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 الميكروبات مضادات مقاومة
 
 

 األمانة من تقرير
 
 
سابق لهذذا الترييذي  ذو تهيتذر اييببذي  ببذت الماعذو المبرذهتو  ذو  ذانه  أحاط المجلس التنفيذي علمًا بنص  -1

أثنذا  تلذا الذتهيو  أجييذلهُحتث هذا النص المنرح الذي يأخذ  ذو الحسذبا  المنااتذال التذو  2017.1الثانو/ ينايي 
 للمجلس.

 

 البمذذ  خطذذوب المتبلذذق (2015) 7–68ع ص ج الرذذياي تنفيذذذ عذذ  المبلهمذذال أحذذتث الترييذذي هذذذا  يتضذذم  ه  -2
 المبنذذه ه  الصذذاتي عذذ  الجمبيذذو البامذذو لحمذذ  المتحذذتو 71/3 الرذذيايه  المي يهبذذال مضذذاتال مراهمذذو بتذذأ  البالميذذو
هالمنبثذذق عذذ   المي يهبذذال" مضذذاتال مراهمذذو بتذذأ  البامذذو للجمبيذذو المسذذته  الي يذذ  ل جتمذذاع السياسذذو "اإلعذذ  
 ذذو المرذذي اليعيسذذو لحمذذ  المتحذذتو  ذذو  عرذذت الذذذي المي يهبذذال مضذذاتال مراهمذذو بتذذأ  المسذذته  الي يذذ  االجتمذذاع
 2016.2هالمبتمت  و تتيي  ايه / أ تهبي  2016 سبتمبي أيله / و  نيهيهيا

 
 بهضذ  الميتبطذو هالح همذال الته  هممثلو هالح همال الته  يؤسا  التزامال السياسو اإلع    تضم  يه  -3

 منهذا أمذهي جملذو لذتع  التمهيذ  هحتذت الهاحذتو"  "الصذحو نهذ  مذ  تتماتذ  الرطاعذال متبذتتوه  هطنيذو عمذ  خطط
 تنظيميذو هأطذي هاليصذت للمياابذو أطي هض  الهطنيو خططال تتم  أ  هضما  هالتطهيي  هالبحث الخطط تلا تنفيذ
 مراهمذو مجذا   ذو هالتثريذ  التهعيذو أنتذطو هتبزيذز هذا هبيب هاهاسذتختام للمي يهبذال المضذاتو ايتهيو بحفظ تتبلق

 .الصحيو المه  هأصحاب الجمههي صفه   و عليها هاإلبرا  المي يهبال مضاتال

 
 لهذذذا. التذذذيي و هالجهذذذال المنظمذذذو إلذذذ  مهجهذذذو يعيسذذذيو طلبذذذال ث ثذذذو أيضذذذاً  السياسذذذو اإلعذذذ    هيتضذذذم   -4
 هالزياعذو ايغذيذو منظمذو جانذب إلذ  المنظمذو تعذهو خذ   مذ  الصحو جمبيو بطلب السياسو اإلع   ييترو ،أهالً 

 ايتهيذذذو بتذذذأ  هالرهامذذذو للتطذذذهيي عذذذالمو إلطذذذاي النهاعيذذذو الصذذذي و ضذذذ ه  إلذذذ  الحيذذذها  لصذذذحو البالميذذذو هالمنظمذذذو
 ايغذيذذو منظمذذو مذذ  بالتبذذاه  المنظمذذو مذذ  يطلذذب ،ثانيذذاً ه  المي يهبذذال. مضذذاتال همراهمذذو للمي يهبذذال المضذذاتو
 البنذذذا  يهذذذا بمذذذا ايطذذذيا ، هالمتبذذذتتو اإلاليميذذذو اإلنماعيذذذو هالمصذذذاي  الحيذذذها  لصذذذحو البالميذذذو هالمنظمذذذو هالزياعذذذو
 صذذاحبو هالجهذذال المذذتنو المجتمذذ  هيعذذاله  التهليذذو الح هميذذو المنظمذذاله  المتحذذتو ايمذذ  ه ذذاالل سذذاعيه  الذذتهلو،

 لمراهمذذذو التصذذذتي إلذذذ  الياميذذذو ايخذذذي  هاينتذذذطو الهطنيذذذو البمذذذ  خطذذذط تذذذتع  أ  الرطاعذذذال المتبذذذتتو المصذذذلحو
 بالتتذاهي ينتئ، أ  البا  ايمي  م  طلبي ،هثالثاً  .هالبالمو هاإلاليمو الهطنو الصبيت عل  المي يهبال مضاتال

 اله ذاالل بذي  للتنسذيق مخصصذاً   ييرذاً  لحيذها ،ا لصذحو البالميذو هالمنظمذو هالزياعذو ايغذيذو همنظمذو منظمذوال م 
 اذذته  .المي يهبذال مضذذاتال لمراهمذو للتصذتي  بالذذو إجذيا ال اتخذذاذ ت فذ  التذو ه الذذنُ  بتذأ  البمليذذو متذهيوال رذتي لت

                                                         
للمجلذذذس التنفيذذذذي  ذذذو تهيتذذذر اييببذذذي  ببذذذت الماعذذذو، الجلسذذذو الياببذذذو  وضذذذي المذذذهجز االمحه  ،140/11  لانظذذذي الهثيرذذذو    1

 .((باإلن ليزيو) 2سج ل/ /140/2017  ل)الهثيرو  2هالجلسو الساببو، الفيع 
   التالو: اإلل تيهنو المها  عل  متاح   2
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هيذيت  .هالسببي  الثالثو تهاتهي   و البامو الجمبيو إل  ترييياً  يرت  أ  البا  ايمي  م  أيضاً  السياسو اإلع   طلب
 أتناه بحث اليتهت عل  هذه الطلبال.

 
هيذيأس الفييذق آذاي/ مذايس.  17 ذو  اله ذاالل بذي  للتنسذيق مخصذصال فييذقالإنتا  هأعل  ايمي  البا   -5

  تهاذذ  عرذذت االجتمذذاع ايه   ذذو هاذذل اييذذب هسذذترت  هالمذذتيي البذذا  لمنظمذذو الصذذحو البالميذذو. هيُ ناعذذب ايمذذي  البذذا  
 أحتث المبلهمال إل  جمبيو الصحو البالميو السببي .

 
 البمذذذ  خطذذذو ت ييذذذ  علذذذ  ايعضذذذا  الذذذته  الصذذذحو جمبيذذذو لحثذذذ (2015) 7–68ع ص ج الرذذذياي ه ذذذو -6

 المي يهبذذال مضذذاتال مراهمذذو بتذذأ  هطنيذذو عمذذ  خطذذط ههضذذ  المحذذتتو هاهسذذيااات الهطنيذذو هذذاأهلهيات مذذ  البالميذذو
 لصذحو البالميذو هالمنظمذو هالزياعذو ايغذيذو منظمذوه  المنظمذو نتذيل اذته  السذببي . البالميذو الصحو جمبيو بحله 

ضذا و 1المصذاحبو. ايتهال مذ  مجمهعو جانب إل  الهطنيو البم  خطط لهض  تلي ً  لحيها ا  الجتماعذالا إلذ  ها 
 ايغذيذذو منظمذذو  يهذذا تذذاي ل عمذذ  حلرذذال ظمذذلنُ  السياسذذيا ، هالذذتع  االهتمذذا  عنهذذا ينتذذأ التذذو المسذذته  الي يبذذو
 هتعذذ  ايتهال تلذذا لتبذذات  المنظمذذو أاذذالي  جميذذ   ذذو نتذذطو متذذاي و لحيذذها ا لصذذحو البالميذذو هالمنظمذذو هالزياعذذو
 المذذذ هيو البمذذ  حلرذذال  ذذو بلذذتاً  87 مذذ أتذذخاص  اآل  حتذذ  هتذذايا الهطنيذذو. عملهذذا خطذذط هضذذ   ذذو البلذذتا 
 مراهمذذذو حالذذذو تحلذذذي ل أيضذذذاً  ايمانذذذو هتعمذذذل .2017 عذذذا هاذذذل الحذذذق خذذذ     ذذذو منهذذذا المزيذذذت تنظذذذي  المرذذذيي

 بمذ هت هالتخطذيط. التنسذيق اجتماعذال يس ذيته  نتاعجهذا إلذ  الهطنيذو البمذ  خطذط تستنت التو المي يهبال مضاتال
 هذذاعمل خطذذطتهلذذو عضذذهًا حتذذ  اآل   67هاسذذت ملل  البمليذذو. هذذذه لذذتع  االستتذذاييي  بذذالخبيا  ااعمذذو إعذذتات علذذ 
 مذ  عمذ  خطذطتهلو عضهًا أخي  هو  و طذهي اسذت ما   62بتأ  مراهمو مضاتال المي يهبال ههناا  هطنيوال

هتنطذهي علذ  هتتذم  جميذ  اياذالي   ا تظاظًا بالسذ ا أ بي البلتا  هأ ثيها هذه الته  ايعضا  مث  هت .الربي  هذا
 ذو بلذت لتيذر أه سذت ه  لتيذر مليذه  تذخص  6500هيرذي  أ ثذي مذ  مجمهعو هاسبو م  مستهيال الذتخ  هالتنميذو. 

بالنزاعذال. همذذ  هتبتبذي عذذتو بلذتا  مذذ  البلذتا  المتبريذذو بلذتانًا صذذ ييو أه هتذو أه متذذأثيو خطذذو عمذ  هطنيذذو. اييبذًا 
 .إمتاتها بالتع  اإلضا و لحفز إحياز الترت بتز  هيُ  و اإلالي  اي ييرو التو تهجت هناا ببض المناطق  ذلا،

 
متبذذذتت الرطاعذذذال تنسذذذيق  ييذذذق  مذذذ  خذذذ   الصذذذحو الهاحذذذتونهذذذ  هيجسذذذت مبظذذذ  خطذذذط البمذذذ  الهطنيذذذو  -7

جذذيا ال مرذذييو  تنفيذذذ هيتمثذذ  التحذذتي الحذذالو  ذذو علذذ  مسذذته  اطذذاع الصذذحو هاطذذاع الزياعذذو هاطاعذذال أخذذي . ها 
الخطذط هالميزانيذال المبنيذو. ههنذاا إتمذاج اإلجذيا ال ايساسذيو ذال ايهلهيذو  ذو هاستمياي البم  هضما  الخطط 

المضذذاتال الحيهيذذو تيصذذت أنمذذاط اسذذته ا نتذذطو أمثذذ  الخاصذذو بمراهمذذو مضذذاتال المي يهبذذال ببذض اإلجذذيا ال 
ذ ا  الهعو ه همراهمتها  الرهامو الخاصو بالمضاتال الحيهيو التو تي ز أساسذًا علذ  إتايو مراهمذو مضذاتال هبيام  ا 

بمراهمذذو مضذذاتال المي يهبذذال مثذذ  الهاايذذو مذذ   المتصذذلويضذذًا طاعفذذو أهسذذ  مذذ  اإلجذذيا ال ههنذذاا أالمي يهبذذال. 
تايتهذذا هالتمنيذذ  هتذذتعي  ايح ذذا  المتبلرذذو  بالميذذاه هاإلصذذحاح هالنظا ذذو حذذاالل البذذته  هم ا حتهذذا هتنظذذي  ايتهيذذو ها 

الصذحو البمهميذو هت تسذو أهميذو حيهيذو للهاايذو مذ  مراهمذو مضذاتال ب ثيذي علذ   تبهت بفهاعذت أ بذيهو إجيا ال ه 
تايتهذذا. المي يهبذذال  مراهمذذو هسذذيرت   الذذتع  للتنفيذذذ عبذذي البذذيام  هاإلتايال المبنيذذو  ذذو ايمانذذو بتنسذذيق مذذ  أمانذذو ها 

 بفض  عنصي محتت م  الميزانيو البيمجيو.مضاتال المي يهبال 
 

ضذذا و إلذذذ  زيذذذاتو االهتمذذذا  بمراهمذذو مضذذذاتال المي يهبذذذال  -8 الجمبيذذذو البامذذذو لحمذذذ  المتحذذذتو  الذذذذي هلتتذذرها 
أنتذذذطو مذذ  خذذ   الذذهعو بتذذذأ  مراهمذذو مضذذاتال المي يهبذذال  تنذذام ي، هاالجتماعذذال اإلاليميذذو الي يبذذو المسذذته 

"المضذاتال الحيهيذو: تبامذ  مبهذا بحذيص"  عنهانهذاالتهعيو اإلع ميو المسذتهت و هحملذو متهاصذلو متبذتتو السذنهال 

                                                         
   التالو: اإلل تيهنو البنها  عل  متاح   1
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هتتذذهل  ايمانذذو  ذذو المرذذي اليعيسذذو ايذذاتو . هياسذذمو السياسذذال هالبذذاملي  الصذذحيي  هالذذزياعيي تسذذتهت  الجمهذذهي 
 لحيذها ا لصذحو البالميذو هالمنظمذو هالزياعذو ايغذيذو منظمذوذ بالتباه  م  الم اتب اإلاليميذو ه ت هتنف  الحملو التو تب  

 ذو مجذاالل الهاايذذو مذ  حذاالل البذذته  هم ا حتهذا هالميذاه هاإلصذذحاح هالنظا ذو هصذذحو هالجهذال التذيي و ايخذذي  
تذذذملل اينتذذذطو المنظمذذذو خذذذ   ايسذذذبهع البذذذالمو للتهعيذذذو حذذذه  المضذذذاتال اذذذت ه هسذذذ مو ايغذيذذذو. اي  هالطفذذذ  

 ذو البلذتا   تذاملو لتذ  الحملذو مجمهعذو أتهالإعذتات تتيي  الثانو/ نذه مبي(  20 - 14) 2016الحيهيو  و عا  
هيسذذاع  همذذهات محذذتتو لمختلذذ   عذذال البذذاملي  الصذذحيي  هسلسذذلو مذذ  الرصذذص التخصذذيو المسذذتمتو مذذ  أتذذخاص 

ه انذل المتذاي و مذ  مجمهعذو  بيذذيو مراهمذو المضذاتال الحيهيذذو  ذو جميذ  أنحذا  البذال  هتبميمهذذا. متضذييي  مذ  
الجمهذذهي عذذ  طييذذق هسذذاعط التهاصذذ  االجتمذذاعو المذذؤثيو  ذذو الذذيأي البذذا  ه مذذ  الجهذذال التذذيي و ههسذذاع  اإلعذذ   

)نيهيذذذهيا،  بتذذذأ  مراهمذذذو مضذذذاتال المي يهبذذذاللحمذذذ  المتحذذذتو الي يذذذ  المسذذذته  للجمبيذذذو البامذذذو حذذذه  االجتمذذذاع 
لذذ  ه لذذ  يسذذبق لهذذا مثيذذ  عذذ  المسذذألو ترذذاييي  صذذتهي( تذذتيتو الفباليذذو هأتل إلذذ  2016أيلذذه / سذذبتمبي  21 تبذذات  ا 

نستاغيا .لمبلهمال المنظمو المصهيو ع  مراهمو مضاتال المي يهبال م يي  ايتخاص   عبي تهيتي ه يسبها ها 
 
متذذاي تر  ذذو هذذذا أه يسذذج  بلذذتًا سذذج   43ههنذذاا  النظذذا  البذذالمو لتيصذذت مضذذاتال المي يهبذذالهأنتذذئ  -9

هيجمذ  أيضذًا تنذاه( أ 14المميضذال الجيثهميذو لذت  اإلنسذا  )انظذي الفرذيو . هسيي ز النظا   و البتايو علذ  النظا 
هسيتهسذ  النظ  الهطنيو لتيصت مراهمو مضذاتال المي يهبذال.  بزيزالمبلهمال ع  الترت  الذي تحيزه البلتا   و ت

بذذذنظ  عالميذذذو أخذذذي  هيذذيتبط  مضذذذاتال المي يهبذذذالتذذتييجيًا ليتذذذم  أتذذذ ااًل أخذذي  مذذذ  التيصذذذت المتصذذذ  بمراهمذذو 
مضذاتال المي يهبذذال  ذو السلسذلو ال ذاعيذو هبنذذا  ُنرحذل اإليتذاتال بتذذأ  التيصذت المت امذ  لمراهمذو اذت ه للتيصذت. 

 هيجيي تتعي  ااعتو البي نال بتأ  اليهابط بي  اإلنسا  هالحيها  هالسلسلو ال ذاعيو هالبيعو.اتيو المختبيال. 
 

هالمنظمذو  هالزياعذو ايغذيذو نظمذومالمتذتي و بذي  الث ثيذو الخبذيا   هعمً  بتهصيو صتيل ع  اجتماعال -10
ااعمذذذو أعذذذتل المنظمذذذو  2003ه 2002المبرذذذهتو  ذذذو عذذذامو ه همنظمذذذو الصذذذحو البالميذذذو  البالميذذو لصذذذحو الحيذذذها 

 ذو )ااعمو مضاتال المي يهبذال البال ذو ايهميذو(  لطب البتييإل  امضاتال المي يهبال البال و ايهميو بالنسبو ل
البهام  المضاتو للمي يهبال حسب أهميتها  و الطب البتذيي هتيتب الراعمو  1ُنرحل  و هال الحق. 2005عا  

غيذي  منح ايهلهيو الستياتيجيال احتها  مراهمذو مضذاتال المي يهبذال المتصذلو باسذتختامهاب يض المساعتو عل  
لذذت  عمذذو المتيجذذو  ذذو الراهتضذذ  المنظمذذو حاليذذًا مبذذاتة تهجيهيذذو بتذذأ  اسذذتختا  مضذذاتال المي يهبذذال البتذذيي. 
 هحمايو الصحو البمهميو. المنتجو لحغذيو بهت  المحا ظو عل  نجاعتهاالحيهانال 
 

علذذ  المسذذتهيال الهطنيذذذو بتذذتييب متذذاي ي  مذذذ  هُهضذذبل منهجيذذو ليصذذذت اسذذته ا المضذذاتال الحيهيذذذو  -11
مانو ما بذي  هتتع  اي. 2017بلتًا هم  المريي تنظي  ث ث حلرال عم  إاليميو أخي   و نهايو آذاي/ مايس  35
تهلو عضهًا عل  المسته  الرطيي. هيجيي أيضًا هضذ  بيهته ذهالل لريذاس اسذتختا  المضذاتال الحيهيذو  50ه 40

 بت   مبيايي  و المستتفيال.
 

أهميذذذو حاسذذذمو لترلذذذيص الحاجذذذو إلذذذ  المضذذذاتال الحيهيذذذو هم ا حذذذو هت تسذذذو الهاايذذذو مذذذ  حذذذاالل البذذذته   -12
ضذذا و إلذذ  البمذذ  الجذذايي علذذ  التمنيذذ  ُنتذذيل مذذؤخيًا تهصذذيال جتيذذتو بتذذأ  ال اعنذذال التايرذذو المراهمذذو. انتتذذاي  ها 

البته   ذو أمذا   حاالل م  بالميو بتأ  الهاايو التهجيهيو المباتة الالبته  هم ا حتها تملل حاالل الهاايو م  

                                                         
1   WHO. Critically important antimicrobials for human medicine, 4th revision, 2013. Geneva: World Health 

Organization; 2016  :عل  المها  اإلل تيهنو التالو(
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251715/1/9789241511469-eng.pdf?ua=1 آذاي/  13، ت  االط ع  و
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 2البذته  هم ا حتهذا.حذاالل و لبذيام  الهاايذو مذ  البناصذي ايساسذيهالمبذاتة التهجيهيذو بتذأ   1البمليال الجياحيو
البذته  هم ا حتهذا هخصهصذًا حذاالل هيجيي إعتات أتهال للتريي  هأتلو عمليو لتنفيذ البناصي ايساسيو للهاايو مذ  

مذذ  أجذذ  الحذذت مذذ  حذذاالل البذذته  الهاايذذو هالم ا حذذو تذذتابيي الرليلذذو المذذهايت همبذذاتة تهجيهيذذو بتذذأ   ذذو السذذيااال 
بالتنسذذيق الهثيذذق مذذ  التحذذتيث و ياليعايذذو الصذذحلل ايبذذابيني  هالسذذلبيو اللذذه   ذذو صذذب و غذذيا   ذذو المراهمذذو بذذالجياثي  

اتخذذاذ تذذتابيي االحتذذها  ممذذا يتطلذذب بتذذأ  م ا حذذو البذذته  بالسذذ  )المنظمذذو  إليتذذاتال 2017المرذذيي خذذ   عذذا  
  و المختبيال(.بالهها   انترالها الهاايو م أه   انترا  البته هيرتضو الحت م  

 
هالجذذذايي  ااعمذذذو المنظمذذو النمهذجيذذذو لحتهيذذو ايساسذذذيوالحيهيذذو مذذذ  هسذذيرت  الفصذذذ  المتبلذذق بالمضذذذاتال  -13

اذت للمت زمذال المبتيذو اليعيسذيو. ه اإليتذاتال بتذأ  التذتبيي الب جذو  2017تحتيثر هالمزم  نتذيه  ذو أيذاي/ مذايه 
هُينظذي  ذو يمياض ايطفا  المبتيو الخمسو اي ثي تيهعًا. ُنرحل أيضًا المباتة التهجيهيو بتأ  التتبيي الب جو 

هُيذتع   و ُتضا  إل  الفيع الخذاص بالسذ  مذ  الراعمذو. ل  ُتتيج حت  اآل   و الراعمو النمهذجيو للس  عتو أتهيو 
 بيام  متهاصلو  و مجا  إتايو ايتهيو  و عتو بلتا .االستختا  الم ع  للمضاتال الحيهيو م  خ   

 
التذذذو للمميضذذذال الجيثهميذذذو ذال ايهلهيذذذو المراهمذذذو للمضذذذاتال الحيهيذذذو ااعمذذذو أصذذذتيل المنظمذذذو أيضذذذًا ه  -14

 ذو إطذاي البحذث هالتطذهيي أنتذطو أهميذو إلذ  مجذتتًا المنظمذو  تذييته  3تمس الحاجو إل  أتهيو جتيتو مضاتو لها.
مذ  مضذاتال  سذتحتثيُ مذا هيجيي البم  م  أج  يصت و بالس  باعتبايها أهلهيو عالميو يعيسيو. التتخ ل المتبلر

اآل  عذامً   ذو تحتيذت أهلهيذال تطذهيي اللراحذال ح بتذ   أهضذحيهيو جتيتو هتبتبي مراهمذو مضذاتال المي يهبذال 
جتيذذت لتطذذهيي المضذذاتال  هذذو مي ذذقالتذذيا و البالميذذو للبحذذث هالتطذذهيي  ذذو مجذذا  المضذذاتال الحيهيذذو ه الجتيذذتو. 
ق علذذ  المسذذته  البذذالمو علذذ  النيسذذييو  ذذو البتايذذو علذذ  المنتجذذال الجتيذذتو التذذو تطب ذذالتذذيا و هسذذتي ز  4الحيهيذذو.
الفذيص لتطذذهيي تهليفذال جتيذتو لحتهيذو هتبذذتي  التي يبذال الحاليذو بهذذت  هاإلنتذا  الهليذتي هتسذذتبيض أيضذًا البنيذو 
  و ته يي التع  الترنو للتيا و.هتنتط المنظمو نجاعتها.  زياتو

 
هالمنظمذذو البالميذذذو لصذذحو الحيذذذها  اسذذذتبيانًا  هالزياعذذذو ايغذيذذذو منظمذذوه هأعذذتل منظمذذذو الصذذحو البالميذذذو  -15

الترذذذت  المحذذذيز  ذذذو  ذذذ  بلذذذت هتلخيصذذذر ممذذذا سذذذيتيح المبلهمذذذال للتبليذذذ  علذذذ  الصذذذبيت لليصذذذت مذذذ  أجذذذ  اسذذذتبياض 
هتحتيذت المجذاالل التذو تسذتلز  المسذاعتو هسُتستخت  اليتهت عل  االستبيا  أيضًا لتهجير إجيا ال المتاببو . البالمو
ههضذ  خطذو عمذ  هيطلب االستبيا  م  البلتا  تريي  ما تحيزه م  ترت   و المتاي و المتبتتو الرطاعذال هالتع . 
البناصي اليعيسيو لخطذو هيتضم  أسعلو ع   باللتصتي لمراهمو مضاتال المي يه لهتنفيذ إجيا ال يعيسيو هطنيو 

نتذاج المحاصذي   ذو مجذاالل صذحو اإلنسذا  هصذحو الحيذها  بتأ  مراهمو مضاتال المي يهبال البم  البالميو  ها 
هستصذذتي النتذذاع  علذذ  التذذب و مذذ  أجذذ  جمبيذذو الصذذحو البالميذذو السذذببي  هاجتماعذذال هسذذ مو ايغذيذذو هالبيعذذو. 

                                                         
1   WHO. Global guidelines on the prevention of surgical site infection. Geneva: World Health Organization; 

، تذذذذ  االطذذذذ ع  ذذذذو /http://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en: )علذذذذ  المهاذذذذ  اإلل تيهنذذذذو التذذذذالو  2016
 (.2017آذاي/ مايس  13
2   WHO. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and 

acute health care facility level. Geneva: World Health Organization; 2016   :علذذ  المهاذذ  اإلل تيهنذذو التذذالو(
http://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/ 2017آذاي/ مايس  13، ت  االط ع  و.) 

 متاحو عل  المها  اإلل تيهنو التالو:    3
http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf  تذذ  االطذذ ع  ذذو(

 (.2017آذاي/ مايس  10

آذاي/  13)تذذذذذذذ  االطذذذذذذذ ع  ذذذذذذذو  /http://www.dndi.org/diseases-projects/gardpعلذذذذذذذ  المهاذذذذذذذ  اإلل تيهنذذذذذذذو التذذذذذذذالو:    4
 (.2017 مايس
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تُنتذذذي علذذذ  المهاذذذ  اإلل تيهنذذذو هالمنظمذذذو البالميذذذو لصذذذحو الحيذذذها  ه  هالزياعذذذو ايغذيذذذو ومنظمذذذلايجهذذذزو اليعاسذذذيو 
هستخضذذ  البيانذذال المبلذذ  عنهذذا تلراعيذذًا للتحرذذق الذذتهيي مذذ  خذذ   الصذذحو البذذالمو. للمنظمذذو مذذ  أجذذ  الميصذذت 

أهس  نطااًا ليصذت تنفيذذ هبمهازاو ذلا، تض  ايمانو إطايًا التريي  الخايجو المتتيا لبمليو اللهاعح الصحيو التهليو. 
هاذذت ُهزعذذل مسذذهتو إطذذاي للتتذذاهي بتذذأنها علذذ  نطذذاق خطذذو البمذذ  البالميذذو بتذذأ  مراهمذذو مضذذاتال المي يهبذذال. 

علذ  نطذاق أهسذ  مذ  هستتتذاهي ايمانذو هالمنظمو البالميو لصحو الحيها .  هالزياعو ايغذيو منظموالمنظمو هم  
  ايعضا  هالجهال صاحبو المصذلحو ايخذي  لهضذ  الصذي و النهاعيذو للمؤتذيال هتحريذق تها ذق اآليا  بتذأ  الته 

 المراييس ال زمو عل  المسته  البالمو هاإلاليمو هالهطنو.
 

 مذ  للهاايذو جهذهتال ايمانذو فذل ث   المي يهبذال، مضذاتال مراهمذو بتذأ  البالميذو البم  خطو اعتمات همنذ -16
 المرذاه  السذ  هبلذ  هالم ييذا. هالسذ  البتيي المناعو البهز بفييهس اإلصابو حاالل  و هم ا حتها ايتهيو مراهمو
  ذذذو ه ذذذاو حالذذذو 250 000 مسذذذبباً  بلذذذتا  عذذذتو  ذذذو البمهميذذذو الصذذذحو مجذذذا   ذذذو أزمذذذو مسذذذته  المتبذذذتتو لحتهيذذذو

المضذاتو تهيذو ايبلتًا يجيي تيصذتًا مسذتميًا لمراهمذو  83ه و الهال الحاضي، هناا  الترتييال. حسب 2015 عا 
 بتذأ  جتيذتو تهجيهيذو مبذاتة المنظمذو أصذتيل، 2016 ذو عذا  ه بلتًا آخي يجيي استرصا ال تهييذو.  72لس  هل

لمبظ  الميض   أمتاً  أاصي ع جو مريي اعتماتب تهصو المتبتتو لحتهيو المراه  للس  البيمجو الب جو التتبيي
بهذت   لميضذ اأهلعا   يز م   يم    سيي  اختباي عل  أيضاً  هها رل 1المتبتتو. لحتهيو المراه  الس المصابي  ب

 المحتذذاجي  الميضذذ  لمبالجذذو الحيهيذذو المضذذاتال تهليفذذال تي يبذذو هياجبذذلضذذما  حصذذهله  علذذ  البذذ ج الم عذذ  
ذ .ايطفذا ، بمذ   ذيه  أمذتاً  أطه  ع جيو مرييال إل   للهاايذو البالميذو الجهذهت تنسذيق بضذيهيوالمنظمذو  تبتذي  ها 
 المضذاتو تهيذوباي ايه  الخذط عذ ج نجاعذو هضذما  البتذيي المنذاعو البهز لفييهس المضاتو ايتهيو مراهمو م 

 المنذاعو البذهز لفيذيهس المضذاتو ايتهيذو مراهمذو بتذأ  عالميو عم  خطو هض  عل  تتي  و،الرهريي للفييهسال
 ايتهيذذذو مراهمذذذو لزيذذذاتو هالهطنيذذذو البالميذذذو االسذذذتجابو بتذذذأ  إيتذذذاتال إعذذذتات هيجذذذيي (.2021 - 2017) البتذذذيي
هتبت ايمانو أيضذًا  .2017 عا  م  الثانو الفص   و نتيها المريي هم  البتيي المناعو البهز لفييهس المضاتو

اسذذذذتناتًا إلذذذذ  البيانذذذذال الخاصذذذذو  البذذذذهز المنذذذذاعو البتذذذذييالمضذذذذاتو لفيذذذذيهس مراهمذذذذو ايتهيذذذذو ترييذذذذيًا عالميذذذذًا عذذذذ  
 .2016-2014 بالفتيو

 
 للمراهمذذو. الب جذذو التذذتبيي اسذذتياتيجيال هتنف ذذذ البذذالمو الصذذبيت علذذ  الم ييذذا مضذذاتال مراهمذذو هُتيصذذت -17

  يهذذا بمذذا المتبذذتتو ايتهيذذو مراهمذذو  يهذذا ظهذذيل إذ اي بذذي للخطذذي اإلاليميذذو ته  ال بذذي  المي هنذذ  منطرذذو هتتبذذيض
هأنتذذئ مي ذذز إاليمذذو تذذاب  للمنظمذذو  ذذو  مبهتيذذا  ذذو عذذا   .اآليتيميسذذيني  علذذ  المبتمذذتو التهليفيذذو المبالجذذو مراهمذذو
 هالتذذذذتبيي لليصذذذذت الم ثفذذذذو هاالسذذذذتياتيجياللتذذذذه يي الذذذذتع  المخصذذذذص للبلذذذذتا  هتنسذذذذيق الجهذذذذال التذذذذيي و.  2013
 للرضذا  اإلاليمذو ته  المسذته  علذ  2015 مذايه أيذاي/  ذو المسذتهلو المنظمذو جهذهت مذ  جذز  اآل  هو الب جو

 حيذث يسذج  بيام  يصت النجاعو الب جيو  و أ ييريا جنهب الصحيا  ال بذي  هتتع  المنظمو أيضًا  الم ييا. عل 
تفذذاع هنظذذيًا إلذذ  اي ااعذذتو بيانذذال عالميذذو بتذذأ  مراهمذذو مضذذاتال المي يهبذذال. هتحذذا ظ علذذ  أثرذذ  عذذب  للم ييذذا 

هجنذهب تذيق آسذيا،  ذو أ ييريذا جنذهب الصذحيا  ال بذي  مبتالل الت طيو لب ج أمياض المناطق المتاييذو المهملذو 
هيبمذ  لحتهيو  و حا  ظههي المراهمو. هتنسق اختباي عتو تهليفال الطايتو للتيتا  نجاعو ايتهيو تتتب  المنظمو 

المنذذاطق المتاييذذو المتذذتيا بذذي  اليهنيسذذي  هبينذذام  ايمذذ  البينذذام  الخذذاص للبحذذث هالتذذتييب  ذذو مجذذا  أمذذياض 
المتحذتو اإلنمذاعو هالبنذا الذتهلو همنظمذو الصذحو البالميذو علذ  بنذا  الرذتيال الرطييذو لفهذ  الهضذ  البذالمو الحذذالو 

 تها.لمراهمو مضاتال المي يهبال هيساه   و الجههت البالميو المتصلو باستجابو ايتهيو الطايتو للتيتا  همراهم
 

                                                         
 الصذذحو منظمذذو جنيذ : ،2016 عذذا   ذو المبلهمذذال أحذتث – لحتهيذذو المرذذاه  السذ  بذذ جل التهجيهيذو لمنظمذذوا مبذاتة   1

  ذذذذذذذذو االطذذذذذذذذ ع تذذذذذذذذ  ،WHO/HTM//TB/2016.04 (http://www.who.int/tb/MDRTBguidelines2016.pdf الهثيرذذذذذذذذو البالميذذذذذذذذو،
 (.2016 نه مبي الثانو/ تتيي  30

http://www.who.int/tb/MDRTBguidelines2016.pdf
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 م  التتاهي ببت الريا ،" البا  المتيي م  أيضاً  الصحو جمبيو طلبل (2015) 7–68ع ص ج الرياي ه و -18
 ايتهيذو اسذتحتاث لذتع  هالرهامذو للتطذهيي عذالمو إطذاي بتذأ  خيذايال بهضذ  المبنيي ، هالتي ا  1ايعضا  الته 

 هاسذتبمالها هتهزيبهذا همياابتهذا التذتخ ل، مذ  هغييهذا للمي يهبذال، المضذاتو الجتيتو هاللراحال التتخيص ههساع 
 لحتهيذو الهصذه  إم انيذو هتبزيذز للمي يهبذال المضذاتو المهجذهتو ايتهيذو عل  نفسر الهال  و الحفاظ م  الم ع ،
 البلذذتا ،  ذذ  احتياجذذال مياعذذاو همذ  للمي يهبذذال، المضذذاتو الت لفذذو الميسذهيو هالجتيذذتو المهجذذهتو التتذذخيص ههسذاع 
 البالميذذو الصذذحو جمبيذذو هأحاطذذل ".المي يهبذذال مضذذاتال مراهمذذو بتذذأ  البالميذذو البمذذ  خطذذو مذذ  ماتذذ يت هبمذذا

 الطلذب هذذا لتلبيذو البمذ  ايمانذو هتهاصذ  2الرذياي. تنفيذذ  ذو الحذي  ذلذا  ذو المحذيز بالترت  علماً  هالسته  التاسبو
 مضذذذذاتال مراهمذذذذو بتذذذذأ  السياسذذذذو إع نهذذذذا  ذذذذو المتحذذذذتو لحمذذذذ  البامذذذذو الجمبيذذذذو مذذذذ  المهجذذذذر المماثذذذذ  هالطلذذذذب

 البالميذو هالمنظمذو هالزياعذو ايغذيذو منظمذوالذته  ايعضذا  ه  م  بالتتاهي (71/3 الرياي  و المبتمت) المي يهبال
عل  المها  اإلل تيهنو للمنظمو مسهتو خييطو طييق بتذأ  سذب  البمذ  مذ  أجذ  هستتيح ايمانو  .الحيها  لصحو

هالمنظمذو  هالزياعو ايغذيو منظموه تم  الته  ايعضا  ت هالرهامو للتطهيي بالموال طايلإل هض  الصي و النهاعيو
البالميو لصحو الحيذها  هجميذ  الجهذال صذاحبو المصذلحو المبنيذو ايخذي  بهذت  تهجيذر المنااتذال خذ   جمبيذو 

 .الصحو البالميو السببي 
 
 

 جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
 

 الترييي.هذا ب علماً  اإلحاطو إل  ومتعه جمبيو الصحو  -19
 
 
 

=     =     = 

                                                         
 اإلاليمو. االاتصاتي الت ام  منظمال االاتضا ، هحسب   1

 3 الفذذيع ،هالسذذاببو الساتسذذو الجلسذذتا  "أ"، للجنذذوا ،لجمبيذذو الصذذحو البالميذذو التاسذذبو هالسذذتي  والمذذهجز  ضذذياالمح انظذذي   2
 (.(باإلن ليزيو) 3سج ل/ /69/2016ع ص ج الهثيرو)


