
 

 

 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 5–ق /64 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 2017تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

 الستونو  الرابعة الدورة
 من جدول األعمال (د) 3البند 

 طة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسمقاوم

 إن اللجنة اإلقليمية،

بشأن اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية  3/71قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذكر ستإذ ت
ز يف استعمال األدوية على حنو م احملر  عن التقد    16.60بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، والقرار ج ص ع العامة

بشأن خطة العمل العاملية   7.68بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، والقرار ج ص ع  25.67رشيد، والقرار ج ص ع
بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها يف الرعاية  6-/ق 57بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، والقرار ش م/ل إ

 الصحية؛

ال د العالج الفع  وإذ تقر بعبء مقاومة مضادات امليكروبات يف اإلقليم وعواقبها الصحية واالقتصادية اليت هتد  
 لألمراض املعدية؛

العديد من  افحةقت يف مكحتق  وإذ تبدي قلقها إزاء اآلثار السلبية ملقاومة مضادات امليكروبات على اإلجنازات اليت 
 األمراض املعدية حىت اآلن، وعلى النجاح يف حتقيق األهداف اإلمنائية املستدامة؛

يف قطاع الرعاية  بشكل رشيد استخدامهاوعدم  للمضادات احليوية وإذ يساورها القلق إزاء انعدام إجراءات تنظيمية
 م؛ يف بعض بلدان اإلقلي الصناعة احليوانيةالصحية ويف 

 بني القطاعات. ا  فعاال  تنسيقو  قويا   سياسيا   ب التزاما  أن مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يتطل   وإذ تؤك د

 الدول األعضاء على ما يلي: تحث   .1

مع خطة العمل العاملية بشأن  تطوير واعتماد خطط عمل وطنية ملقاومة مضادات امليكروبات متاشيا   1.1
 مقاومة مضادات امليكروبات، وختصيص املوارد الكافية لتنفيذها؛

آلية تنسيق رفيعة املستوى ومتعددة القطاعات متثل مجيع القطاعات املعنية لإلشراف على وضع وضع  2.1
 وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات؛ 
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 ؛وأنظمة ملنع اقتناء مضادات امليكروبات بدون وصفة طبيةوضع وإنفاذ سياسات  3.1

ملي د العانظام الرتص   الوطين، واالنضمام إىل د مقاومة مضادات امليكروبات على املستوىإنشاء نظام لرتص   4.1
 ملقاومة مضادات امليكروبات؛

ملنع العدوى  مناسبة وضع برامج وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها من أجل ضمان اختاذ تدابري 5.1
 ؛6-/ق57 للقرار ش م/ل إ ومكافحتها يف مجيع مرافق الرعاية الصحية وفقا  

إنشاء برامج لإلشراف على مضادات امليكروبات من أجل رصد وتعزيز االستعمال الرشيد واملسؤول  6.1
 ملضادات امليكروبات يف قطاعي صحة اإلنسان وصحة احليوان.

 :من املدير اإلقليمي ما يلي تطلب .2

مع خطة العمل العاملية  تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء يف وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية متاشيا   1.2
ملقاومة مضادات امليكروبات وبالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( واملنظمة العاملية لصحة 

 ؛احليوان

مع  ؛ين للدول األعضاء لوضع وتنفيذ براجمها الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتهاتقدمي الدعم التق 2.2
 ؛حاالت طوارئ معقدةإيالء اهتمام خاص للبلدان اليت تواجه 

د مقاومة مضادات تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء لتطوير وتعزيز املختربات املرجعية الوطنية لرتص   3.2
د صحة اإلنسان وصحة احليوان وتسهيل التحاق الدول األعضاء بنظام الرتص   ي  امليكروبات يف قطاع  

 العاملي ملقاومة مضادات امليكروبات؛

صحة اإلنسان  ي  قطاع  م رصد استخدام مضادات امليكروبات يف ظ  دعم الدول األعضاء يف تطوير ن   4.2
 ؛وصحة احليوان

م الذي أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ خطة العمل العاملية التقد   عنتقدمي تقرير إىل اللجنة اإلقليمية  5.2
 والستني.بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف دورهتا السادسة 


