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المستوى للجمعية العامة لألمم  االجتماعات الرفيعةمتابعة 
 بالمسائل المتعلقة بالصحة ةالمتحدة المعني

  
  

 مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

 تقرير من المدير العام
 

  
ــخة ، ٢٠١٩في كانون الثاني/ يناير  نظر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة -١ ـــ ــ في نسـ

  ١١.١ق١٤٤م تسابقة من هذا التقرير وأحاط به علمًا، واعتمد القرار 
  
ــأن ) ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عيقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن تنفيذ القرار و  -٢ ــــ خطة العمل العالمية بشـ

المعني الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ) ٢٠١٦( ٧١/٣بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار رقم 
ـــأن مقاومةب ـــتوى للجمعية العامة بشـــ ـــي لالجتماع الرفيع المســـ ــياســـ ــ ــــادات الميكروبات،  اإلعالن الســ ــًال عن مضــ فضــــ

 التحديات الرئيسية الحالية والمخاطر المستجّدة.
 
منظمة  تعاونت تي، الوأغراضـــها الخمســـة الجامعةوقد أعاد اإلعالن الســـياســـي تأكيد خطة العمل العالمية  -٣

ا واعتمدته في وضـــعها العالمية لصـــحة الحيوانمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة و الصـــحة العالمية 
 في وقت الحق.

 
ومن خالل التعاون  ا المنظمة على مســتوياتها الثالثةوتقدم األقســام التالية ملخصــًا لإلجراءات التي اتخذته -٤

دعمًا لتنفيذ االلتزامات  ،مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـــحة الحيوان وســـائر أصـــحاب المصـــلحة
 .٧-٦٨ج ص عقرار الالتي ُقطعت في اإلعالن السياسي وفي 

 
 التقدم الُمحرز على الصعيد الُقطري في محاربة مقاومة مضادات الميكروبات

 
ـــا -٥ ــ ــأن محاربة مقاومة مضـ ــ ـــاء خطط العمل الوطنية بشــ ــ ـــعت الدول األعضـ ــ دات الميكروبات وبدأت في وضـ

اإلرشادات واألدوات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة باالستناد إلى  تنفيذها
بلدًا قد وضــع الصــيغة النهائية لخطة العمل  ١١٧، كان ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير العالمية لصــحة الحيوان. وفي 

 وضعها؛ وتمثل تلك البلدان جميع األقاليم وجميع مستويات الدخل والتنمية. بصددبلدًا آخر  ٦٢كان الوطنية و 

                                                           
ـــــــــة  ١٤٤/١٩م تانظر الوثيقة    ١ ــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســــــ ــ ــ ـــ ــ والمحاضـ

 .(باإلنكليزية) ٢الفرع عشرة  ،، والجلسة السابعة١الفرع  ،، والجلسة السادسة عشرة٤الفرع  ،الخامسة عشرة
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ــحــة العــالميــة ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة والمنظمــة  -٦ ـــ ــ ــ ـــ ــ ومن أجــل قيــاس التقــدم الُمحرز، تولــت منظمــة الصـ
تي يطرحها ُوضعت األسئلة ال ،لتقييم الذاتياالستقصاء ، اإلدارة المشتركة ٢٠١٦العالمية لصحة الحيوان منذ عام 

 ٪٩١دولة عضـــوًا تمثل  ١٩٤من أصـــل  ١٥٤على أســـاس األغراض االســـتراتيجية لخطة العمل العالمية. وأجابت 
ــكان العالم على  ــ ــ ــاءمن ســـ ــ ــ ــتقصـــ ــــ منها تقدمًا في تنفيذ خطط العمل بعد  ٪٤٠ وقد أحرز، ٢٠١٨-٢٠١٧الفترة  اســـ

ــدور ــد و باتخا، عليها موافقة الحكومة صـــ ــة بالرصـــ ــذ التدابير الخاصـــ د التمويل تحديو  المعنيةك جميع القطاعات رإاشـــ
 إلتاحة المجالمتاحة للعموم،  ١في قاعدة بيانات أســئلة االســتقصــاءص للتنفيذ. وقد ُنشــرت اإلجابات على المخصّــ 

 مع المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة.بالتعاون ُقطري استعراض جراء إل
 
ــتمدة من  -٧ ــ ـــية المســـ ـــ ــمل النتائج الرئيسـ ــ ـــاءالثانية ال الجولةوتشـــ ــ ــتقصــ ــ ــ ـــأن مقاومة  سـ ــ التقييم الُقطري الذاتي بشــ

  ٢ما يلي: ،٢٠١٩-٢٠١٨ الذي ُأجري في الفترةمضادات الميكروبات 
 

ـــأ نحو   )أ( ـــ ــ ـــ ــ ــادات  ٪٥٠أنشـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ من البلدان المجيبة فريقًا عامًال متعدد القطاعات ُيعنى بمقاومة مضــ
ـــان والحيوان والنب ــ ــحة اإلنســ ــ ــ ـــم ممثلين من قطاعات صـ ــ ـــالمة الغذائية، وٕانتاج الميكروبات، ويضــ ـــ ات، والسـ

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

بلدًا قد نّفذ حمالت إلذكاء الوعي بشأن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات  ١٢٥وفي حين أن   )ب(
ــان، فإنه يلزم بذل المزيد من الجهود على النطاق الوطني؛ وفي  ـــحة اإلنســــ ـــحة الحيوان على صـــ مجال صـــ

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

ــادات ٪٦٨( ١٠٥وعلى الرغم من أن   )ج( ــ ـــد مقاومة مضـ ) بلدان أفادت بأن لديها نظامًا وطنيًا لترصــ
في ليســت جميعها منضــمة  هيفرضــات البكتيرية الشــائعة بين البشــر، مْ بعض المُ بالميكروبات فيما يتعلق 

ـــادات الميكروبات؛ و  الوقت الحالي ـــ ــ ــ ـــ ـــد مقاومة مضــ ـــ ــ ــ ـــ من  ٪٤٠نحو  إال يقومال إلى النظام العالمي لترصــ
 البلدان بترصد قطاعي الحيوان واألغذية؛ 

ــحية، العدوى ومكافحتهابلدًا بأن لديه برنامجًا وطنيًا للوقاية من  ٩٠وأفاد   )د(  في أماكن الرعاية الصــ
بأن لديها برامج  بلدان أقل من ذلك بكثير ، وأفادتاج األغذيةقطاعي الحيوان وٕانتفي  ومبادئ توجيهية

 ؛وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها

بلدًا لديه ســياســات تشــترط وصــفة طبية الســتخدام المضــادات الحيوية،  ١٢٣وفي حين أن هناك   )ه(
ــمة األهمية  دّ فلم ُيحَ  ــ ــ ـــ ــادات الميكروبات الحاسـ ــ ـــ ــ ــتخدام مضـ ـــ ــ ـــريمن اســـ ــ ـــ في إنتاج لتعزيز النمو  للطب البشــ

 بلدًا. ٦٤غذية الحيوانية، إال في األ
 

ــق اتســـاقًا كبيرًا مع التقييم الذاتي هذه، فإن نتائجها  اســـتقصـــاءاتوعلى الرغم من جوانب القصـــور في  -٨ تتسـ
ـــ ـــات التقييمـ ـــانـ ــ اتبيـ ــارجيــ ــتركــــ ةالخــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــارالمشـ ــة (لا ة التي ُأجريــــت في إطــ ــ ـــدولي ــة الـ ــحيــ ـــ ـــ ــ ـــ ) في ٢٠٠٥لوائح الصــ

ــية التي ٢٠١٨و  ٢٠١٦  الفترة ـــ ــ ـــ ــحي العالمي، يتمثل أحد المجاالت التقنية الرئيسـ ــ ـــ ــ ـــياق تعزيز األمن الصــ ــ ـــ ــ . وفي سـ
ــتجابة  ـــ ــاء لديها نظام عامل بالفعل ُيعنى باالســ ـــ ــترك، في ما إذا كانت الدول األعضــ ـــ ـــع للتقييم الخارجي المشــ ــ تخضــ

  الوطنية بشأن محاربة مقاومة مضادات الميكروبات من خالل نهج الصحة الواحدة.
  

                                                           
، /https://amrcountryprogress.org)(قاعدة البيانات العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات: تقييم ذاتي للبلدان    ١

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٦تم االطالع في 

، وستتاح النتائج ٢٠١٩آذار/ مارس  ١٥) ستنتهي في ٢٠١٩-٢٠١٨( التقييم الُقطري الذاتي الستقصاءالجولة الثالثة    ٢
 .https://amrcountryprogress.orgولية على الرابط التالي: األ
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ــادات  -٩ ــعيد الُقطري لمحاربة مقاومة مضـــ ــتدامة الطويلة األجل لإلجراءات المتخذة على الصـــ ــ ــمان االسـ ولضـــ
ـــأن البلدان أن  ــع، من شــ الميكروبات ولبناء أنظمة قادرة على الصـــــمود للوقاية من العدوى وعالجها على نطاق واســـ

ـــ ـــادات الميكروبات في اســ ـــة بمقاومة مضــ ــتفيد من إدراج المبادرات الخاصــ ــة بالتغطية تســـ تراتيجياتها الوطنية الخاصـــ
 الصحية الشاملة واألمن الصحي.

 
 التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية 

 
ـــل من خالل  -١الغرض  ــكل أفضـــ ــادات الميكروبات وكفالة فهمها بشــــ زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضــــ

 ال االتصال والتعليم والتدريب الفعّ 
 

في تشرين الثاني/  ،كحملة كبرى في جميع األقاليمُيقام األسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية  -١٠
 ، من أجل إذكاء الوعي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والحث على العمل٢٠١٥منذ عام  من كل عام نوفمبر

ـــادات الميكروبات على نطاق  ـــ ــ ـــؤول لمضـ ـــ ــ ــتعمال المسـ ــ ــ ــ ــان والحيوان واألغذية والبيئةالتفاعل بين على االسـ ـــ ــ . اإلنســ
وتشــــارك منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصــــحة الحيوان أيضــــًا بنشــــاط في حملة "المضــــادات الحيوية: 

ـــبوع تعامل معها بحرص" ــ ــ ــــتمر على مدى أســـ ــ ــ ـــارك ٢٠١٧  . وفي عامالتي تســ ــ ــ ــير  بلدًا في الحملة. ١٣١، شـــ ـــ ــ وتشـــ
ــتة، حيث أفادت بوجود نحو إلى م ٢٠١٨البيانات األولية لعام  ــ ــــاركة قوية من ِقبل البلدان من جميع األقاليم الســـ ــ شـ

  حدث على صعيد العالم. ٥٠٠
 

ــاورات تقنية -١١ ــلوك من أجل  ،٢٠١٨و ٢٠١٧في عامي  وُعقدت مشــــ ــ ــــور الخبراء في مجال تغيير الســ بحضــ
رك فيها بعض موظفي منظمة باســتعمال المضــادات الحيوية، وشــا ةالخاصــ ياتتبادل المعارف بشــأن تغيير الســلوك

ـــحة الحيوان ــيين األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـ ـــًال عن أصــــحاب المصــــلحة الرئيســ ــتنادًا إلى هذه فضـ . واســ
 .٢٠٢٠عدادها في عام إل ةعدد من المشاريع التجريبية الُقطري سيجري تحديدالمشاورات، 

 
األساسية وأخرى للمعارف  رف والمهارات والمواقفيتضمن قائمة للمعا ١كفاءاتإطارًا للالمنظمة  ووضعت -١٢

تمكين العاملين الالزمة للسـياسـات والممارسـات في ميدان صـحة اإلنسـان، من أجل ، والمهارات والمواقف اإلضـافية
ـــادات الميكروبات  ـــ ــــحيين من مواجهة مقاومة مضـــ ــ ــأن  .على نحو من الفّعاليةالصـــ ــ ـــ ــــادات بشــ ــ ــمل اإلطار إرشـــ ـــ ــ ويشــ

ــية، بما في ذلك ــ ـــ ــعو الجماعات المهنية الرئيسـ ــ ـــ ــفات الطبية واضـ ـــ ــ ــحة و  الوصـ ــ ـــ ــحية وموظفو الصـ ـــ ــ مديرو الُنظم الصـ
العمومية. ويســـتهدف اإلطار مؤســـســـات التعليم والتدريب الصـــحي قبل الخدمة وأثناء الخدمة، ويمكن اســـتخدامه في 

مة مضـادات الميكروبات وتعزيزها، ولتحقيق المسـتوى األمثل في األدوار التخطيط لمراجعة الكفاءات الخاصـة بمقاو 
الصـــيغة النهائية لوحدة تدريبية تتناول دور  تضـــعووُ  على مضـــادات الميكروبات.أو الوظائف الخاصـــة باإلشـــراف 

 .وتم تنفيذهاالوقاية من العدوى ومكافحتها في محاربة مقاومة مضادات الميكروبات، 
 

 نات من خالل الترصد وٕاجراء البحوث المعارف وقاعدة البيّ تعزيز  -٢ض الغر 
 

 ٢٠١٥يقدم النظام العالمي لترصـــد مقاومة مضـــادات الميكروبات الذي اســـُتهل في تشـــرين األول/ أكتوبر  -١٣
ــب البلدان فيما يتعلق  ـــ ــ ـــادات الميكروبات وتحليلها وتبادلها حســ ــ ــ ـــة بمقاومة مضــ ــــ نهجًا موحدًا لجمع البيانات الخاصــ

ــببببعض  ـــاد لها  في البشــــر الشــــائعة العدوى حاالت البكتيريا المختارة التي تســ التي تتناقص خيارات العالج المضـ
ــتمرار بســــبب ظهور مقاومة مضــــادات الميكروبات ــعى النظامباســ ــاً  ؛ ويســ ــاعإلى رصــــد  أيضــ نظمة الوطنية األ أوضــ

                                                           
١          WHO Competency Framework for Health Workers’ Education and Training on Antimicrobial 

Resistance (document WHO/HIS/HWF/AMR/2018.1). Available at 
https://www.who.int/hrh/resources/WHO-HIS-HWF-AMR-2018.1/en/ (accessed 1 April 2019).  
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ــة بالقائمة والحديثة  ــ ــادات الميكروبات. الخاصـــ ـــ ــد مقاومة مضــ ــ ـــدر التقر ترصـــ ــ ـــنوي الثاني لوصــ لنظام العالمي ير الســــ
من بلدًا  ٦٨ وتضــمن معلومات مقدمة من ٢٠١٩،١في كانون الثاني/ يناير  لترصــد مقاومة مضــادات الميكروبات

ــمة إلى النظام ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة الدخل ١٠(، ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١في  البلدان المنضـ ــ ـــ ــ ــ بلدًا من بلدان  ١٦و ،بلدان منخفضـــ
ــ ــ ـــريحة الدنيا من فئة الدخل المتوســ ــط، و ١٥ط، والشـــ ـــ ــــريحة العليا من فئة الدخل المتوسـ بلدًا  ٢٧بلدًا من بلدان الشــ

ـــادات ال ٦٧ . وقدممرتفع الدخل) ــ ـــ ــ ــ ـــد مقاومة مضـ ـــ ــ ــ ميكروبات، في حين قدم بلدًا معلومات عن الُنظم الوطنية لترصـــ
إلى النظام  المنضـــمة البلدان، زادت ٢٠١٧مقارنة بعام و مقاومة مضـــادات الميكروبات أيضـــًا. عن بيانات بلدًا  ٤٨

، وقدم ضــعف عدد البلدان تقريبًا بيانات ٪٥٧بنســبة  ٢٠١٨في عام  العالمي لترصــد مقاومة مضــادات الميكروبات
ــادات الميكروبات.  ــمة إلى النظام عن مقاومة مضـ ويســـتمر التقدم في مشـــاركة البلدان حيث بلغ عدد البلدان المنضـ

 .٢٠١٩شباط/ فبراير  ١٢بلدُا في  ٧٣
 

ـــادات الميكروبات ويقدم النظام  -١٤ ــ ــ ــ ـــد مقاومة مضــ ــ ــ ــ ـــيما للبلدان العالمي لترصــ ــ ــ ـــ ـــع األدوات، والسـ ــ ـــ ــ الدعم ويضـ
ـــادات الميكروبات التابعة  ـــ ــ ـــد المتعلقة بمقاومة مضـ ـــ ــ ر أوجه التآزر بين مبادرات الترصـ ــّ ــ ــ ــحيحة الموارد. وقد يســـ ــ ــ الشـــ

، من أجل تيسير المزيد النظامذا بهللمنظمة. ويجري وضع وحدات جديدة في منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة 
ـــًال عن ذلك، ف ــ ــُتهل  قدمن التكامل في التحليل والتبليغ. وفضـــ ــ ــ ــر النظاماســ ـــ ــ ــأن المقاومة  عنصـ ــ ـــ الخاص بالتبليغ بشـ

دعم قدرات البرامج الوطنية لترصـــد مقاومة مضـــادات  في ســـبيل ،٢٠١٨المســـتجدة لمضـــادات الميكروبات في عام 
الميكروبات فيما يتعلق بالكشــف عن مقاومة مضــادات الميكروبات واإلنذار المبكر بشــأنها وتقدير مخاطرها وتعزيز 

 األمن الصحي العالمي.
 

ـــيجري تنقيح النظام العالم٢٠١٩-٢٠١٥(في العام القادم وفي نهاية المرحلة المبدئية  -١٥ ـــ ــ ــ ـــ ـــد )، ســ ـــ ــ ــ ـــ ي لترصــ
مقاومة مضـــادات الميكروبات. وســـوف ُتدرج غايات ومجموعات بيانات جديدة، وســـيجري التصـــدي على نحو أكثر 

  شموًال للمخاطر المستجدة مثل البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم.
  

ــــد مقاومة الميكروبات على تعزيز النهوج االبتكارية لتدعيم ت -١٦ ــ ــ ـــ ــد مقاومة ويعمل النظام العالمي لترصـــ ـــ ــ ـــ ــ رصــ
مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي من أجل تحسين فهمنا ألثر مقاومة مضادات الميكروبات على صـحة 

ـــأن تطوير وتطبيق التكنولوجيات الجديدة مثل  ـــان. ومن شــ ـــل الجينوم الكاملاإلنســ ــاعد على  تســـــلســ ـــف أن يســـ الكشــ
 يوفر المزيد من المعلومات في الوقت المالئم لتوجيهوأن  ،نشأة مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارهاالمبكر عن 

عملية وضــع الســياســات بشــأن مكافحة مقاومة مضــادات الميكروبات. ومن شــأن بيانات التســلســل الجيني المســتمدة 
ــادات الميكروبات ــع أدوات التشـــخيص  من ترصـــد مقاومة مضـ ــاد بها في وضـ ــية لالســـترشـ أن توفر معلومات أســـاسـ

لتشخيص في مراكز الرعاية، من أجل تحديد خصائص مقاومة المضادات على نحو أفضل السريع، مثل أساليب ا
 وأسرع.

 
ــد الوطني المتكامل والمتعدد القطاعاتوتشـــارك المنظمة أيضـــًا في وضـــع  -١٧ ــادات  نظام الترصـ لمقاومة مضـ

شـــادات الفريق االســـتشـــاري إلى إر  باّتباع نهج الصـــحة الواحدة، وباالســـتنادتعزيز تنفيذه وتنســـيقه، في و  ،الميكروبات
ــــادات الميكروبات. و التابع للمنظمة  ــ ــــد المتكامل لمقاومة مضــ ــ ــاء لهذا المعني بالترصــ ــ ــ ــيرًا لتنفيذ الدول األعضــ ــ ــ وتيســ

ــادات  ــ ـــ ــد مقاومة مضــ ــ ـــ ـــع بروتوكول عالمي متكامل لترصــ ــ ــ ـــاري على وضــ ـــ ــ ــتشـ ــ ـــ النظام، تعكف المنظمة والفريق االســ
 المنتجة القولونية اإلشريكيةفي البيئة، بالتركيز على مؤشر واحد وهو و  السلسلة الغذائيةالميكروبات في البشر وفي 

ــع الكتاميز للبيتا ــ ــم الطيف الواســ ــ ــروع، فيما ُيعرف باســ ــريكية الخاص الحلقات الثالثي المشــــ ــ  المنتجة القولونية باإلشــ

                                                           
   ٢٠١٨-٢٠١٧تقرير النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات: مرحلة التنفيذ المبكر،    ١
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279656/9789241515061-eng.pdf?ua=1 تم االطالع في ،

 ).٢٠١٩فبراير شباط/  ٢٧
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ـــع الكتاميز للبيتا ــوف ُيدرج كوظيفة جديدة في الطيف الواســــ ـــ ــــروع اآلن لمرحلة التجريب وســ ـــع المشـــ ــ النظام . ويخضــ
ــتكمال مرحلة التطوير. العالمي لترصــــد مقاومة الميكروبات ــات جارية من أجل التعاون  بعد اســ ـــًا مناقشــ وهناك أيضـ

ـــاء بوابة وحيدة تربط بين ــحة الحيوان في إنشــ ـــة  مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـــ البيانات الخاصــ
ـــرية والحيوانية ــ ــ ـــ ــ ـــادات الميكروبات في القطاعات البشـ ـــ ــ ــ ــتهالك مضـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــادات الميكروبات واسـ ـــ ــ ـــ  بمعدالت مقاومة مضــ

المشــترك بين القطاعات بشــأن مقاومة  للدعمومن المتوقع للفريق االســتشــاري الثالثي . النباتيةو  والمائية)  (األرضــية
لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصـــحة العالمية ومنظمة  ٢٠١٩مضـــادات الميكروبات، أن يبدأ عمله بحلول عام 

 في سبيل تعزيز الترصد المتكامل. األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
 

اإلتاحة غير تحســين فهم دور  علىلألمم المتحدة ذات الصــلة المنظمة مع ســائر الوكاالت التابعة  تعملو  -١٨
المقاومة في نشأة  الميكروباتو  مضادات الميكروباتلمياه واإلصحاح والنظافة الصحية وتلوث البيئة ببقايا الكافية ل

مقاومة مضــــادات الميكروبات وأثر ذلك على الصــــحة. وفي هذا الصــــدد، تدعم المنظمة المشــــروع العالمي لترصــــد 
ـــر نتائجه. كما تُقدم ــرف ونشــ ــ ــــد البيئي في  المنظمة مياه الصـ ـــير دمج طرائق الترصـ ــاعدة التقنية من أجل تيســ ــ المسـ

 النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.
 

ـــحاح والنظافة  -٣الغرض  ـــ ـــابة بالعدوى من خالل التدابير الفعالة المتعلقة باإلصــ ـــ خفض معدالت اإلصــ
 والوقاية من العدوى

 
ُتعد الوقاية من العدوى حاسمة األهمية للحد من الحاجة إلى المضادات الحيوية ومكافحة انتشار الكائنات  -١٩

ـــية للبرامج قاوِ الدقيقة المُ  ـــاســ ــر األســ ـــأن العناصـــ ـــّندة بالبّينات بشــ ــيات المنظمة الجديدة المســ ـــدور توصـــ مة. وعقب صــ
ــــدر ٢٠١٦،١الفّعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها في عام  ــ ــ ــ ـــ المزيد من المبادئ التوجيهية التقنية المحددة في  صــ

ــــأن الوقاية من البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم  ٢٠١٧  عام ــ ـــ ــ ــ في مرافق  والراكدة البومانية والزائفة الزنجاريةبشـ
ــحية. ــ ـــ ــ ـــع التدخالت  ٢الرعاية الصــ ــ ــ ـــ ـــأن الوقاية من العدوى في مواضـ ــ ـــ ــ ـــدرت المبادئ التوجيهية العالمية بشـ ـــ ــ ــ كما صـ

 ٣، واشــتملت على توصــيات لتحســين اســتعمال المضــادات الحيوية في الخدمات الجراحية؛٢٠١٦جراحية في عام ال
ــيف ــ ـــ ــ ـــادات الحيوية في التدخالت الج  وُأضــ ــ ــ ـــ ـــادر في فرع جديد عن العالج الوقائي بالمضـ ــ ـــ راحية إلى التحديث الصـــ

ــية.  ٢٠١٩  عام ــ ـــ ــ ــ ــاســ ــ ـــ ــ ـــد الثغرات لقائمة األدوية األســــ ــ ـــ ــ ـــد برامج  بينولســـ ـــ ــ ــ الوقاية من العدوى ومكافحتها تنفيذ ورصـــ
ــات التي أثبت ــ ـــوح المختلفة توالممارســ ــ ــعت فّعاليتها، و  المسـ ــ ــتناد إلى البّينات  المنظمةضــ ــ أدوات وموارد عملية باالســ

ـــتويات المنظمة  ٤واألمثلة الُقطرية. ــ ــعيد مســ ــ ــــي عن طريق التعاون على صـــ ــ وُقدم الدعم المكثف طوال العام الماضـ
جل تقييم العناصر األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذها، بما في ذلك الروابط بلدًا من أ ٤٠الثالثة، إلى 

ــحية والطوارئ  ــ ــحاح والنظافة الصــ ــ ــأن الوقاية من العدوى ومكافحتها والمياه واإلصــ ــ الوثيقة بخطط العمل الوطنية بشــ
ــاملة.  ـــ ـــحية الشــ ـــ ــياق التغطية الصـ ـــ ــين جودة الرعاية في ســ ـــ ــحية، وتحســ ــ ــًال عن ذالصـــ ـــ أجرت المنظمة فقد لك، وفضــ

ــحًا عالميًا  ٢٠١٨-٢٠١٧الفترة   في ــ ــتهلت مســ ـــ ـــحًا للبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها، واسـ مســـ
ــة بنظافة  ــ ـــ ــ ــ ـــ يهدف إلى إجراء تحليل لحالة التقدم الُمحرز في برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها والبرامج الخاصــ

                                                           
 االطالع  تم( /https://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/enانظر الرابط التالي:    ١

 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٣في 

ـــالي:  ٢ ــ ــ  االطالع  (تم  /https://www.who.int/infection-prevention/publications/guidelines-cre/enانظر الرابط الت
 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧  في

ــالي:   ٣ ــ ـــ  االطالع  (تم /https://www.who.int/infection-prevention/publications/ssi-guidelines/enانظر الرابط الت
 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٣  في

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧(تم االطالع في  /http://www.who.int/infection-prevention/en الرابط التالي: انظر   ٤
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 نّظفواهذه المبادرة في ســـياق حملة "ل الترويجوتعمل المنظمة على  ١حول العالم.اليدين في مرافق الرعاية الصـــحية 
ــنتها في  "األرواح إلنقاذ أيديكم ــ ــــتتولد على توجيه خطط ٢٠١٩أيار/ مايو  ٥التي شــ ـــاعد البيانات التي ســ ــ ــــتسـ ، وســ

 التحسين المحلية والتقدم العام في التدابير الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية.
 

ــعة لإلخدمات المياه واإلصــــحاح والنظافة وُتعد اإلتاحة الكافية ل -٢٠ ــحية الخاضــ ــتخدام  دارة المأمونةالصــ واالســ
ــعيد المجتمعي.  ـــ ــمة األهمية للوقاية من العدوى على الصــ ـــ ـــالت في إنتاج الغذاء حاســ ـــ وتقدم المنظمة المأمون للفضـ

ــادات  ــ ـــ ــ ــ ــــدي لمقاومة مضــ ــ ــ ـــ ــر المتعلقة بالبيئة في خطط العمل الوطنية من أجل التصــ ـــ ــ ـــ ــ الدعم التقني لتعزيز العناصـ
ى تعزيز توافر خدمات المياه واإلصــحاح والنظافة الصــحية األســاســية في الميكروبات، مع التركيز على الرصــد وعل

ــتنادًا إلى  ــ ــد. واسـ ــ ـــحية والترصـ ـــحي وٕادارة مخلفات الرعاية الصــ ــــرف الصــ ـــحية ومعالجة مياه الصـ مرافق الرعاية الصــ
إمدادات  لبرنامج المشــترك بين منظمة الصــحة العالمية واليونيســيف لرصــدل ٢٠١٧عام  البّينات الُمجّمعة في تقرير
ـــحية ــ ــحية في مرافق ٢،المياه والمرافق الصـ ــ ــحاح والنظافة الصــ ــ ـــحية   والتقرير عن خدمات المياه واإلصــ ــ الرعاية الصـ

لط الضــوء على الصــلة بين المياه واإلصــحاح والنظافة الصــحية ومقاومة مضــادات الميكروبات   ودراســات أخرى، ســُ
ــأن المياه واإلصــــحاح  ــيكون هناك ٢٠٢٥-٢٠١٨  والنظافة الصــــحية للفترةفي اســــتراتيجية المنظمة الجديدة بشــ . وســ

ـــألة. ــ ــأن هذه المســ ــ ــائر وكاالت األمم المتحدة األخرى بشـــ ــ  قدر أكبر من التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وســـ
ــيدالنيةأقرت لجنة الخبراء المعنية ب  كما ــرات الصـــ ــتحضـــ ـــفات المســـ ــين الذي  مواصــ ُعقد في اجتماعها الثالث والخمســـ
ـــرين األول/ أكتوبر  ٢٦إلى  ٢٢في الفترة من جنيف   في ــ ــ ـــ ــ ــ ــادات ٢٠١٨تشـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، بالتحدي الذي تطرحه مقاومة مضـ

  الميكروبات، وأكدت الحاجة إلى المزيد من المدخالت التقنية لمواجهة إدارة النفايات في إنتاج المضادات الحيوية.
  

ــع للقاحات، لتجنب حاالت العدوى التي يمكن تالفيها في  -٢١ ــ ـــ ــــتعمال الموســ ــ ــ وتعمل المنظمة على تعزيز االسـ
ـــتعمال اللقاحات  ــ ـــع في اســ ــ ـــيؤدي التوســ ــ ــادات الحيوية. وســ ــ ـــفات الطبية للمضـــ ــًا من الوصــــ ــ المقام األول، وللحد أيضـــ

ــات التي ُتعا ـــ ــ ــادات الحيوية، مثل الموجودة حاليًا إلى الحد من حاالت العدوى الناتجة عن الممرضــ ــ ـــ لج عادة بالمضــ
ــؤوًال عن معظم حاالت االلتهاب الرئوي التي تحدث في المجتمع المحلي،  االلتهاب الرئوي العقدي ــ ــ ـــ ــ ـــ الذي ُيعد مسـ

  يضًا باالستعمال غير المالئم للمضادات الحيوية.سية مثل األنفلونزا، التي ترتبط أفضًال عن حاالت العدوى الفيرو 
 

ضـــمان اســـتعمال األدوية المضـــادة للميكروبات على الوجه األمثل لدى اإلنســـان  العمل على -٤الغرض 
 والحيوان

 
ــيةفي  -٢٢ ــ ــاسـ ــادات الحيوية ٢٠١٧( القائمة النموذجية لألدوية األســـ ــ ــنيفًا جديدًا للمضـ ــ )، اعتمدت المنظمة تصـ

ـــتعمال  ــ ـــ ــــاد االسـ ــ ــ ــادات الحيويةإلرشـ ــ ـــ ــم األمثل للمضــ ـــ ــ ــنيف والحد من المقاومة، ويشــ ــ ـــ ثالث مجموعات، ل هذا التصــ
 وهي:   أال

ــادات الحيوية متاحة في جميع األوقات وأن تكون اإلتاحةمجموعة   )أ( ــ ـــ ــ : ينبغي أن تكون هذه المضـــ
ــمونة الجودة ــ ـــ ــ ــورة التكلفة ومضــ ــ ـــ ــ ــادات الحيوية للعالج ميســ ــ ــ ــ ، وهي تمثل الخيارين األول والثاني من المضـــ

 ؛أو األشد وخامة /التجريبي لحاالت العدوى البكتيرية والمتالزمات األكثر شيوعًا و

                                                           
ـــالي:   ١ ـــ  /https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/enانظر الرابط التـ

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧االطالع في  (تم

  انظر الرابط التالي:   ٢
https://apps.who.int/iris/handle/10665/258617?searchresult=true&query=Progress+on+Drinking+Water
%2C+Sanitation+and+Hygien&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc   

 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٢(تم االطالع في 
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ــادات الميكروبات ذات األولوية األولى التي  المراقبةمجموعة   )ب( ــ ــنفتها (بما في ذلك معظم مضـــ ــ صـــ
ـــفها ـــ ــمة األهمية  المنظمة بوصـــ ـــ ــ ــري لطبلحاســ ــ ـــ ـــتعمال المحددة ١البشــ ــ ــ ــى بها إال لدواعي االســ ــ ــ ): ال يوصـــ

 المحدودة؛و 

ـــادات الحيوية البديلة االحتياطمجموعة   )ج( ــ ــــل جميع المضـــ ــ ــتخدم في حال فشــ ــ أو في حيثما  التي تســــ
 . أسباب ميكروبيولوجية ناجمة عنتنشأ الحاجة إلى استجابة لمشكلة 

  
ــادات AWaReوتتوقع المنظمة أن اعتماد هذا اإلطار (   ــ ــتخدام المضــ ـــ ـــيؤدي إلى الحد من اسـ ) ســـ

ــادات الحيوية المدرجة في الحيوية المدرجة في مجموعتي "المراقبة" و"االحتياط "، في حين أن إتاحة المضـــ
وفضـــًال عن ذلك، فســـيجري اســـتعراض جميع المضـــادات الحيوية  مجموعة "اإلتاحة" ســـوف يتســـع نطاقها.

ــجلة حديثًا وتصــــنيفها في فئات  ــراف وفي تحديد الثغرات  AWaReالمســ ـــد بها في برامج اإلشــ كي ُيســــترشـ
 البحثية في تعريف دورها في العالج.

  
وتقدم المنظمة الدعم التقني إلعداد برامج اإلشــراف على المضــادات الحيوية وتعزيزها في البلدان من أجل  -٢٣

تحقيق االســتعمال األمثل للمضــادات الحيوية في صــحة اإلنســان. ويجري وضــع الصــيغة النهائية لمشــروع مجموعة 
ــادات الحيوية في  ـــراف على المضــــ ـــطة أدوات لدعم تنفيذ برامج اإلشـــ ــة والمتوســـ ـــفيات في البلدان المنخفضــــ ــتشـــ المســــ

  الدخل.
 

ـــادات الحيوية ال -٢٤ ــ ـــتهالك المضـ ــ ــد اسـ ــ ــأن ترصــ ـــ ـــرين الثاني/ ويقدم تقرير المنظمة األول بشـ ــ ــر في تشـ ــ ذي ُنشــ
ــادات الحيوية  ٢٠١٨،٢ نوفمبر ــ ــ ـــتهالك المضـــ ـــ ــ ــح التقرير النهج الذي  ٦٥من  الجهازيةبيانات عن اسـ ـــ ــ بلدًا. ويوضــ

في جمع البيانات، ويسـلط الضـوء  والمنهجية التي تتبعهاصـد اسـتهالك مضـادات الميكروبات تنتهجه المنظمة في ر 
، نشرت المنظمة ٢٠١٩وفي بداية عام على الخطوات التي ستتخذ مستقبًال لرصد استهالك مضادات الميكروبات. 

ــادات الحيوية في المســــتشــــفيات. وفي المســــت ــوح بشــــأن اســــتعمال المضــ قبل، ســــتقدم المنظمة أداة جديدة إلجراء المســ
ــادات  ــ ــتهالك المضــ ــد اســــ ــ ـــادات الحيوية وترصــ ــتعمال المضـــ ــ ــأن اســ ــوحًا وطنية بشــــ الدعم إلى البلدان التي ُتجري مســــ

 . الحيوية لتحقيق فهم أفضل الستعمال هذه األدوية في البلدان
 

ـــادات الميكروبات -٢٥ ــراف من أجل محاربة مقاومة مضـــ ــع إطار عالمي للتطوير واإلشــــ ــ ــلة وضــ ــ  ، عقدولمواصــ
 ،منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،الشراكة الثالثية الشركاء في

ــاء والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الدول المعنية، بالتعاون مع برنامج  ـــ ــ ـــ ــاورة ثانية مع الدول األعضـــ ـــ ــ ــ مشــــ
ــرين األول/ ٢و ١األمم المتحدة للبيئة، في  ــ ـــته.  فيها ُعرض ٢٠١٨أكتوبر  تشــ مفهوم لإلطار الجامع وجرت مناقشـــ

تعديل العملية الخاصة باإلطار ونطاقه،  وأشارت الدول األعضاء إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات من أجل
 . فريق التنسيق المخصص المشترك بين الوكاالت بشأن مقاومة مضادات الميكروباتبما في ذلك النظر في عمل 

 
، حدثت المنظمة قائمة المضادات الحيوية الحاسمة األهمية للطب البشري، التي تصنف ٢٠١٧وفي عام  -٢٦

من أجل إدارة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات الناجمة عن االستعمال في غير  العوامل المضادة للميكروبات

                                                           
  التنقيح الخامس  -المضادات الحيوية الحاسمة األهمية للطب البشري    ١
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf?sequence=1 ـــم ــالع  تــ ــ االطـ

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧في 

(تم  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277359/9789241514880-eng.pdf?ua=1انظر الرابط التالي:    ٢
 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧االطالع في 
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ـــلة. ـــر، وبث المبادئ التوجيهية ذات الصــ ـــدر قائمة أخرى مح ١البشــ ــوف تصــ ــًال عن ٢٠١٩دثة في عام وســـ . وفضـــ
ــلة  ــ ــ ــتور الغذائي ذات الصـ ـــ ــتعراض معايير الدســ ــ ـــهم المنظمة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في اســـ ــ ذلك، تســ

 الســـلســـلة الغذائيةوالنصـــوص المتعلقة بها ومواصـــلة إعدادها، من أجل الحد من مقاومة مضـــادات الميكروبات في 
 ادات المسّندة بالبّينات. بتزويد هيئة الدستور الغذائي باإلرش

 
بيان المبررات االقتصــادية لالســتثمار المســتدام الذي يراعي احتياجات البلدان كافة، وزيادة  -٥الغرض 

 االستثمار في األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من التدخالت
 

الشــراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضــادات الحيوية مبادرة مشــتركة بين المنظمة ومبادرة  تمثل -٢٧
أدوية األمراض المهملة، وتســـتهدف اســـتحداث المعالجات الجديدة لحاالت العدوى البكتيرية. واســـتهلت هذه الشـــراكة 

ـــدى لإلنتان في األطفال الحديثي الوالدة عن  ــ ـــائها برامج تتصــ ــ ـــدية ُأجريت في منذ إنشــ ــ ـــة رصــ ــ  ،بلداً  ١١طريق دراســ
ــيالن المقاوم لألدوية ـــتحداث عالج جديد من الطراز األول لداء الســـ ـــراكة الســ ــك على الدخول في المرحلة أ ،وشــ وشـــ

ــادات الحيوية  ــ ــ ــة بالمضـ ــ ــ ـــول الخاصـ ــ ــتعادة المعارف والبيانات واألصــ ـــ ــريرية الثالثة. ويركز برنامج آخر على اســ ــ ــ السـ
 كتشاف عالجات جديدة. المنسية أو المهجورة وا

 
للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي تطرح  ذات أولوية عالميةقائمة  ٢٠١٧نشرت المنظمة في عام  -٢٨

ث واالســـتكشـــاف واســـتحداث المضـــادات تهدف هذه القائمة إلى إرشـــاد البحو  ٢أشـــد المخاطر على صـــحة اإلنســـان.
ـــوف تحّدث المنظمة الحيوية الجديدة وهي عامل من عوامل تحديد األ ــتحداث اللقاحات الجديدة. وســــ ــ ولويات في اســـ

ــريع مْ المُ قائمة  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــات ذات األولوية من أجل حفز التمويل العام والخاص الموّجه إلى البحث والتطوير، وتسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ رضــ
ـــل المقاوم  ــ ــادة للبكتيريا لعالج الســ ــ ــ ـــاف عوامل جديدة مضـ ــ ـــتراتيجيات البحث والتطوير العالمية الرامية إلى اكتشــ ـــ اسـ

 ألدوية المتعددة وحاالت العدوى البكتيرية المقاومة لألدوية.ل
 

ــامالً  نشـــرت المنظمة تحليالً  ،٢٠١٩في عام و  -٢٩ ــادات البكتيريا ومضـــادات الســـل قيد التطوير  شـ يتناول مضـ
ـــريري، ـــ ـــادة للبكتيريا التي يجري و  ٣السـ ــ ــــتعرض جميع المعالجات المضــ ــ ـــتحداثها، ويقّيم مفعولها المتوقع حاليًا يسـ اســــ

ــاد لعامل واحد على األقل من العوامل المُ  ــ ـــة ذات األولوية التي حددتها المنظمة. مْ المضــ ــل المنظمة رضـــ ــتواصــــ ـــ وسـ
رصد المنتجات التي مازالت قيد التطوير السريري على أساس سنوي وٕاجراء استعراض للمنتجات قيد التطوير التي 

 لم تصل بعد إلى المرحلة السريرية.
 

ــجعو  -٣٠ ــادات الميكروبات. وُيجرى المنظمة على  تشـــ ـــخيص الجديدة المتعلقة بمقاومة مضـــ تطوير أدوات التشــ
ـــطة الدخل ــ ـــ ـــ ــ ــة والمتوسـ ــ ـــ ــ ـــ ـــبة إلى البلدان المنخفضــ ـــ ــ ـــ ــ ـــامل للتكنولوجيات المتاحة والمنتجات الواعدة بالنسـ ــ ــ ـــ ــ ، تحليل شــ

ـــخيص مقا  لتحديد ــ ــائل تشــ ـــ ـــًا لقائمة المنظمة لوســ ــ ــاســ ــ ــ ـــكل أسـ ــ ــخيص الالزمة، وهو ُيشــ ــ ــ ــائل التشـ ــ ــ ومة الثغرات في وسـ
                                                           

المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعمال مضادات الميكروبات المهّمة من الناحية الطبّية في الحيوانات المنتجة للغذاء    ١
)https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/تم االطالع في ، 

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧

  التالي:انظر الرابط   ٢
 https://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-

ET_NM_WHO.pdf?ua=1   
 ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٢٧(تم االطالع في 

٣        Analysis of the clinical antibacterial and antituberculosis pipeline, Lancet Infect Dis 2019 Feb; 
19(2):e40-e50. doi 10.1016/S1473-3099(18)30513-9.   
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ــتخدم القائمة التي يُ  .الميكروبات ذات األولوية في البحث والتطوير ــ ـــ ــ ــ ــُتســـ ـــ ــ ـــ ــ ــرها في ربيع عام وســ ــ ـــ ــ ــ ، ٢٠١٩عتزم نشـــ
ـــخيص مقاومة الميكروبا  في ـــ ــ ــائل تشـــ ــ ــ ـــ ــتهدفة لوســ ــ ــ ــ ــمات المنتجات المســـ ــ ـــ ــ ت ذات األولوية األولى بحلول إعداد مرتســ
 .٢٠١٩  عام
  

ــع المنظمة نماذج تمكن من تحديد   -٣١ ـــ ـــ ـــًال عن ذلك، تضــ ـــ ــ أولويات البحث والتطوير في مجال اللقاحات وفضــ
ــادات الحيوية، والممرضـــات  ــتناد إلى البّينات، من أجل التصـــدي للممرضـــات المرتبطة بمقاومة المضـ الجديدة باالسـ

ي البحث والتطوير والكيانات التي هذه العملية ممولالمرتبطة بارتفاع مستوى استهالك المضادات الحيوية. وستزود 
  أعظم األثر على الصحة باإلرشادات، في ضوء انتشار مقاومة مضادات الميكروبات. من خاللها اللقاحاتستؤثر 

 
وأمراض الســـــل والمالريا و فيروس العوز المناعي البشـــــري مقاومة مضـــــادات الميكروبات: 

 المنقولة جنسياً  والعداوىالمناطق المدارية المهملة 
 

ـــل لعام للتقرير العالمي عن مكافحة وفقًا  -٣٢ ــ ـــحية ٢٠١٨الســـ ــ ـــّكل أزمة صـــ ــ ــل المقاوم لألدوية يشـــ ــ ــ ، مازال الســ
ــــابة  ــ ــ ــل التقديرات إلى إصـ ــ ـــ ــير أفضــ ــ ـــ ــخص في العالم في عام  ٥٥٨ ٠٠٠عمومية. وتشــ ــ ــ ـــل المقاوم  ٢٠١٧شـــ ــ بالســــ

مصابين بالسل  هؤالء األشخاص من ٪٨٢الدواء األشد فّعالية ضمن أدوية الخط األول، وكان  وهو للريفامبيسين،
ــهدها عام  ٪٨,٥المقاوم لألدوية المتعددة. وكان  ــــ ــ ـــ ــ ـــل المقاوم لألدوية المتعددة التي شــ ـــ ــ ــ ـــ ، ٢٠١٧من حاالت الســـ

ــديد المقاومة لألدوية. وفي تموز/ يوليو الحاالت ال من ـــل الشـــ ــابة بالســ ـــتقل ٢٠١٨مصـــ ــتعرض فريق خبراء مســ ــ ، اسـ
، أصـــدرت المنظمة ٢٠١٨م لألدوية. وفي آب/ أغســـطس شـــّكلته المنظمة أحدث البّينات بشـــأن عالج الســـل المقاو 

عالج السل المقاوم لألدوية المتعددة والسـل الخاصة ببيانًا سريعًا بشأن التغييرات الرئيسية الُمدخلة على التوصيات 
ـــارت إلى إعادة تحديد ـــ ــين، وأشـــ ـــ ــ ــتخدام  أولويات المقاوم للريفامبيســ ــ ــ ــتعملة في العالج، بما في ذلك اســـ ــ ــ األدوية المســـ

  لبيداكيلين واالستعاضة عن األدوية السامة التي تؤخذ حقنًا بمقررات عالجية فموية كمعيار مّتبع في الرعاية. ا
 

البلدان والشــركاء العالميين في مكافحة  ٢٠٣٠-٢٠١٦وتدعو االســتراتيجية التقنية العالمية بشــأن المالريا  -٣٣
ـــادة للمالريا ح ــ ــد فّعالية األدوية المضـ ـــ ــياالمالريا إلى رصـ ـــ ــــب للسـ ــات الوطنية. تى يمكن اختيار المعالجات األنســ ــ ســ

أدى رصد فّعالية األدوية المضادة للمالريا إلى التحديث المنتظم للسياسات في البلدان المتضررة من المقاومة؛  وقد
ــينين وفّعالية ــ ـــأن مقاومة اآلرتيميســ ـــادرة عن المنظمة بشـــ ــ ــــنوية الصـ ــات في تقارير الحالة الســ ــ ــتعراضــ ـــ  وترد هذه االسـ

ــل المنظمة تحديث قاعدة البيانات العالمية بشــــأن فّعالية  المعالجة التوليفية القائمة على مادة اآلرتيميســــينين. وتواصــ
ــات الفّعالية العالجية  ـــدرًا للجداول الموجزة الخاصــــة بدراســ ــكالن مصـ ــادة للمالريا والمقاومة، اللتين تشــ األدوية المضــ

 خاص بالمالريا في العالم. وخريطة مخاطر المالريا وتقرير المنظمة ال
 

ــحة العمومية زيادة التغطية وجودة العالج وخدمات العالج  -٣٤ ــ ويتطلب التخلص من األيدز كخطر يهدد الصـــ
الجهود المبذولة لضــمان تقليل مخاطر مقاومة فيروس و هذه الزيادة بين موازنة الالمضــاد للفيروســات القهقرية. ويلزم 

ـــير تقرير المنظمة الخاص بمقاومة فيروس العوز المناعي  ــري لألدوية وأثره إلى أدنى حد. ويشــ العوز المناعي البشـــ
ـــري لألدوية لعام  ـــ ـــ ــتويات هذه  ٢٠١٧البشـ ــ ــ ــ ـــري لألدوية إلى اتجاهات مســ ــ ــ على مقاومة فيروس العوز المناعي البشـــ

األقاليم. وتزداد مقاومة األدوية السابقة للعالج من فيروس العوز المناعي البشري التي ُتكتشف في صعيد عدد من 
ـــح  ــطة الدخل. وتوضـ ــات القهقرية في البلدان المنخفضــــة والمتوســ األشــــخاص الذين يبدأون العالج المضــــاد للفيروســ

تموز/ التي اسـُتهلت في  ٢٠٢١-٢٠١٧خطة العمل العالمية بشـأن مقاومة فيروس العوز المناعي البشـري لألدوية 
ن من أجل الوقاية و ن والعالميو ، اإلجراءات الرئيســية التي ينبغي أن يتخذها أصــحاب المصــلحة الُقطري٢٠١٧  يوليو

ــتجابة لها وحماية التقدم ال ــ ــ ــدها واالســ ــ ـــ ــري لألدوية ورصـ ـــ ــ ــوب  ذي ُيحرزمن مقاومة فيروس العوز المناعي البشـ ــ ــ صــ
ــدرت ٢٠١٨. وفي تموز/ يوليو ٢٠٣٠ددة لمكــافحــة هــذا الوبــاء بحلول عــام تحقيق الغــايــات العــالميــة المحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، أصــ
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. والتحـــديـــات البـــاقيـــة يلخص التقـــدم الُمحرز في تنفيـــذ خطـــة العمـــل العـــالميـــة خالل العـــام األول ١المنظمـــة تقريراً 
ــري لألو  ـــة باإلنذار المبكر بمقاومة فيروس العوز المناعي البشـــ ــرات الخاصــ ــ ــــد المؤشـ ـــتمر تعزيز رصـ ــــيســ في  دويةسـ

ـــًا نتائج التقارير ا ٢٠١٦.٢ عام ـــة بزيادة مقاومةوربطت المنظمة أيضــ ـــابقة ل األدوية لخاصــ عالج فيروس العوز الســ
المناعي البشري بمبادئ توجيهية عالجية جديدة تدعم استعمال الدولوتيغرافير بدًال من اإلفافيرنز كواحد من األدوية 

 ٣العوز المناعي البشري.الثالثة في خط العالج األول لفيروس 
 

ـــأت المنظمــة -٣٥ ـــ ــ ــ ـــ ــ اليــة أدويـة أمراض  وأنشـ ـــد فعــّ ــ ــ ـــ ــ ـــ المنــاطق المــداريـة المهملــة في الفريق العــامـل المعني برصـ
ــاد ألمراض المنــاطق المــداريــة المهملــة في أفريقيــا  ٢٠١١  عــام ــ ـــ ــ ــ ـــ نظرًا إلى ارتفــاع معــدالت التغطيــة بــالعالج المضــ

في نهاية المطاف في ارتفاع معدالت التغطية المتوقع أن يســهم جنوب الصــحراء الكبرى وجنوب شــرق آســيا. ومن 
ــأة مقاومة ـــ ــ ــ ــ ــــادس المنعقد في عام  عرب الفريق العامل في اجتماعهاألدوية الطاردة للديدان، وقد أ نشــ ــ ــ ـــ ، ٢٠١٨الســ

ـــاد للعدوى الديدانية المنقولة بالتربة. وفي حين أن مقاومة عن ــ ـــ ــ ــ ــواغل فيما يتعلق بمقاومة العالج المضـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  هذه الشـ
األدوية الطاردة للديدان تثير مشـــكلة في القطاع البيطري، فمازال كامل نطاق المشـــكلة في األدوية البشـــرية الطاردة 

ــة؛ ومع ذلك فإن األدوية البديلة الطاردة للديدان  ــتعمل على حدة أو في توليفةالتي للديدان قيد الدراســـ ـــحت ،ُتســـ  أضــ
 الزمة لتالفي نشأة المقاومة. 

 
مليون حالة  ٧٨(التي تقدر بنحو  قاومة األمراض المعدية المنقولة جنسيًا والسيما داء السيالنوقد زادت م -٣٦

ت من خيارات العالج. وأدى ظهور للمضــادات الحيوية زيادة ســريعة في الســنوات األخيرة وحدّ  عدوى جديدة ســنويًا)
ــعف تأثر  ـــ ـــيالن بخيارات الخط األخير للعالج ضـــ ــ ـــبورين الذي يؤخذ عن طريق الفم وهي أنواع داء الســـ ــ ـــيفالوســـ ـــ الســ

ــيكلين والكينولون ظهور وبالحقن، و  ــ ـــ ـــ ــ ــولفوناميد والتتراســـ ــ ـــ ــ ــ ـــلين والســــ ـــ ــ ــ ـــ ــــادات الميكروبات من قبل للبنســ ــ ــ ـــ ــ مقاومة مضــ
ــدرت المنظمة مبادئ توجيهية عالجية إلى والماكروليد،  ــ ــيالن كائنًا مقاومًا لألدوية المتعددة. وقد أصـــ ـــ جعل داء الســ

 ٤وداء السيالن والمتدثرة من أجل التصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية.جديدة بشأن الزهري 
   

                                                           
 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273049/WHO-CDS-HIV-18.12-eng.pdf?ua=1انظر الرابط التالي:    ١

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١(تم االطالع في 

٢   Technical report: Global report on early warning indicators of HIV drug resistance. Geneva: World 
Health Organization; July 2016 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246219/9789241511179-eng.pdf?sequence=1, 
accessed 1 April 2019). 

٣         See Updated recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens and post-
exposure prophylaxis and recommendations on early infant diagnosis of HIV: interim guidelines. 
Supplement to the 2016 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and 
preventing HIV infection (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV2018update/en/, accessed 
1 April 2019). 

  الروابط المؤدية إلى المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن هذه األمراض على الرابط التالي:   ٤
http://www.who.int/en/news-room/detail/30-08-2016-growing-antibiotic-resistance-forces-updates-to- 
recommended-treatment-for-sexually-transmitted-infections   

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١(تم االطالع في 
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ـــــراكةالتعاون المتعدد القطاعات:  منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية ل ةالثالثي الشـــــ
 لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية

 
ــراكة الثالثية  -٣٧ ــ ـــ ـــ ــاء الشـــ ــ ــ ــ ـــ ــحة الحيوان ومنظمة  منظمة األغذية والزراعة والمنظمةلعمل أعضــ ـــ ــ ـــ العالمية لصـــ

ــــحة العالمية معًا منذ عام  ـــتراتيجية  ٢٠١٦عام  منذعززوا تعاونهم قد و  .٢٠١٠الصـــ ــ من أجل تنفيذ األغراض االســ
ـــل و  ـــ ــ ـــ ــ ـــة لخطة العمل العالمية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بمجاالت التواصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٕاذكاء الوعي، وتدعيم قاعدة الخمسـ

ــدالبيّ  ــ ـــتعمال وتدابير الوق ،نات والترصـــ ــ ـــادات الميكروبات، واالســ ــ ــتهالك مضــ ــ ـــد اســـ ــ اية من العدوى ومكافحتها، ورصــ
ــع  ـــات الوطنية، ووضــ ــياسـ ـــان والحيوان والنبات، واللوائح والســ ــحة اإلنسـ ــادات الميكروبات في مجال صــ األمثل لمضــ

ــد وال ـــع إطار عالمي للرصـــ ــوح، ووضــ ــ ـــد التقدم الُمحرز في البلدان بإجراء المسـ ـــراف، ورصــ تقييم، إطار عالمي لإلشــ
 ودعم البحوث والتطوير الستحداث األدوية وأدوات التشخيص واللقاحات وسائر التدخالت الجديدة.

 
برنامج  (مع الثالثية الشريكة في الشراكةوكاالت الع رؤساء وقّ  ،وإلضفاء الصفة الرسمية على هذا التعاون -٣٨

ــراكــة الثالثيــة. ٢٠١٨مــذكرة تفــاهم في أيــار/ مــايو )  األمم المتحــدة للبيئــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــع خطــة عمــل للشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  وأعقــب ذلــك وضـ
خطة  تركزو . ٢٠٢٠-٢٠١٩لفترة ل ) بشأن مقاومة مضادات الميكروبات برنامج األمم المتحدة للبيئةمع   (بالتعاون

، على خمسة مجاالت، وهي: إذكاء الوعي وتغيير السلوك؛ والترصد ٢٠١٩التي ُيعتزم نشرها في بداية عام  العمل
ــــادات الميكروبات؛ وتعزيز البحث والتطوير، وٕاتاحة  ــ ــ ـــ ــ ــتعمال مضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــادات الميكروبات واسـ ــ ـــ ــ ــ المتكامل لمقاومة مضـــ

واإلرشادات  يذ خطط العمل الوطنية، وٕانشاء فريق استشاري ثالثي األطراف؛ وتنفمضادات الميكروبات، واإلشراف
ــد والتقييم. ــ ــ ـــأن الخيارات التنظيمية؛ والرصـــ ــ ــًال عن ذلك، نحو  بشــــ ــ ــ إال عن  امخرجًا، ال يمكن تنفيذه ٢٠وتحدد فضـــ

برنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل التصـــدي  التعاون معبضــرورة طريق التعاون المتعدد القطاعات. كما أنها ُتقر 
ــكالت الب ــأة المُ لمختلف المشــ ــارها.مْ يئية المرتبطة بنشــ ــات المقاومة وانتشــ وتســــتند مشــــاركة برنامج األمم المتحدة  رضــ

ــًا إلى مذكرة التفاهم بين المنظمة والبرنامج ــ ـــ ــ ـــ ــ ــادات  ٢٠١٧الموقعة في عام  للبيئة أيضــ ـــ ــ ــ ــ ـــ والتي تحدد مقاومة مضــ
 الميكروبات كأحد المجاالت المواضيعية للتعاون.

 
ــتركة للفترة ولتمويل تنفيذ خطة العم -٣٩ ــ ــ ـــ ــ ــ منظمة األغذية والزراعة والمنظمة  ، تبحث٢٠٢٠-٢٠١٩ل المشــ

إمكانية  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة الشراكة الثالثية العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية الشركاء في
ـــاء ــ ـــ ــ ـــركاء في إطار إنشــ ــ ــ ـــ ــندوق ائتماني متعدد الشــ ـــ ــ ـــ ــندوق الآلية  صــ ــ ـــ ــ ــ . متحدة اإلنمائيلبرنامج األمم ال ئتمانياالصـ

ــتدامة والتي يعوّ   وفي ـــ ــ ــ ــ ـــ ل عليها، لن يمكن تنفيذ معظم المخرجات التي تنص عليها غياب المزيد من الموارد المسـ
 خطة العمل على نحو من الفّعالية.

 
ــركاء في و  -٤٠ ـــ ــــّ يدعم الشـــ ــ ــيق المخصــ ــ ــ ــطة فريق التنســ ــ ــ ــراكة الثالثية عمل أمانة المنظمة في إدارة أنشــ ــ ـــ ص الشـ

بشـــأن مقاومة مضـــادات  ٧١/٣الوكاالت الذي ُأنشـــئ بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم المشـــترك بين 
، بما في ومنجزاته المســـتهدفة صلفريق المخصّـــ اعمليات ت في للمدخالة الميكروبات. وتتولى األمانة تيســـير منصّـــ 

إعداد توصــيات بعمل الفريق بشــأن ما يتعلق ذلك مســاهمات الدول األعضــاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في
 عملية لضمان اتخاذ إجراءات فّعالة ومستدامة من أجل التصدي لمقاومة الميكروبات.

 
ـــركاء في عمليو  -٤١ ـــ ــ ـــراكة الثالثية من أجل  الشــ ــ ــ ــــأن مقاومة  إعدادالشـــ ــ ــ ــنوات بشــ ـــ ــ ــ أول تقرير عالمي ثنائي السـ

ـــادات الميكروبات في عام  ـــ ــ ــ ــهمون، ٢٠١٩مضـ ــ ـــ ــ ــــيســ ــ ــ ــــأن تنفيذ االلتزامات في إعداد  كما ســـ ــ ــ تقرير األمين العام بشـــ
المعني بمقاومة مضـــادات الميكروبات،  للجمعية العامة الجتماع الرفيع المســـتوىل اإلعالن الســـياســـي المقطوعة في

 الذي سيقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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 التحديات المستمرة 
 

العمل الوطنية بشـــأن  التنفيذ الفّعال لخطط أمامعلى الصـــعيد الُقطري المطروحة تتمثل التحديات الرئيســـية  -٤٢
ــادات الميكروبات، مح ــ ــ ــ ـــيين اربة مقاومة مضــ ــ ـــ ـــتجابة العالمية، و التي تحددت خالل العامين الماضــ ــ ــ تؤثر على االســـ
 يلي:   فيما

ــة الموارد، تحديد األولويات والتنفيذ  )أ( ــطة والمنخفضــ على تنفيذ العمل  ســــيطرح. في البيئات المتوســ
ــح الموارد التقنية  ــع حتى في عدد محدود من مجاالت الخطط الوطنية، تحديًا كبيرًا نظرًا إلى شـــ نطاق واســـ
والمالية؛ ولذا فإن التحديد الدقيق لألولويات باالستناد إلى تحليل المخاطر والفوائد سيكون ضروريًا في كل 

 بلد من البلدان؛

. في حين أن الكثير من البلدان قد أنشـــأت فريق ةالعمل المتعدد القطاعات ونهج الصــحة الواحد  )ب(
ــادات  ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــادات الميكروبات، فإنه يلزم توفير المزيد من اإلرشـ ـــ ــ ـــ ــ عامل متعدد القطاعات لُيعنى بمقاومة مضــ

ــع  ــغيل والمســــاعدة على تنفيذ  هذه األفرقة التنســــيقيةاالســــتراتيجية والدعم التقني والموارد لوضــ موضــــع التشــ
على تعزيز نهج الصحة الواحدة في البلدان  توفير هذه العناصروسيساعد  خطط العمل الوطنية ورصدها.

وتوجيه الدعم إلى القطاعات غير البشـــرية حتى يمكنها الوصـــول إلى القدر نفســـه من المشـــاركة واالهتمام 
 قطاع الصحة البشرية؛ الذي يشهده

ـــالحة ويمكن االعتماد عالرصـــد  )ج( ــمن مؤشــــرات صـ ــعب تنفيذ إطار قوي يتضــ ليها وعملية . من الصــ
ـــة  ــ ــتخدامها على نطاق مختلف القطاعات في البلدان المنخفضــ ــ ـــورة التكلفة وقابلة للمقارنة ويمكن اســ ــ وميسـ

ـــطة الدخل.  ــ ــــراكة والمتوسـ ــــركاء في الشــ ــتمرت على مدى عامين، أعد الشــ ــ ــاورية اســ ـــ وفي أعقاب عملية تشـ
ـــد والتقييم في نهاية عام  اً عالمي اً إطار الثالثية  ــ ،٢٠١٨للرصــ ــعوا صـــ ـــمنو يغته النهائية، ووضـــ  اإلطار يتضــ

ــرات مقترحة على نطاق  ـــان والحيوان والنبات والبيئةمؤشـــ ـــر في بداية القطاعات الخاصـــــة باإلنســ ، كي ُينشــ
ــع الُنظم والعمليات الالزمة لتوليد  .٢٠١٩عام  ـــ ــ ــ ـــاعدة في وضــ ــ ــ ــوف تحتاج البلدان إلى المســــ ــ ـــ ــ  البياناتوســ

 بانتظام ودعم الرصد الوطني والعالمي؛

ــعيد الُقطريالحفاظ   )د( ــ ـــي على الصـ ــياســ ــعب اإلبقاء على التأييد على التأييد الســـ ــ . مازال من الصـــ
السياسي في البلدان للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، مع الموازنة بين الصحة والمصالح اإلنمائية 

ــتثما ـــادية لالســـ ــع المبررات االقتصــ ــ ــحيحة. ولذا فإن وضـ ــ ــــيص الموارد الوطنية الشـ ــع نطاقًا وتخصـ ر األوســـ
أولوية أولى، ويلزم أن ُيكّمل بالدعوة  مسـألة ذات المسـتدام في التصـدي لمقاومة مضـادات الميكروبات ُيعد

. وفضًال عن ذلك، ينبغي مواءمة جهود التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات مواءمة وثيقة مع المستمرة
ـــتــدامــة لعــام  ــ ـــ ــ ــ ــــهم في أنهــاوالنظر إليهــا بــاعتبــارهــا  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســـ ــ ـــ ــ ــ تحقيق أهــداف التنميــة  تســ

 ؛١٢و ٦و ٣و ٢المستدامة، والسيما األهداف 

نظرًا إلى الطابع المتعدد  تعزيز مشــاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصــحاب المصــلحة.  )ه(
القطاعات الذي تتسم به عملية التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فقد اتضح بجالء أن هناك حاجة 

ــام ــتراتيجية شــ ــلحةإلى وضــــع اســ تتضــــمن  ،لة لمشــــاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصــــحاب المصــ
 كاملة.المشاركة العلى  هملتشجيعأنشطة محددة ومنصات 

  
 ةالمستجد األخطار

 
ــادات الميكروبات المتعلقة تمثل واحد من أكبر المخاطري -٤٣ ــحة العموميةالتي  بمقاومة مضـــ ــ التي و  تهدد الصـ

ــلبية اللون في  بالفعل أعطتها المنظمة األولوية ـــ ــ ــ ـــ ــ وأقر بها العديد من البلدان، في البكتيريا المقاومة للكاربابينيم والسـ
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ـــبغة غرام، بما في ذلك البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم.  ـــ ــ ــ ـــ محدودة لهذه البكتيريا خيارات العالج المتبقية فصــ
ـــببها  ــ ــ ــًال عن ذلك، فهي. مرتفعةالبمعدالت الوفيات ترتبط للغاية، وحاالت العدوى التي تســ ــ ــ ــ ــــر  وفضـ ــ ــ قادرة على نشـ

 المقاومة على نطاق واسع عن طريق العناصر الجينية المتنقلة. 
 

ـــدي للخطر  -٤٤ ـــ ــ ـــيتطلب التصـ ــ ـــ ــاركة إدارات البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيمالذي تطرحه وسـ ــ ــ ــ  اعتبار مشـ
بما يشمل تعزيز الُنظم الصحية في سياق التغطية على جميع المستويات الثالثة،  جهودها المنظمة المعنية وتنسيق

الصـــحية الشـــاملة وتعزيز القدرة الُقطرية األســـاســـية على تحديد الُمْمرضـــات المعدية الشـــديدة الخطورة والتعامل معها 
القطاعات غير البشـــرية أثر بما في ذلك  ،بوصـــفها طارئة صـــحية، ومعالجة المحددات االجتماعية والبيئية للصـــحة

ع في عن طري ــّ ـــ ــ ــد هذا الخطر في جميع البلدان، والتوســ ــ ـــ ــافرة لرصــ ــ ــ ق نهج متعدد القطاعات. ويلزم بذل جهود متضـــ
ــمل، لوقاية من العدوى ومكافحتهال التدابير الموجهة توجيهًا دقيقاً  ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــحاح والنظافة  والتي تشـ ــ ــ ـــ ــ ــ خدمات المياه واإلصـ

ـــحية ــ ــحية في مرافق الرعاية الصــ ــ ــتثمار في تطوير أدوية جديدة، ودعم التدابير الفّعالة من أجل تحقيق الصـــ ــ ، واالســـ
 االستهالك األمثل للمضادات الحيوية. 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

ــحــة -٤٥ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــروع القرار إلى  ةمــدعو  جمعيــة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــىاعتمــاد مشــ ــ ــ ـــ ــ ــ قرار الفي  المجلس التنفيــذي بــه الــذي أوصــ
  .١١ق١٤٤ت  م
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