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مشـروع اإلعــالن السياسـي لالجتمــاع الرفيــع املسـتوى للجمعيــة العامــة        
  بشأن مقاومة مضادات امليكروبات

  
ول واحلكومـات، اـتمعني يف مقـر األمـم     حنن، رؤساء الدول واحلكومات وممثلي الـد   

، الـذي  ٧٠/١٨٣، وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة    ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢١املتحدة بنيويورك يف 
ــع املســتوى يف عــام      ــة عقــد اجتمــاع رفي ــه اجلمعي ــررت في بشــأن مقاومــة مضــادات   ٢٠١٦ق

  امليكروبات:

أن املخطط الكفيل بالتصدي ملقاومـة مضـادات امليكروبـات     نؤكد من جديد  - ١  
الـيت وضـعتها منظمـة الصـحة      )١(هو خطة العمـل العامليـة بشـأن مقاومـة مضـادات امليكروبـات      

العاملية، وأهدافها االستراتيجية الشاملة اخلمسـة الـيت وضـعتها منظمـة الصـحة العامليـة بالتعـاون        
عـــة واملنظمـــة العامليـــة لصـــحة احليـــوان اللـــتني اعتمـــدتا تلـــك        مـــع منظمـــة األغذيـــة والزرا  

  الحقا؛    األهداف

تـوفر إطـارا    )٢(٢٠٣٠أن خطة التنمية املسـتدامة لعـام    نؤكد من جديد أيضا  - ٢  
لضمان التمتع بأمناط عيش صحية، ونشـري إىل االلتزامـات املتعلقـة مبكافحـة املالريـا، وفـريوس       

ــن     نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، وا  ــوال وغــريه م ــريوس إيب ــد، ومــرض ف ــهاب الكب لســل، والت
األمراض املعدية واألوبئة، بوسائل منها معاجلة تزايد مقاومة مضـادات امليكروبـات واألمـراض    
ــة        ــد جمــددا علــى أن مقاوم ــة بشــكل خــاص، مــع التأكي ــدان النامي ــى البل ــؤثر عل ــيت ت ــة ال املهمل

قطــاع الصــحة العامــة هلــذه األمــراض  مضــادات امليكروبــات تعرقــل اســتدامة وفعاليــة تصــدي   
وألمــراض أخــرى وكــذلك املكاســب احملققــة يف جمــال الصــحة والتنميــة وحتقيــق خطــة التنميــة   

  ؛٢٠٣٠املستدامة لعام 

بأن مقاومة الكائنـات اهريـة البكترييـة والفريوسـية والطفيليـة والفطريـة        نقر  - ٣  
م بالفعاليـة يف العـالج مـن االلتـهابات     لألدوية املضادة للميكروبات اليت كانت فيما مضى تتس

تعــزى أساســا إىل: االســتخدام غــري املناســب لألدويــة املضــادة للميكروبــات يف قطــاع الصــحة  
العامة ويف عـالج احليوانـات، ويف قطاعـات األغذيـة والزراعـة وتربيـة األحيـاء املائيـة؛ وغيـاب          

درات املختربيـة؛ وخملفـات   فرص االستفادة من اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك التشـخيص والقـ  
ــاه: فضــمن الســياق األعــم ملقاومــة مضــادات      مضــادات امليكروبــات يف التربــة واحملاصــيل واملي
امليكروبات، تشكل مقاومـة املضـادات احليويـة الـيت ليسـت كغريهـا مـن األدويـة، مبـا يف ذلـك           

__________ 
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إحلاحـا، وهـي    األدوية املستخدمة يف عالج السل، أكرب املخاطر على الصعيد العـاملي وأكثرهـا  
  تتطلب إيالء مزيد من االهتمام وزيادة االتساق على الصعيد الدويل والوطين واإلقليمي؛

بأنه نظرا ملقاومة مضادات امليكروبات، تواجه العديد مـن إجنـازات    نقر أيضا  - ٤  
القــرن العشــرين حتــديا جســيما، ومــن هــذه اإلجنــازات علــى وجــه اخلصــوص: خفــض نســبة      

ــات   ــة واالقتصــادية؛     األمــراض والوفي ــة االجتماعي ــة بفضــل التنمي ــراض املعدي النامجــة عــن األم
ــة          ــة وناجع ــة ومأمون ــدة النوعي ــة جي ــى أدوي ــى اخلــدمات الصــحية وعل ــة احلصــول عل وإمكاني
وميسورة التكلفة؛ والنظافة الصحية واملياه املأمونة واملرافق الصحية؛ والوقاية مـن األمـراض يف   

اية الصحية، مبا يف ذلك برامج التحصـني؛ وتـوفري التغذيـة اجليـدة     اتمع ويف أماكن تقدمي الرع
ــة      ــة الصــحية؛ وإدخــال حتســينات علــى الطــب البشــري والبيطــري؛ واســتحداث أدوي واألغذي

  جديدة مضادة للميكروبات وغري ذلك من األدوية؛  

ــدرك  - ٥   ــن جــراء       ن ــذكورة أعــاله تواجــه اآلن حتــديا خطــريا م أن اإلجنــازات امل
ادات امليكروبــات، مبــا يف ذلــك مــا يلــي: وضــع نظــم صــحية مرنــة وإحــراز تقــدم  مقاومــة مضــ

صوب حتقيق اهلدف املتمثل يف توفري التغطية الصحية للجميـع؛ وخيـارات العـالج مـن فـريوس      
نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسيا والسل واملالريا، فضال عن اإلصـابات األخـرى   

أمــاكن تقــدمي الرعايــة الصــحية؛ واملكاســب الــيت حتققــت يف جمــال   الــيت حتصــل يف اتمــع ويف 
الوقاية من العدوى ومكافحتها يف اتمع ويف أماكن تقدمي الرعاية الصحية؛ والتقـدم احملـرز يف   
الزراعــة وتربيــة احليوانــات مبــا يســاعد علــى ضــمان احلفــاظ علــى جــودة األغذيــة؛ وخيــارات    

  يف الطب البيطري؛   الوقاية والعالج من األمراض املعدية

أنه بسبب مقاومة مضـادات امليكروبـات، سـيقل عـدد اخليـارات       ندرك أيضا  - ٦  
سـيما   املتاحة حلماية األشخاص األكثر عرضة لألمراض اخلطرية اليت ـدد حيـاة اإلنسـان، وال   

النساء عند الوالدة واملواليد اجلدد واملرضى املصابون بأمراض مزمنـة معينـة أو الـذين خيضـعون     
  لعالج كيميائي أو للجراحة؛  

أن إعمال احلق يف التمتع بـأعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه مـن       نالحظ مع القلق  - ٧  
الصحة البدنية والعقلية، وكذلك إمكانية حصـول املاليـني مـن النـاس علـى اخلـدمات الصـحية        
وعلى أدويـة مضـادة للميكروبـات جيـدة النوعيـة ومأمونـة وناجعـة وميسـورة التكلفـة، وعلـى           

  هدفا بعيد املنال، ال سيما يف البلدان النامية؛  الغذاء واملياه النظيفة وعلى بيئة صحية، ال يزال 

أن الـنقص احلـايل يف فـرص احلصـول علـى اخلـدمات        نالحظ أيضا مع القلـق   - ٨  
الصــحية وعلــى األدويــة املضــادة للميكروبــات يف البلــدان الناميــة يتســبب يف وفيــات أكثــر          

ــا ــال      مم ــاب ــج فع ــه يف غي ــات، إال أن ــة مضــادات امليكروب ــه مقاوم الصــحة ”إزاء  تتســبب في
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وغري ذلك من أشكال التعاون واإلجراءات املتعددة القطاعـات، يتوقـع أن تتسـبب     “ الواحدة
مقاومة مضادات امليكروبات يف ماليني الوفيات يف مجيع أحناء العامل، مع ما يترتب على ذلـك  
 مــن تبعــات ضــخمة مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصــادية وفيمــا يتعلــق بالصــحة العامــة علــى   

  الصعيد العاملي؛  

أن السبل الرئيسية للتصدي ملقاومة مضادات امليكروبات هـي: الوقايـة    ندرك  - ٩  
من اإلصابات لدى البشر واحليوان ومكافحتها، مبـا يشـمل التحصـني ورصـد ومراقبـة مقاومـة       
مضادات امليكروبات؛ وتوفري الصرف الصـحي، وامليـاه املأمونـة والنظيفـة، والبيئـات الصـحية؛       

ستثمار يف نظم صـحية قويـة قـادرة علـى تـوفري التغطيـة الصـحية للجميـع؛ وتـوفري إمكانيـة           واال
احلصول على األدويـة احلاليـة واجلديـدة املضـادة للميكروبـات والـيت تكـون ذات نوعيـة جيـدة          
ومأمونة وناجعة وميسورة التكلفة وتقوم، حيثما كان ذلك متاحا، علـى فحـوص تشخيصـية؛    

طوير مـن أجـل التوصـل إىل أدويـة جديـدة مضـادة للميكروبـات وأدويـة         واستمرار البحث والت
بديلــة؛ وإجــراء فحــوص تشخيصــية ســريعة واســتعمال اللقاحــات وغريهــا مــن التكنولوجيــات  
والتدخالت والعالجات اهلامة؛ وتـوفري رعايـة صـحية يسـهل احلصـول عليهـا بتكلفـة معقولـة؛         

لــك مــن خــالل تــوفري احلــوافز علــى االبتكــار وزيـادة االســتثمار يف البحــث والتطــوير، مبــا يف ذ 
  وحتسني نواتج الصحة العامة، ال سيما يف ميدان املضادات احليوية؛  

أن املبــدأ الشــامل للتصــدي ملقاومــة مضــادات امليكروبــات هــو     نــدرك أيضــا  - ١٠  
، ونؤكـد أن هـذا األمـر يتطلـب     “الواحـدة الصـحة  ”تعزيز ومحاية صحة اإلنسان يف إطار ج 

متعددة القطاعات تتسـم باالتسـاق والشـمول والتكامـل، نظـرا لتـرابط صـحة البشـر          إجراءات
  واحليوان والبيئة، ويف هذا الصدد:

ــدرك كــذلك   (أ)   أن تــوخي الفعاليــة واحلصــافة يف اســتخدام األدويــة املضــادة       ن
للميكروبــات يعــود بــالنفع علــى عمــوم النــاس علــى الصــعيد العــاملي، وبــأن التصــدي ملقاومــة     

امليكروبــات يســتلزم كشــرط أساســي أن تــوفَّر للنــاس إمكانيــة االســتفادة مــن نظــم     مضــادات
ــة       ــة ومأمون ــدة النوعي ــات جي ــة مضــادة للميكروب ــة، ومــن أدوي ــاءة واملرون صــحية تتســم بالكف
وناجعــة وميســورة التكلفــة، ومــن تكنولوجيــات أخــرى، عنــد االقتضــاء، وأن يــوفَّر هلــم غــذاء  

  صحي وبيئات صحية؛  

رورة القيــام بأنشــطة حبــث وتطــوير أساســية وتطبيقيــة مبتكــرة، يف   نؤكــد ضــ  (ب)  
جماالت منها على سبيل املثال علـم األحيـاء اهريـة، وعلـم األوبئـة، والطـب التقليـدي وطـب         
األعشاب، والعلـوم االجتماعيـة والسـلوكية، حسـب االقتضـاء، وذلـك بغيـة التوصـل إىل فهـم          

بحــث والتطــوير فيمــا يتعلــق باألدويــة املضــادة   أفضــل ملقاومــة مضــادات امليكروبــات ودعــم ال 



4/7 

 16-16108 (A) 

 

للميكروبات اجليدة النوعية واملأمونة والناجعة وامليسورة التكلفة، وال سيما املضـادات احليويـة   
  اجلديدة والعالجات البديلة واللقاحات ووسائل التشخيص؛

نؤكد أيضا أن مجيع جهود البحـث والتطـوير ينبغـي أن تكـون موجهـة لتلبيـة         (ج)  
حتياجات وقائمة على األدلة، وأن تسترشـد مببـادئ القـدرة علـى حتمـل التكـاليف والفعاليـة        اال

والكفاءة واإلنصاف، وينبغي أن تعترب مسؤوليةً مشتركةً: ويف هذا الصدد، نقـر بأمهيـة الفصـل    
بني تكاليف االستثمار يف البحث والتطـوير بشـأن مقاومـة مضـادات امليكروبـات وسـعر تلـك        

مبيعاا بغية تيسري فرص احلصول على األدويـة اجلديـدة مبـا حيقـق اإلنصـاف       املضادات وحجم
وجيعل التكلفة معقولة، وفرص االستفادة من أدوات التشخيص واللقاحات وغريها مـن املزايـا   
اليت يتعني حتصيلها عن طريق البحث والتطوير، ونرحب بنمـاذج االبتكـار والبحـث والتطـوير     

تحــديات الــيت تطرحهـا مقاومــة مضــادات امليكروبــات، مبــا يف ذلــك  الـيت تقــدم حلــوال فعالــة لل 
احللول اليت تشجع املزيد من االستثمار يف البحث والتطوير؛ وينبغي جلميع أصـحاب املصـلحة   
املعنــيني، مبـــا يف ذلـــك احلكومـــات وقطـــاع الصـــناعة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألوســـاط  

منـاذج االبتكـار الـيت تعـاجل جمموعـة فريـدة مـن         األكادميية، مواصلة حبث السـبل الكفيلـة بـدعم   
التحديات اليت تطرحها مقاومة مضادات امليكروبـات، مبـا يف ذلـك أمهيـة االسـتخدام املناسـب       

  والرشيد لألدوية املضادة للميكروبات، وتعزيز فرص احلصول على األدوية بأسعار معقولة؛

ــة       (د)   ــى األدوي ــة احلصــول عل ــوفري إمكاني ــد كــذلك أن ت ــة واجلديــدة   نؤك احلالي
املضــادة للميكروبــات واللقاحــات ووســائل التشــخيص بتكــاليف معقولــة ينبغــي أن حتظــى         
باألولوية على الصعيد العاملي، وينبغي أن تأخذ يف االعتبار احتياجات مجيع البلدان، متشيا مـع  

االبتكـار  االستراتيجية العامليـة ملنظمـة الصـحة العامليـة وخطـة عملـها بشـأن الصـحة العموميـة و         
  ، وذلك يف ظل مراعاة ما تقوم به من عمليات املتابعة املتفق عليها دوليا؛)٣(وامللكية الفكرية

نعمل على حتسني مراقبـة ورصـد مقاومـة مضـادات امليكروبـات واالسترشـاد         )ـ(ه  
مبسألة مضادات امليكروبات عند وضـع السياسـات والتعـاون مـع أصـحاب املصـلحة يف قطـاع        

اعــة وتربيــة األحيــاء املائيــة والســلطات احملليــة واملستشــفيات للحــد مــن خملفــات  الصــناعة والزر
  مضادات امليكروبات يف التربة واحملاصيل واملياه؛

ــني          (و)   ــا ب ــق عليه ــا بشــروط متف ــل التكنولوجي ــدرات ونق ــاء الق ــز بن ــوم بتعزي نق
ــادات       ــة مضـ ــع مقاومـ ــة ومنـ ــل مراقبـ ــن أجـ ــاون مـ ــة والتعـ ــاعدة التقنيـ ــذل املسـ ــراف وببـ األطـ
امليكروبات، فضال عن التعـاون الـدويل والتمويـل مـن أجـل دعـم عمليـة وضـع وتنفيـذ خطـط           

__________ 

 .١٦-٦٢، القرار WHA62/2009/REC/1انظر منظمة الصحة العاملية، الوثيقة   )٣(  
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تعزيــز الــنظم الصــحية والقــدرات البحثيــة     العمــل الوطنيــة، مبــا يف ذلــك املراقبــة والرصــد، و     
والتنظيمية، دون املساس بالصـحة أو عرقلـة احلصـول علـى الرعايـة، ال سـيما يف حالـة البلـدان         

  املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛  

ــات وكــل          (ز)   ــال مقاومــة مضــادات امليكروب ــف يف جم ــأن التوعيــة والتثقي ــر ب نق
تلزم تبادل املمارسات اجليدة والنتائج الـيت يتوصـل   يترتب على ذلك من آثار كلها أمور تس ما

إليهـا، والتعــاون مــع وســائط اإلعــالم واجلهـات الفاعلــة الوطنيــة واملتعــددة القطاعــات، وتــوفري   
  التمويل الكايف هلذه األنشطة يف خمتلف القطاعات؛

أن األوضــاع واألولويــات الوطنيــة ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار علــى    نــدرك  - ١١  
املستويات، وأن القطاعات احلكومية املعنية ينبغي إشراكها يف وضع وتنفيذ خطط عمـل  مجيع 

وطنية متعددة القطاعات، وسياسـات وأنظمـة ومبـادرات إقليميـة، مـع مراعـاة السـياق الـوطين         
  والتشريعات واملسؤوليات القضائية؛

لـى القيـام   لذلك حنن نلتزم بالعمل على الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي ع      - ١٢  
  يلي:  مبا

)، بوضع خطـط عمـل   ١( ٧-٦٨القيام، متشيا مع قرار مجعية الصحة العاملية   (أ)  
ــج          ــع ــا يتماشــى م ــات، مب ــددة القطاع ــة ومتع ــاتية وطني ــادرات سياس ــرامج ومب الصــحة ”وب

وخطــة العمــل العامليــة بشــأن مقاومــة مضــادات امليكروبــات، مبــا يف ذلــك أهــدافها    “الواحــدة
الشاملة اخلمسة، وذلك ـدف تنفيـذ التـدابري الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز اسـتخدام         االستراتيجية 

املضــادات احليويــة بصــورة مالئمــة لــدى البشــر واحليوانــات: ولــدعم تنفيــذ هــذه اخلطــط، مثــة   
حاجة إىل التعـاون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل مـن أجـل تقيـيم االحتياجـات مـن املـوارد            

ايل علــى حنــو مســتدام يف القــدرات املشــتركة البحثيــة واملختربيــة  وتــوفري االســتثمار الــتقين واملــ 
والتنظيمية، فضال عن التعليم والتدريب املهنيني، وذلك دف محاية الصحة البشـرية والصـحة   

  احليوانية والرفاه والبيئة؛  

حشد ما يكفي من التمويل واملوارد البشرية واملالية على حنو مسـتدام وميكـن     (ب)  
واالسـتثمار عـرب القنـوات الوطنيـة والثنائيـة واملتعـددة األطـراف لـدعم وضـع وتنفيـذ            التنبؤ به،

ــدة املضــادة          ــة واجلدي ــة احلالي ــق باألدوي ــا يتعل ــة، والبحــث والتطــوير فيم ــل الوطني خطــط العم
للميكروبات، ووسـائل التشـخيص واللقاحـات والتكنولوجيـات ذات الصـلة، وتعزيـز اهلياكـل        

ائل منها التعاون مـع املصـارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف وآليـات       األساسية ذات الصلة، بوس
التمويل واالستثمار التقليديـة والطوعيـة املبتكـرة، اسـتنادا إىل األولويـات واالحتياجـات احملليـة        

  اليت حتددها احلكومات، وضمان العائد العام على االستثمار؛  
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عمـــل الوطنيـــة، عنـــد اختـــاذ اخلطـــوات الالزمـــة لضـــمان أن تشـــمل خطـــط ال  (ج)  
االقتضاء، وضع وتعزيز أطر للمراقبة والرصد وأطر تنظيمية فعالة تتعلق حبفظ واسـتخدام وبيـع   
األدوية املضادة للميكروبات لـدى البشـر واحليوانـات، علـى أن تنفَّـذ وفقـا للسـياقات الوطنيـة         

  ومبا يتسق مع االلتزامات الدولية؛

وعيـــة والتثقيـــف يف جمـــال مقاومـــة مضـــادات  املبـــادرة إىل القيـــام بأنشـــطة الت  (د)  
امليكروبات وزيادة وترية تلك األنشطة واإلبقاء عليها من أجل التحفيـز والتشـجيع علـى تغـيري     
السلوك لدى فئات خمتلفة من اجلمهور، وتشجيع برامج الوقايـة ومكافحـة العـدوى والصـرف     

دة للميكروبــات لـدى البشــر  الصـحي القائمـة علــى األدلـة، واالسـتخدام األمثــل لألدويـة املضـا      
ــة املالئمــة مــن جانــب املختصــني يف جمــال الصــحة، واملشــاركة      واحليوانــات والوصــفات الطبي
النشطة من جانب املرضى واملستهلكني وعامة اجلمهور، فضال عن املختصني يف جمـال الصـحة   

ألطبــاء البشــرية والصــحة احليوانيــة، والتعلــيم املهــين والتــدريب ومــنح الشــهادات يف صــفوف ا 
واألطباء البيطـريني واملـزارعني، والنظـر، عنـد االقتضـاء، يف وضـع نهـج مبتكـرة لزيـادة الـوعي           

  لدى املستهلكني، مع إيالء االهتمام لألوضاع واالحتياجات احمللية؛

للتصـدي ملقاومـة    “الصـحة الواحـدة  ”دعم وضع نهج متعدد القطاعات إزاء   )ـ(ه  
مــن خــالل أنشــطة بنــاء القــدرات لــدواع تتعلــق بالصــحة  مضــادات امليكروبــات، مبــا يف ذلــك 

ــادرات      العامــة، وإقامــة شــراكات مبتكــرة بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وتــوفري احلــوافز ومب
ــناعة       ــاع الصـ ــدين وقطـ ــع املـ ــيني يف اتمـ ــلحة املعنـ ــحاب املصـ ــع أصـ ــتراك مـ ــل، باالشـ التمويـ

ساط األكادميية، لتعزيز إمكانيـة  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ومعاهد البحوث واألو
احلصــول علــى أدويــة ولقاحــات جديــدة جيــدة النوعيــة ومأمونــة وناجعــة وميســورة التكلفــة،   

سيما املضادات احليويـة، فضـال عـن العالجـات واألدويـة البديلـة خبـالف العـالج مبضـادات           ال
    امليكروبات، مبا يف ذلك العالجات املركبة واللقاحات والفحوص التشخيصية؛

ــة والزراعــة لألمــم     نــدعو  - ١٣   ــة، إىل جانــب منظمــة األغذي منظمــة الصــحة العاملي
ــة          ــاملي للتنمي ــار ع ــة إلط ــوان، إىل وضــع الصــيغة النهائي ــة لصــحة احلي ــة العاملي املتحــدة واملنظم

، ودعـم تطـوير األدويـة    ٧-٦٨واإلشراف، على حنو ما طلبته مجعية الصحة العاملية يف قرارهـا  
للميكروبات ومراقبتها وتوزيعها واستخدامها على حنـو مالئـم، ودعـم أدوات    اجلديدة املضادة 

ــة احلاليــة املضــادة      التشــخيص واللقاحــات وغــري ذلــك مــن األنشــطة، مــع اإلبقــاء علــى األدوي
للميكروبات، وإىل تعزيز إمكانية احلصول على األدوية احلالية واجلديدة املضـادة للميكروبـات   

ولــة، مــع مراعــاة احتياجــات مجيــع البلــدان، ومتشــيا مــع خطــة وأدوات التشــخيص بتكلفــة معق
  العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات؛
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ــة والزراعــة      نــدعو  - ١٤   ــة إىل أن تتعــاون مــع منظمــة األغذي منظمــة الصــحة العاملي
لألمـــم املتحـــدة واملنظمـــة العامليـــة لصـــحة احليـــوان، واملصـــارف اإلمنائيـــة اإلقليميـــة واملتعـــددة 
ــات          ــائر املنظم ــة وس ــم املتحــدة املعني ــاالت األم ــدويل، ووك ــك ال ــك البن ــا يف ذل األطــراف، مب
ــة املتعــددة القطاعــات، حســب        ــة، فضــال عــن اتمــع املــدين واجلهــات املعني ــة الدولي احلكومي
ــة واألنشــطة املتعلقــة مبقاومــة مضــادات       ــذ خطــط العمــل الوطني ــدعم وضــع وتنفي االقتضــاء، ل

  والعاملي؛  د الوطين واإلقليميامليكروبات على الصعي

إىل األمــني العــام أن ينشــئ، بالتشــاور مــع منظمــة الصــحة العامليــة          نطلــب  - ١٥  
ــوان، فريقــا خمصصــا       ــة لصــحة احلي ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــة العاملي ومنظمــة األغذي

لصــحة للتنســيق بــني الوكــاالت، يشــترك يف رئاســته املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام ومنظمــة ا 
العاملية، واالسـتعانة، عنـد االقتضـاء، بـاخلربة املسـتمدة مـن أصـحاب املصـلحة املعنـيني، وذلـك           
لتــوفري التوجيــه العملــي للــنهج الالزمــة لكفالــة اختــاذ إجــراءات عامليــة فعالــة علــى حنــو مســتدام  

ي للتصدي ملقاومة مضادات امليكروبـات، ونطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا لكـ        
تنظر فيه الدول األعضاء قبل الدورة الثالثة والسـبعني للجمعيـة العامـة عـن تنفيـذ هـذا اإلعـالن        
ــني          ــق املخصــص املشــترك ب ــة عــن الفري ــن تطــورات وعــن التوصــيات املنبثق وعمــا يســتجد م
الوكاالت، مبا يف ذلك ما يتعلق باخليارات املتاحة لتحسـني عمليـة التنسـيق، مـع مراعـاة خطـة       

  ية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات.العمل العامل
    
  


