  -١الغرض 

 ال والتعليم والتدريب الفعّ 
 
في تشرين الثـاني/  ،كحملة كبرى في جميع األقاليمُيقام األسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية  -٨

، مــن أجــل إذكــاء الــوعي بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات والحــث علــى ٢٠١٥منــذ عــام  مــن كــل عــام نــوفمبر
أيضــًا بنشــاط فــي هــذه الحملــة التــي العمــل. وتشــارك منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان 

تســــتمر علــــى مــــدى أســــبوع وتتنــــاول موضــــوعًا دائمــــًا بعنــــوان "المضــــادات الحيويــــة: تعامــــل معهــــا بحــــرص". وفــــي 
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بلــدًا مــن جميــع األقــاليم الســتة فــي الحملــة التــي اجتــذبت قــدرًا كبيــرًا مــن اهتمــام وســائل  ١٣١، شــارك ٢٠١٧ عــام
  اإلعالم.

 
بحضــور الخبــراء فــي مجــال تغييــر الســلوك مــن أجــل  ،٢٠١٨و ٢٠١٧ي عــامي فــ وُعقــدت مشــاورات تقنيــة -٩

بعـض مـوظفي بنشـاط باسـتعمال المضـادات الحيويـة، وشـارك فيهـا  ةالخاص ياتتبادل المعارف بشأن تغيير السلوك
مـن  عـدد سـيجري تحديـدمنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. واستنادًا إلـى هـذه المشـاورات، 

 .٢٠١٩عدادها في عام إل ةالمشاريع التجريبية الُقطري
 
وتتواصــل المنظمــة أيضــًا مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان إلعــداد أدوات  -١٠

لتصــدي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك االســتعمال لتعليميــة مشــتركة بــين القطاعــات وتكييفهــا وبثهــا 
الئــم للمضــادات الحيويــة فــي اإلنتــاج الغــذائي. ويجــري وضــع الصــيغة النهائيــة لوحــدة تدريبيــة تتنــاول دور غيــر الم

 .لكي تُنشرالوقاية من العدوى ومكافحتها في محاربة مقاومة مضادات الميكروبات، 
 

 تعزيز المعارف وقاعدة البيِّنات من خالل الترصد وٕاجراء البحوث  -٢الغرض 
 
 ٢٠١٥يقدم النظام العالمي لترصـد مقاومـة مضـادات الميكروبـات الـذي اسـُتهل فـي تشـرين األول/ أكتـوبر  -١١

نهجــًا موحــدًا لجمــع البيانــات الخاصــة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات وتحليلهــا وتبادلهــا حســب البلــدان فيمــا يتعلــق 
نظمـة الوطنيـة القائمـة األ أوضـاعإلى رصـد ببعض البكتيريا المختارة التي تسبب العدوى في البشر؛ ويسعى النظام 

ـــدًا ( ٦٨، قـــدم ٢٠١٨ترصـــد مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات. وفـــي تمـــوز/ يوليـــو الخاصـــة بوالحديثـــة  ـــدان  ١٠بل بل
بلـدًا مـن بلـدان الشـريحة العليـا  ١٥بلدًا مـن بلـدان الشـريحة الـدنيا مـن فئـة الـدخل المتوسـط، و ١٦منخفضة الدخل و

بلدًا مرتفع الدخل) بيانات إلى النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات،  ٢٧ومن فئة الدخل المتوسط، 
ميكروبــات، بلــدًا علــى معلومــات عــن الــُنظم الوطنيــة لترصــد مقاومــة مضــادات ال ٦٧واشـتملت البيانــات المقدمــة مــن 

 عــددفــي  ٪٥٧ادة بنســبة مقاومــة مضــادات الميكروبــات أيضــًا. وشــهد النظــام زيــعــن بيانــات بلــدًا  ٤٤فــي حــين قــدم 
، وقــــدم ضــــعف عــــدد البلــــدان تقريبــــًا بيانــــات عــــن مقاومــــة ٢٠١٧مقارنــــة بعــــام  ٢٠١٨فــــي عــــام  المنضــــمة البلـــدان

 مضادات الميكروبات. 
 
الــــدعم ويضــــع األدوات، والســــيما للبلــــدان العــــالمي لترصــــد مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ويقــــدم النظــــام  -١٢

التـــآزر بـــين مبـــادرات الترصـــد المتعلقـــة بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات التابعـــة  الشـــحيحة المـــوارد. وقـــد يّســـر أوجـــه
، مــن أجــل تيســير النظــامبهــذا للمنظمــة. ويجــري وضــع وحــدات جديــدة فــي منصــة تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة 

أن المقاومة الخاص بالتبليغ بش عنصر النظاماسُتهل  قدالمزيد من التكامل في التحليل والتبليغ. وفضًال عن ذلك، ف
دعـم قـدرات البـرامج الوطنيـة لترصـد مقاومـة مضـادات  فـي سـبيل ،٢٠١٨المستجدة لمضادات الميكروبات في عام 

الميكروبات فيما يتعلق بالكشف عن مقاومة مضادات الميكروبات واإلنذار المبكر بشأنها وتقدير مخاطرها وتعزيـز 
 األمن الصحي العالمي.

 
)، ســـيجري تنقـــيح النظـــام العـــالمي لترصـــد ٢٠١٩-٢٠١٥(فـــي العـــام القـــادم وفـــي نهايـــة المرحلـــة المبدئيـــة  -١٣

ة مــن ســتمدّ مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وســوف تُــدرج غايــات ومجموعــات بيانــات جديــدة، بمــا فــي ذلــك بيانــات مُ 
مثـل البكتيريـا المعويـة المقاومـة  االختبارات الجزيئية، وسيجري التصـدي علـى نحـو أكثـر شـموًال للمخـاطر المسـتجدة

 للكاربابينيم.
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ـــذه وتنســـيقه، فيمـــا يتعلـــق بالترصـــد  -١٤ وتشـــارك المنظمـــة أيضـــًا فـــي وضـــع البروتوكـــول العـــالمي وتعزيـــز تنفي
المتكامل لمقاومة مضادات الميكروبات في البشر وفي سلسلة األغذية وفي البيئة، باستخدام مؤشرات مالئمة (مثل 

المنتجة للبيتـا الكتـاميز الواسـع الطيـف). ويسـتند هـذا العمـل  باإلشريكية القولونيةي الحلقات الخاص المشروع الثالث
المعني بالترصـد المتكامـل لمقاومـة مضـادات الميكروبـات. ويجـري و إلى إرشادات الفريق االستشاري التابع للمنظمة 

مراض المنقولة باألغذية والحث على االستجابة أيضًا تعزيز استخدام تسلسل الجينوم الكامل كأداة لتعزيز ترصد األ
لها. وهناك أيضًا مناقشات جارية من أجل التعاون مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان 
فــي إنشــاء بوابــة وحيــدة تــربط بــين البيانــات الخاصــة بمعــدالت مقاومــة مضــادات الميكروبــات واســتهالك مضــادات 

ـــة الميكروبـــات فـــي  القطاعـــات البشـــرية والحيوانيـــة والزراعيـــة. وتســـهم المنظمـــة أيضـــًا بالتعـــاون مـــع منظمـــة األغذي
والزراعة في تنقيح معايير الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة ومواصلة إعـدادها، فـي سـبيل الحـد مـن مقاومـة 

 ت إلى هيئة الدستور الغذائي.مضادات الميكروبات في السلسلة الغذائية بتقديم اإلرشادات المسّندة بالبّينا
 
وتتعاون المنظمة مع سائر الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ذات الصلة في المشاركة في تحسـين فهـم دور  -١٥

ريــا المقاومــة فــي نشــأة يمرافــق الميــاه واإلصــحاح والنظافــة الصــحية غيــر المالئمــة وتلــوث البيئــة ببقايــا األدويــة والبكت
ات وأثـر ذلــك علـى الصــحة. وفـي هــذا الصـدد، تــدعم المنظمـة المشــروع العـالمي لترصــد مقاومـة مضـادات الميكروبــ

المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تيســير دمــج طرائــق الترصــد البيئــي فــي  المنظمــة ميــاه الصــرف ونشــر نتائجــه. كمــا تُقــدم
 النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.

 
من خالل التدابير الفعالة المتعلقة باإلصحاح والنظافة والوقاية من خفض معدالت اإلصابة بالعدوى  -٣الغرض 
 العدوى

 
ُتعد الوقاية من العدوى حاسمة األهمية للحد من الحاجة إلى المضادات الحيوية ومكافحة انتشار الكائنات  -١٦

العناصـــر األساســـية للبـــرامج مـــة. وعقـــب صـــدور توصـــيات المنظمـــة الجديـــدة المســـّندة بالبّينـــات بشـــأن قاوِ الدقيقـــة المُ 
، صــدر المزيــد مــن المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة المحــددة فــي ٢٠١٦الفّعالــة للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا فــي عــام 

بشأن الوقاية مـن البكتيريـا المعويـة المقاومـة للكاربـابينيم والراكـدة البومانيـة والزائفـة الزنجاريـة فـي مرافـق  ٢٠١٧ عام
 تولسـد الثغـرات فـي التنفيـذ ورصـد بــرامج الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا والممارسـات التـي أثبتــ ١الرعايـة الصـحية.
وُقـــدم الـــدعم  ٢فّعاليتهـــا، ُوضـــعت أدوات ومـــوارد عمليـــة باالســـتناد إلـــى البّينـــات واألمثلـــة الُقطريـــة. المســـوح المختلفـــة

بلــدًا مــن أجــل  ٤٠مــة الثالثــة، إلــى المكثــف طــوال العــام الماضــي عــن طريــق التعــاون علــى صــعيد مســتويات المنظ
تقييم العناصر األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذها، بما في ذلك الروابط الوثيقة بخطط العمل الوطنيـة 
بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها والمياه واإلصحاح والنظافة الصحية والطوارئ الصحية، وتحسين جودة الرعاية 

 ة الصحية الشاملة. في سياق التغطي
 
وتقدم المنظمة الدعم التقني لتعزيز العناصر المتعلقة بالبيئـة فـي خطـط العمـل الوطنيـة مـن أجـل التصـدي  -١٧

لمقاومــة مضــادات الميكروبــات، مــع التركيــز علــى الرصــد وعلــى تعزيــز تــوافر خــدمات الميــاه واإلصــحاح والنظافــة 
عالجـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي وٕادارة مخلفـــات الرعايـــة الصـــحية الصـــحية األساســـية فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية وم

والترصد. واستنادًا إلى البّينات الُمجّمعة في تقرير البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد 
والتقريـــر عـــن خـــدمات الميـــاه واإلصـــحاح والنظافـــة الصـــحية فــــي  ٢٠١٧إمـــدادات الميـــاه والمرافـــق الصـــحية لعـــام 

                                                           
 تشــــــرين ٢٣تــــــم االطــــــالع فــــــي ( /http://www.who.int/infection-prevention/publications/focus-amr/enانظــــــر   ١

 ).٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 

 ).٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٣(تم االطالع في  /http://www.who.int/infection-prevention/en انظر   ٢
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الرعايــــة الصـــحية ودراســــات أخــــرى، ُســـلط الضــــوء علــــى الصـــلة بــــين الميــــاه واإلصـــحاح والنظافــــة الصــــحية  رافـــقم
ــــة الصــــحية  ومقاومــــة ــــاه واإلصــــحاح والنظاف ــــدة بشــــأن المي ــــات فــــي اســــتراتيجية المنظمــــة الجدي مضــــادات الميكروب

ة للبيئـة وسـائر وكـاالت األمـم . وسيكون هناك قدر أكبر من التعاون مع برنـامج األمـم المتحـد٢٠٢٥-٢٠١٨ للفترة
  المتحدة األخرى بشأن هذه المسألة.

 
 العمل على ضمان استعمال األدوية المضادة للميكروبات على الوجه األمثل لدى اإلنسان والحيوان -٤الغرض 

 
 )، اعتمــدت المنظمــة تصــنيفًا جديــدًا للمضــادات الحيويــة٢٠١٧فــي القائمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية ( -١٨

 إلرشاد االستعمال الجيد والحد من المقاومة، ويشمل هذا التصنيف ثالث مجموعات، أال وهي: 

(لحاالت العدوى الشائعة): ينبغي أن تكون هـذه المضـادات الحيويـة متاحـة فـي  اإلتاحةمجموعة   )أ(
 جميع األوقات وأن تكون ميسورة التكلفة ومضمونة الجودة؛

(بمـــا فـــي ذلـــك معظـــم مضـــادات الميكروبـــات ذات األولويـــة األولـــى التـــي ُتعـــد  المراقبـــةمجموعـــة   )ب(
 المحدودة؛و حاسمة األهمية لألدوية البشرية): ال يوصى بها إال لدواعي االستعمال المحددة 

 التي تستخدم في حال فشل جميع المضادات الحيوية البديلة.  االحتياطمجموعة   )ج(
  

) سيؤدي إلى الحد من استخدام المضادات الحيوية المدرجة في AWaRe( وتتوقع المنظمة أن اعتماد هذا اإلطار
مجموعتي "المراقبة" و"االحتياط"، في حين أن إتاحة المضادات الحيوية المدرجة في مجموعة "اإلتاحة" سوف 

 يتسع نطاقها.
 
ن الثـــاني/ ويقـــدم تقريـــر المنظمـــة األول بشـــأن ترصـــد اســـتهالك المضـــادات الحيويـــة الـــذي ُنشـــر فـــي تشـــري -١٩

بلـــدًا. ويوضـــح التقريـــر الـــنهج الـــذي  ٦٥مـــن  الجهازيـــة، بيانـــات عـــن اســـتهالك المضـــادات الحيويـــة ٢٠١٨نـــوفمبر 
في جمع البيانـات، ويسـلط الضـوء  والمنهجية التي تتبعهاتنتهجه المنظمة في رصد استهالك مضادات الميكروبات 

الميكروبـــات. ولمســـاعدة البلـــدان علـــى اســـتعمال علـــى الخطـــوات التـــي ســـتتخذ مســـتقبًال لرصـــد اســـتهالك مضـــادات 
اإلشــراف علــى مضــادات  إلجــراءالمضــادات الحيويــة الحاليــة اســتعماًال أفضــل، وضــعت المنظمــة مجموعــة أدوات 

 لتمكـين الميكروبات فـي المستشـفيات فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، تغطـي العناصـر األساسـية الالزمـة
 لتدخالت للمستشفيات والتعليم والتدريب. وخيارات ا أنشطة اإلشراف

 
ولمواصلة وضع إطار عالمي للتطوير واإلشراف مـن أجـل محاربـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، عقـدت  -٢٠

الشــراكة الثالثيــة (منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان) مشــاورة 
والمنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المعنيــة، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم ثانيــة مــع الــدول األعضــاء 

مفهـوم لإلطـار الجـامع وجـرت مناقشـته. وأشـارت  ُعـرض. و ٢٠١٨تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢و ١المتحدة للبيئة، في 
 الدول األعضاء إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات من أجل المضي قدمًا بالعملية. 

 
) للطب البشري ونشرتها، وسوف تنشر ٢٠١٧وحّدثت المنظمة قائمة المضادات الحيوية البالغة األهمية ( -٢١

أيضــًا المبــادئ التوجيهيــة بشــأن االســتعمال المالئــم لمضــادات الميكروبــات المهمــة بالنســبة إلــى الطــب البشــري فــي 
شــادات الخاصــة بممارســات التصــنيع الجيــدة فيمــا قدم المــدخالت التقنيــة فــي اإلر كمــا ســت الحيوانــات المنتجــة للغــذاء.

 يتعلق بإدارة النفايات ومياه الصرف من أجل إعداد قوائم المضادات الحيوية البالغة األهمية.
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بيـــان المبـــررات االقتصـــادية لالســـتثمار المســـتدام الـــذي يراعـــي احتياجـــات البلـــدان كافـــة، وزيـــادة  -٥الغـــرض 
 خيص واللقاحات الجديدة وغيرها من التدخالتاالستثمار في األدوية ووسائل التش

 
الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية مبادرة مشتركة بـين المنظمـة ومبـادرة  تمثل -٢٢

أدوية األمراض المهملة، وتستهدف استحداث المعالجات الجديدة لحـاالت العـدوى البكتيريـة. واسـتهلت هـذه الشـراكة 
 ،بلــداً  ١١بــرامج تتصــدى لإلنتــان فــي األطفــال الحــديثي الــوالدة عــن طريــق دراســة رصــدية ُأجريــت فــي منــذ إنشــائها 

وشـك علــى الـدخول فـي المرحلــة أ ،وشـراكة السـتحداث عــالج جديـد مـن الطــراز األول لـداء السـيالن المقــاوم لألدويـة
ول الخاصـــة بالمضـــادات الحيويـــة الســـريرية الثالثـــة. ويركـــز برنـــامج آخـــر علـــى اســـتعادة المعـــارف والبيانـــات واألصـــ

 المنسية أو المهجورة واكتشاف عالجات جديدة. 
 
للبكتيريـــا المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة التـــي  ذات أولويـــة عالميـــةقائمـــة  ٢٠١٧نشـــرت المنظمـــة فـــي عـــام  -٢٣

ث واالستكشــــاف واســــتحداث تهــــدف هــــذه القائمــــة إلــــى إرشــــاد البحــــتطــــرح أشــــد المخــــاطر علــــى صــــحة اإلنســــان. و 
مضادات الحيوية الجديدة وهي عامل من عوامل تحديد األولويات في استحداث اللقاحات الجديدة. وسوف تحّدث ال

رضـــات ذات األولويـــة مـــن أجـــل حفـــز التمويـــل العـــام والخـــاص الموّجـــه إلـــى البحـــث والتطـــوير، مْ المُ قائمـــة المنظمـــة 
عوامــل جديــدة مضــادة للبكتيريــا لعــالج الســل  وتســريع اســتراتيجيات البحــث والتطــوير العالميــة الراميــة إلــى اكتشــاف
 المقاوم لألدوية المتعددة وحاالت العدوى البكتيرية المقاومة لألدوية.

 
 ١يتنــاول مضــادات البكتيريــا ومضــادات الســل قيــد التطــوير الســريري، شــامالً  وقــد نشــرت المنظمــة تحلــيالً  -٢٤

اسـتحداثها، ويقـّيم مفعولهـا المتوقـع المضـاد لعامـل حاليـًا يستعرض جميع المعالجات المضادة للبكتيريا التي يجري و 
 رضة ذات األولوية التي حددتها المنظمة. مْ واحد على األقل من العوامل المُ 

 
وتشـــارك المنظمـــة أيضـــًا فـــي الحـــث علـــى تطـــوير أدوات التشـــخيص الجديـــدة المتعلقـــة بمقاومـــة مضـــادات  -٢٥

نولوجيــات المتاحــة والمنتجــات الواعــدة بالنســبة إلــى البلــدان المنخفضــة الميكروبــات. وُيجــرى حاليــًا تحليــل شــامل للتك
 والمتوسطة الدخل.

 
ــا مقاومــة مضــادات الميكروبــات:  ــاعي البشــري و الســل والمالري ــة فيــروس العــوز المن ــاطق المداري وأمــراض المن

 المنقولة جنسياً  والعداوىالمهملة 
 
، مــازال الســل المقــاوم لألدويــة يشــّكل أزمــة صــحية ٢٠١٨وفقــًا للتقريــر العــالمي عــن مكافحــة الســل لعــام  -٢٦

بالســـل المقـــاوم  ٢٠١٧شـــخص فـــي العـــالم فـــي عـــام  ٥٥٨ ٠٠٠عموميـــة. وتشـــير أفضـــل التقـــديرات إلـــى إصـــابة 
مصـابين بالسـل  هؤالء األشـخاص من ٪٨٢الدواء األشد فّعالية ضمن أدوية الخط األول، وكان  وهو للريفامبيسين،

مــن ، ٢٠١٧مــن حــاالت الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة التــي شــهدها عــام  ٪٨,٥ددة. وكــان المقــاوم لألدويــة المتعــ
، اسـتعرض فريـق خبـراء مسـتقل شـّكلته ٢٠١٨مصابة بالسل الشديد المقاومة لألدوية. وفي تمـوز/ يوليـو الحاالت ال

ت المنظمــة بيانــًا ، أصــدر ٢٠١٨المنظمــة أحــدث البّينــات بشــأن عــالج الســل المقــاوم لألدويــة. وفــي آب/ أغســطس 
عــالج الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة والســل الخاصــة بســريعًا بشــأن التغييــرات الرئيســية الُمدخلــة علــى التوصــيات 

األدويــة المســتعملة فــي العــالج، بمــا فــي ذلــك اســـتخدام  أولويــات المقــاوم للريفامبيســين، وأشــارت إلــى إعــادة تحديــد
 سامة التي تؤخذ حقنًا بمقررات عالجية فموية كمعيار مّتبع في الرعاية. البيداكيلين واالستعاضة عن األدوية ال

                                                           
١         WHO review: “Analysis of the clinical antibacterial and anti-tuberculosis pipeline.” The Lancet 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30513-9 (accessed 23 November). 
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البلدان والشـركاء العـالميين فـي مكافحـة  ٢٠٣٠-٢٠١٦وتدعو االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا  -٢٧
اسـات الوطنيـة. وقـد المالريا إلى رصد فّعالية األدوية المضادة للمالريا حتى يمكـن اختيـار المعالجـات األنسـب للسي

أدى رصــد فّعاليــة األدويــة المضــادة للمالريــا إلــى التحــديث المنــتظم للسياســات فــي البلــدان المتضــررة مــن المقاومــة؛ 
وتـــرد هـــذه االستعراضـــات فـــي تقـــارير الحالـــة الســـنوية الصـــادرة عـــن المنظمـــة بشـــأن مقاومـــة اآلرتيميســـينين وفّعاليـــة 

اآلرتيميسينين. وتواصـل المنظمـة تحـديث قاعـدة البيانـات العالميـة بشـأن فّعاليـة  المعالجة التوليفية القائمة على مادة
األدوية المضادة للمالريا وقاعدة البيانات عن المقاومة، اللتين تشكالن مصـدرًا للجـداول المـوجزة الخاصـة بدراسـات 

 لعالم. الفّعالية العالجية وخريطة مخاطر المالريا وتقرير المنظمة الخاص بالمالريا في ا
 
ويتطلب التخلص من األيدز كخطر يهدد الصحة العمومية زيادة التغطية وجـودة العـالج وخـدمات العـالج  -٢٨

الجهود المبذولة لضمان تقليل مخاطر مقاومة فيـروس و هذه الزيادة بين موازنة الالمضاد للفيروسات القهقرية. ويلزم 
ويشـير تقريـر المنظمـة الخـاص بمخـاطر مقاومـة فيـروس العـوز  العوز المناعي البشري لألدوية وأثره إلى أدنى حـد.

إلى اتجاهـات مثيـرة للقلـق فـي مسـتويات هـذه المخـاطر وهـذا األثـر علـى  ٢٠١٧المناعي البشري لألدوية وأثره لعام 
ي صعيد عدد من األقاليم. وتزداد مقاومة األدوية السابقة للعالج من فيروس العوز المناعي البشري التي ُتكتشف فـ

األشــخاص الــذين يبــدأون العــالج المضــاد للفيروســات القهقريــة فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وتوضــح 
التـــي اســـُتهلت فـــي  ٢٠٢١-٢٠١٧خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لألدويـــة 

ن مـن أجـل الوقايـة و ن والعـالميو الُقطريـ، اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي أن يتخـذها أصـحاب المصـلحة ٢٠١٧ عام
صــوب  ذي ُيحــرزمــن مقاومــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري لألدويــة ورصــدها واالســتجابة لهــا وحمايــة التقــدم الــ

، أصـــدرت ٢٠١٨. وفـــي تمـــوز/ يوليـــو ٢٠٣٠تحقيـــق الغايـــات العالميـــة المحـــددة لمكافحـــة هـــذا الوبـــاء بحلـــول عـــام 
ُمحــرز والتحــديات الباقيــة فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة خــالل العــام األول (مــن المنظمــة تقريــرًا يلخــص التقــدم ال

سيستمر تعزيز رصد المؤشرات الخاصة باإلنذار المبكـر بمخـاطر مقاومـة فيـروس و ). ٢٠١٨إلى عام  ٢٠١٧ عام
السابقة  األدوية ومةلخاصة بزيادة مقاوربطت المنظمة أيضًا نتائج التقارير ا ١العوز المناعي البشري لألدوية وأثره.

عـــالج فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بمبـــادئ توجيهيـــة عالجيـــة جديـــدة تـــدعم اســـتعمال الـــدولوتيغرافير بـــدًال مـــن ل
 ٢اإلفافيرنز كواحد من األدوية الثالثة في خط العالج األول لفيروس العوز المناعي البشري.

 
نظـرًا  ٢٠١١مـراض المنـاطق المداريـة المهملـة فـي عـام وُأنشئ الفريق العامل المعني برصد فّعالية أدويـة أ -٢٩

إلى ارتفاع معدالت التغطية بالعالج المضاد ألمراض المناطق المدارية المهملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
األدويـة الطـاردة للديـدان، وقـد  وجنوب شرق آسيا. ومن المتوقـع أن يسـهم ذلـك فـي نهايـة المطـاف فـي نشـأة مقاومـة

، عن هـذه الشـواغل فيمـا يتعلـق بمقاومـة العـالج ٢٠١٨الفريق العامل في اجتماعه السادس المنعقد في عام  عربأ
المضــاد للعــدوى الديدانيــة المنقولــة بالتربــة. وفــي حــين أن مقاومــة األدويــة الطــاردة للديــدان تثيــر مشــكلة فــي القطــاع 

اردة للديــدان قيــد الدراســة؛ ومــع ذلــك فــإن األدويــة البيطــري، فمــازال كامــل نطــاق المشــكلة فــي األدويــة البشــرية الطــ
 الزمة لتالفي نشأة المقاومة.  أضحت ُتستعمل على حدة أو في توليفة)التي البديلة الطاردة للديدان (

 
المنقولــة جنســيًا  التاليــة مليــون إصــابة جديــدة بالعــدوى بأحــد األمــراض المعديــة ٣٥٧وفــي كــل عــام تحــدث  -٣٠

ن)، وداء المشــــّعرات و يــــمل ٥,٦مليــــون)، والزهــــري ( ٧٨مليــــون)، وداء الســــيالن ( ١٣١والقابلــــة للعــــالج: المتــــدثرة (
مليون). وقد زادت مقاومة األمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا والسـيما داء السـيالن للمضـادات الحيويـة زيـادة  ١٤٣(

                                                           
(تــــــــــــــــــم  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246219/9789241511179-eng.pdf?sequence=1 انظــــــــــــــــــر   ١

 .)٢٠١٨الثاني/ نوفمبر تشرين  ٢٣االطالع في 

ـــــي  /http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV2018update/en انظـــــر   ٢ تشـــــرين الثـــــاني/  ٢٣(تـــــم االطـــــالع ف
 ).٢٠١٨نوفمبر 
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داء الســيالن بخيــارات الخــط ضــعف تــأثر ت مــن خيــارات العــالج. وأدى ظهــور ســريعة فــي الســنوات األخيــرة وحــدّ 
مقاومــة مضــادات الميكروبــات مــن ظهــور األخيــر للعــالج (السيفالوســبورين الــذي يؤخــذ عــن طريــق الفــم وبــالحقن)، و 

ومـــًا لألدويـــة جعـــل داء الســـيالن كائنـــًا مقاإلـــى قبـــل للبنســـلين والســـولفوناميد والتتراســـيكلين والكينولـــون والماكروليـــد، 
المتعــددة. وقــد أصــدرت المنظمــة مبــادئ توجيهيــة عالجيــة جديــدة بشــأن الزهــري وداء الســيالن والمتــدثرة مــن أجــل 

 ١التصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية.
 

التعــاون المتعــدد القطاعــات: منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان 
 الثالثي)تعاون ال(ومنظمة الصحة العالمية 

 
عمـــل أعضـــاء الشـــراكة الثالثيـــة (منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة  -٣١

مــن أجــل تنفيــذ األغــراض االســتراتيجية  ٢٠١٦وعــززوا تعــاونهم بعــد عــام  ٢٠١٠الصــحة العالميــة) معــًا منــذ عــام 
تتعلــق بمجــاالت التواصــل وٕاذكــاء الــوعي، وتــدعيم قاعــدة الخمســة لخطــة العمــل العالميــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 

وتـــدابير الوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا، ورصـــد اســـتهالك مضـــادات الميكروبـــات، واالســـتعمال  ،البيِّنـــات والترصـــد
األمثــل لمضــادات الميكروبــات فــي مجــال صــحة اإلنســان والحيــوان والنبــات، واللــوائح والسياســات الوطنيــة، ووضــع 

لإلشــراف، ورصــد التقــدم الُمحــرز فــي البلــدان بــإجراء المســوح، ووضــع إطــار عــالمي للرصــد والتقيــيم، إطــار عــالمي 
 ودعم البحوث والتطوير الستحداث األدوية وأدوات التشخيص واللقاحات وسائر التدخالت الجديدة.

 
ة تفــاهم فــي أيــار/ ع رؤســاء وكــاالت الشــراكة الثالثيــة مــذكر وإلضــفاء الصــفة الرســمية علــى هــذا التعــاون وّقــ -٣٢

، تنطــوي علــى ٢٠٢٠-٢٠١٩. وأعقــب ذلــك وضــع خطــة عمــل مشــتركة للشــراكة الثالثيــة فــي الفتــرة ٢٠١٨مــايو 
ت خطــة العمــل المشــتركة أيضــًا بضــرورة انضــمام برنــامج قــرّ أمخرجــًا محــددًا. و  ٢٠خمســة مجــاالت للتركيــز ونحــو 

الشراكة الثالثيـة الموّسـعة") مـن أجـل المسـاعدة "بمسمى  األمم المتحدة للبيئة إلى هذا التعاون (الذي ُعرف بعد ذلك
 رضات المقاومة وانتشارها.مْ على التصدي لمختلف المشكالت البيئية المرتبطة بنشأة المُ 

 
، تبحث الشراكة الثالثية الموّسعة إمكانية إنشاء ٢٠٢٠-٢٠١٩ولتمويل تنفيذ خطة العمل المشتركة للفترة  -٣٣

ل عليها، لن يمكن تنفيذ معظم المخرجات ي غياب المزيد من الموارد المستدامة والتي يعوّ آلية صندوق ائتماني. وف
 التي تنص عليها خطة العمل على نحو من الفّعالية.

 
ص المشـترك وتدعم المنظمة والشراكة الثالثية عمل أمانة المنظمة في إدارة أنشطة فريـق التنسـيق المخّصـ -٣٤

بشــــأن مقاومــــة مضــــادات  ٧١/٣ب قــــرار الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة رقــــم بــــين الوكــــاالت الــــذي ُأنشــــئ بموجــــ
، بمـا فـي ومنجزاتـه المسـتهدفة صلفريـق المخّصـاعمليات ت في للمدخالة الميكروبات. وتتولى األمانة تيسير منصّ 

وصـيات إعـداد تما يتعلق بعمل الفريـق بشـأن ذلك مساهمات الدول األعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في
 عملية لضمان اتخاذ إجراءات فّعالة ومستدامة من أجل التصدي لمقاومة الميكروبات.

 
وستعمل الشراكة الثالثية الموّسعة من أجل تقديم أول تقرير عالمي ثنائي السنوات بشأن مقاومة مضادات  -٣٥

اللتزامـــات المقطوعـــة فـــي ، والمســـاهمة فـــي إعـــداد تقريـــر األمـــين العـــام بشـــأن تنفيـــذ ا٢٠١٩الميكروبـــات فـــي عـــام 
 االجتماع الرفيع المستوى المعني بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي سيقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.

                                                           
   انظر   ١

http://www.who.int/en/news-room/detail/30-08-2016-growing-antibiotic-resistance-forces-updates-to-
recommended-treatment-for-sexually-transmitted-infections   

 ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣(تم االطالع في 
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 التحديات المستمرة 
 
العمـل الوطنيـة بشـأن  التنفيذ الفّعـال لخطـط أمامعلى الصعيد الُقطري المطروحة تتمثل التحديات الرئيسية  -٣٦
تــؤثر علــى االســتجابة العالميــة، و التــي تحــددت خــالل العــامين الماضــيين اربــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، مح
 يلي:  فيما

. في البيئـات المتوسـطة والمنخفضـة المـوارد، سيشـّكل تنفيـذ العمـل علـى تحديد األولويات والتنفيذ  )أ(
ًا نظـرًا إلـى شـح المـوارد التقنيـة نطاق واسع حتى في عدد محدود من مجاالت الخطط الوطنية، تحـديًا كبيـر 

والمالية؛ ولذا فإن التحديد الدقيق لألولويات باالستناد إلى تحليل المخاطر والفوائد سيكون ضروريًا في كل 
 بلد من البلدان؛

. في حين أن الكثير من البلدان قـد أنشـأت فريـق العمل المتعدد القطاعات ونهج الصحة الواحدة  )ب(
عنـــى بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، فإنـــه يلـــزم تـــوفير المزيـــد مـــن اإلرشـــادات عامـــل متعـــدد القطاعـــات ليُ 

االســتراتيجية والــدعم التقنــي والمــوارد لوضــع هــذا الفريــق التنســيقي موضــع التشــغيل والمســاعدة علــى تنفيــذ 
خطط العمل الوطنية ورصدها. وسيساعد ذلك على تعزيز نهج الصحة الواحـدة فـي البلـدان وتوجيـه الـدعم 

 الــذي يشــهدهالقطاعــات غيــر البشــرية حتــى يمكنهــا الوصــول إلــى القــدر نفســه مــن المشــاركة واالهتمــام إلــى 
 قطاع الصحة البشرية؛

. مــن الصــعب تنفيــذ إطــار قــوي يتضــمن مؤشــرات صــالحة ويمكــن االعتمــاد عليهــا وعمليــة الرصــد  )ج(
فــي البلــدان المنخفضــة  وميســورة التكلفــة وقابلــة للمقارنــة ويمكــن اســتخدامها علــى نطــاق مختلــف القطاعــات

، وسوف تحتاج البلـدان ٢٠١٨والمتوسطة الدخل. وُيعتزم نشر إطار عالمي للرصد والتقييم في نهاية عام 
إلى المساعدة في وضع الُنظم والعمليات الالزمة لتوليـد المعلومـات بانتظـام ودعـم الرصـد علـى الصـعيدين 

 الوطني والعالمي؛

. مــازال مــن الصــعب اإلبقــاء علــى التأييــد الصــعيد الُقطــريالحفــاظ علــى التأييــد السياســي علــى   )د(
السياسي في البلدان للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، مع الموازنة بين الصحة والمصالح اإلنمائيـة 
األوســـع نطاقـــًا وتخصـــيص المـــوارد الوطنيـــة الشـــحيحة. ولـــذا فـــإن وضـــع المبـــررات االقتصـــادية لالســـتثمار 

اومـــة مضـــادات الميكروبـــات ُيعـــد أولويـــة أولـــى، ويلـــزم أن ُيكّمـــل ذلـــك بالـــدعوة المســـتدام فـــي التصـــدي لمق
 المستمرة؛

نظـرًا إلـى الطـابع المتعـدد  تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة.  )ه(
القطاعات الذي تتسم به عملية التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فقد اتضح بجالء أن هناك حاجة 

تتضــمن  ،إلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لمشــاركة المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص وأصــحاب المصــلحة
الشـــراكة الثالثيـــة و كاملـــة. وســـوف تلبـــي المنظمـــة المشـــاركة العلـــى  هملتشـــجيعأنشـــطة محـــددة ومنصـــات 

وتعمــل علــى وضــع هــدف ورؤيــة  ٢٠٢٠-٢٠١٩الموّســعة هــذه الحاجــة فــي خطــة العمــل المشــتركة للفتــرة 
 مشتركين لالستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. 

 
 طر المستجدخال
 
التـي و  تهـدد الصـحة العموميـةالتـي  كروبـاتبمقاومة مضـادات المي المتعلقة تمثل واحد من أكبر المخاطري -٣٧

وأقـر بهـا العديـد مـن البلـدان، فـي البكتيريـا المقاومـة للكاربـابينيم والسـلبية اللـون فـي  بالفعل أعطتها المنظمة األولوية
حيـــث  شــديد الصـــعوبة هـــاعالجصــبغة غـــرام، بمـــا فــي ذلـــك البكتيريـــا المعويــة المقاومـــة للكاربـــابينيم. فهــذه البكتيريـــا 
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. المرتفعـةبمعـدالت الوفيـات تـرتبط خيارات العـالج المتبقيـة محـدودة للغايـة، وحـاالت العـدوى التـي تسـببها  أصبحت
 قادرة على نشر المقاومة على نطاق واسع عن طريق العناصر الجينية المتنقلة. ها كما أن

 
 شامًال لدوائر متعددة االً جوسيتطلب التصدي لهذا الخطر المستجد اعتبار مقاومة مضادات الميكروبات م -٣٨

 . فهــذا الخطــر يتطلــب مشــاركة إدارات٢٠٢٣-٢٠١٩ علــى نحــو مــا شــدد عليــه برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر
على جميع المستويات الثالثة، بما يشـمل تعزيـز الـُنظم الصـحية فـي سـياق التغطيـة  المنظمة المعنية والتنسيق بينها

ريـة األساسـية علـى تحديـد الُمْمرضـات المعديـة الشـديدة الخطـورة والتعامـل معهـا الصحية الشاملة وتعزيز القـدرة الُقط
بوصـفها طارئــة صــحية، ومعالجـة المحــددات االجتماعيــة والبيئيــة للصـحة وأثــر القطاعــات غيـر البشــرية عــن طريــق 

دابير الوقايـة نهج متعدد القطاعات. ويلزم بذل جهود متضافرة لرصد هـذا الخطـر فـي جميـع البلـدان، والتوّسـع فـي تـ
، واالسـتثمار فـي تطـوير أدويـة جديـدة، ودعـم التـدابير الفّعالـة مـن أجـل الموّجهة توجيهًا دقيقاً من العدوى ومكافحتها 

 تحقيق االستهالك األمثل للمضادات الحيوية. 
  
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 تقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات تركيــز مناقشــاته علــى وٕالــى بهــذا التقريــرالمجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا  -٣٩

  يلي: بشأن ما
  ُدمًا باإلطار العالمي للتطوير واإلشرافضي قُ الم 

 تسريع تنفيذ الدول األعضاء لخطط العمل الوطنية بشأن محاربة مقاومة مضادات الميكروبات 

 يكروبــات والخطــط تعزيــز الــروابط علــى الصــعيد الُقطــري بــين الخطــط الخاصــة بمحاربــة مضــادات الم
 الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي والعمل المتعدد القطاعات.
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