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تقريبًا من الحاالت التي سبق عالجها. وال يمكن العالج الناجع إال  ٪٢٠تقريبًا من الحاالت الجديدة و ٪٤المتعددة 
يــة المتعــددة. وتســاوي تكلفــة عــالج الحالــة الواحــدة مــن حــاالت الســل مــن حــاالت الســل المقــاوم لألدو  ٪٥٠لنســبة 

حالـــة مـــن حـــاالت الســـل الحســـاس لألدويـــة. وتـــم فـــي  ١٠٠المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة، فـــي المتوســـط، تكلفـــة عـــالج 
  ١بلدًا تحديد شكل من أشكال المقاومة أكثر وخامة هو السل الشديد المقاومة لألدوية المتعددة. ٨٤
  
وزاد معـــدل انتشـــار مقاومـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين المرضـــى الـــذين بـــدأوا العـــالج المضـــاد   -٦

إلـى نحـو  ٢٠٠٧فـي عـام  ٪٥بلدًا من البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل مـن نحـو  ١٢للفيروسات القهقرية في 
في البلدان المرتفعة  ٪١٧و ٪١٠ويمكن أن تبلغ مستويات مقاومة األدوية نسبة تتراوح بين  ٢٠١٠.٢في عام  ٪٧

  الدخل.
  
وُيعــد دواء أرتيميســينين هــو المــالذ األخيــر لعــالج المالريــا المنجليــة، وتشــكل مقاومتــه خطــرًا علــى مكافحــة   -٧

  ٣المالريا.
  
األثــر الصــحي العمــومي الفــوري لهــذه األمــراض فــي معــدالت المراضــة ومعــدالت الوفــاة تســتتبع  وبخــالف  -٨

كـاليف صـحية اقتصـادية كبيـرة. وتقـدَّر التكلفـة السـنوية المترتبـة علـى حـاالت العـدوى المقاومـة مقاومة الميكروبات ت
مليـون دوالر أمريكـي فـي تايلنـد. وفـي  ٢٠٠٠مليون يورو في االتحاد األوروبـي و ١٥٠٠للمضادات الحيوية بمبلغ 

دات الميكروبـــات ُتعـــد مـــن حـــذر المنتـــدى االقتصـــادي العـــالمي مـــن أن مقاومـــة مضـــا ٢٠١٣كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
المخــاطر الرئيســية علــى األمــن الصــحي العــالمي ومــن الضــروري أن يتصــدى لهــا العــالم، وطالــب بــإيالء االهتمــام 

  .٪١,٦و ٪٠,٤لواقع أن خسائر الناتج المحلي اإلجمالي من جراء مقاومة الميكروبات تتراوح بين 
  

  االستجابة الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات
  
 ٢٠٠١منــذ أن أصــدرت المنظمــة االســتراتيجية العالميــة الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي عــام   -٩

بشـــأن اســـتعمال  ١٦-٦٠ج ص عاعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة عـــدة قـــرارات بشـــأن هـــذا الموضـــوع (كـــان آخرهـــا القـــرار 
المتعددة والسل الشديد  ي ومكافحة السل المقاوم لألدويةقبشأن تو  ١٥-٦٢ج ص عوالقرار األدوية على نحو رشيد، 

شكلت دعوة إلى العمل بشأن يـوم  ٢٠١١عام في المقاومة لألدوية). وتم تدشين عدة مبادرات، بما في ذلك مبادرة 
واألحـدث فـي هـذا الصـدد هـو قيـام المـديرة  ٤الصحة العالمي، وصدرت معهـا حزمـة سياسـات ألصـحاب المصـلحة.

معنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات، والـذي عقـد اجتماعـه األول فـي العامة بعقد فريق استشـاري اسـتراتيجي تقنـي 
  .٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ٢٠و ١٩جنيف يومي 

  
ووضـــــعت بعـــــض الـــــدول األعضـــــاء خطـــــط عمـــــل أو اســـــتراتيجيات وطنيـــــة لمجابهـــــة مقاومـــــة مضـــــادات   -١٠

ن لــديها خطــط ) بـأ٪٣٢دولـة عضــوًا ( ٩٢مـن بــين  دولـة عضــواً  ٢٩الميكروبـات. وفــي إطـار مســح مسـتمر أفــادت 
فيما بين البلدان  ٪٢٠فيما بين البلدان المرتفعة الدخل وأقل من  ٪٦٠عمل وطنية شاملة. وتتراوح النسبة بين نحو 

  المنخفضة والمتوسطة الدخل.
                                                           

١   Global tuberculosis report 2012. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٢   WHO HIV drug resistance report. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٣   World malaria 2012 report. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٤   World Health Day 2011: Policy briefs.  http://www.who.int/world-health-day/2011/policybriefs/en/    تـم االطـالع)

 ).٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١في 
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وعلــى نطــاق اإلقلــيم األفريقــي تــوفر بعــض المبــادرات القائمــة، مثــل أنشــطة الترصــد واالســتجابة المتكاملــة،   -١١
  حو تعزيز مختبرات الصحة العمومية ورصد مقاومة مضادات الميكروبات.منصة لالنطالق ن

  
وفــي إقلــيم األمــريكتين هنــاك شــبكة ترصــد راســخة لرصــد المقاومــة فــي حــاالت العــدوى الجرثوميــة الشــائعة   -١٢

بلــدان. والمالريــا والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. وتــم الترصــد المتكامــل لمقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي عــدة 
بلـدًا شـمله  ١٩بلـدان مـن بـين  ١٠وتتواصل جهود تعزيز قدرات المختبـرات والوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، وتقـوم 

المسح في أمريكـا الالتينيـة بتشـغيل بـرامج وطنيـة معنيـة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات. ويجـري تنفيـذ اسـتراتيجيات 
ـــيم. وفـــي الـــدورة الحاديـــة واءمـــة تنظـــيم األوٕاجـــراءات مـــن أجـــل تحســـين اســـتعمال وجـــودة األدويـــة وم دويـــة فـــي اإلقل

والخمســـين لمجلـــس إدارة منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة طلبـــت الـــدول األعضـــاء مـــن المكتـــب الصـــحي للبلـــدان 
األمريكيــة أن يعــد اســتراتيجية وخطــة عمــل إقليميتــين الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات بحيــث تشــكالن دلــيًال 

  ١وخطط التشغيل الوطنية.للسياسات 
  

، الــذي دعــا الــدول ١٠-/ق٤٩إ م/لش اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط القــرار  ٢٠٠٢وفــي عــام   -١٣
األعضــاء إلــى اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل مجابهــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وتــم بعــد ذلــك إعــداد عــدة أنشــطة 

  قاية من العدوى ومكافحتها.لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد وتعزيز الو 
  

اعتمــــدت اللجنــــة اإلقليميــــة ألوروبــــا خطــــة عمــــل اســــتراتيجية بشــــأن مقاومــــة مضــــادات  ٢٠١١وفــــي عــــام   -١٤
) تركـز علـى مقاومـة مضـادات الميكروبـات، وكـذلك خطـة عمـل مسـتقلة بشـأن EUR/RC61/R6الميكروبات (القرار 

بلــدان االتحــاد األوروبــي شــبكات واســعة وجيــدة األداء لرصــد الســل الشــديد المقاومــة لألدويــة المتعــددة. ولــدى معظــم 
مقاومـــة مضـــادات الجـــراثيم وكميـــات األدويـــة المضـــادة للجـــراثيم التـــي اســـُتعملت، ولكـــن تلـــك ليســـت هـــي بالضـــرورة  
الحالة في الدول األعضاء غير المنضمة لعضوية االتحاد األوروبي. ومن ثم يركز الشركاء على دعم تلـك البلـدان 

لمنضمة لعضـوية االتحـاد األوروبـي بغيـة تعزيـز ترصـد مقاومـة مضـادات الميكروبـات وتعزيـز االسـتراتيجيات غير ا
الخاصة بها. وباإلضافة إلى قرار اللجنة اإلقليمية اعتمدت المفوضية األوروبية قرارات واستراتيجيات تشجع وتمكِّن 

  اعات المعنية، بما في ذلك البحث والتطوير.دولها األعضاء من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات في كل القط
  

ـــو  ٢٠١١وفـــي عـــام   -١٥ ع وزراء الصـــحة فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا علـــى إعـــالن جـــايبور بشـــأن مقاومـــة ّق
مضادات الميكروبات، حيث اتفقوا على اتباع نهج شامل إزاء مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. كمـا اعتمـدت 

مضـــادات الميكروبـــات واحتوائهـــا، وأيـــدت مقاومـــة بخصـــوص الوقايـــة مـــن  SEA/RC63/R4اللجنـــة اإلقليميـــة القـــرار 
  ٢استراتيجية إقليمية.

  
بشـــــأن مقاومـــــة مضـــــادات  WPR/RC62.R3واعتمـــــدت اللجنـــــة اإلقليميـــــة لغـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ القـــــرار   -١٦

الســـل،  ىولـــدى الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم بـــرامج قائمـــة لتعزيـــز ترصـــد المقاومـــة فيمـــا بـــين مرضـــ الميكروبـــات.
والمالريـــا، واأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه، وحـــاالت العـــدوى الجرثوميـــة الشـــائعة. ولـــدى معظـــم البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل 

ــــا مــــن الــــدخل  ــــدان الشــــريحة العلي ــــيم أنشــــطة راســــخة للترصــــد ا المتوســــطوبل لروتينــــي لمقاومــــة مضــــادات فــــي اإلقل
الميكروبات، وذلك في مرافق الرعايـة الصـحية علـى األقـل، كمـا أن لـديها مسـتوًى مـا مـن المراقبـة الوطنيـة وضـمان 

  الجودة ورسم السياسات على الصعيد الوطني والمحلي.
                                                           

  .١، إضافة ١، تنقيح CD51/15الوثيقة    ١
٢   WHO. Regional strategy on prevention and containment of antimicrobial resistance, 2010–2015. New Delhi: 

Regional Office for South-East Asia; 2010.                                                                                                                   
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  ضرورة العمل العالمي
  

مضـادات الميكروبـات، وأجمـع أعضـاء  التزال هناك ثغـرات عديـدة فـي الجهـود الراميـة إلـى احتـواء مقاومـة  -١٧
الفريق االستشاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات، أثنـاء اجتماعـه األول، علـى المنـاداة 
بالتجديد والتوسع العاجلين للعمل الخاص بمجابهة التهديدات المتنامية المحدقة بالصحة العمومية. وعلى الرغم من 

مـن أكثـر الشـواغل  العديـدأمراض جرثومية وفيروسية وفطرية وطفيليـة مختلفـة تبـدي مقاومـة فـإن أن هناك مسببات 
العاجلــة مباشــرة يتعلــق بــالجراثيم ومقاومــة المضــادات الحيويــة. وفيمــا يخــص بعــض األمــراض توجــد بــرامج تتصــدى 

  بالفعل للمقاومة.
  

الحتواء مقاومة مضادات الميكروبـات عـن الستراتيجية عالمية  ٢٠٠١ولم يسفر إصدار المنظمة في عام   -١٨
خطة عمل عالمية تحظى بقبول واسع النطاق، واليزال عدم الوعي بأثر هذه المقاومـة مسـتمرًا فـي القطاعـات كافـة. 
ومــن ثــم فــإن الفريــق االستشــاري االســتراتيجي التقنــي المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات قــد أوصــى تحديــدًا بــأن 

  يلي: دة في إعداد وتنسيق خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات تركز على ماتتولى المنظمة القيا
  

  الـــنظم والممارســـات الصـــحية (لصـــحة اإلنســـان دمـــج الوقايـــة مـــن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي كـــل
  والحيوان على السواء)

  القطاعات، حسب االقتضاءتقليل استعمال مضادات الميكروبات في كل  
 التركيز على النظافة الصحية والوقاية من العدوى ومكافحتها  
  االعتــراف بــأن التوســع فــي الرعايــة الصــحية الجيــدة مــن خــالل التغطيــة الصــحية الشــاملة والــوعي عــامالن

  هامان من العوامل التمكينية
 .االبتكار التقني والخدمي في جميع جوانب خطة العمل العالمية 

  
  الخطوات القادمة

  
إن مقاومــة مضــادات الميكروبــات قضــية صــحية فــي المقــام األول، ولكــن لهــا  .لمشــاركة بــين القطاعــاتا  -١٩

أيضًا جوانب هامة تخص صحة الحيوان واالقتصاد والمجتمـع والتنميـة. ومـن الضـروري أن تشـارك وزارات الصـحة 
ها وٕاشراكها في المساهمة مع القطاعات األخرى، ويجب أن تعمل المنظمة مع غيرها من المنظمات من أجل تمكين

  في إعداد وتنفيذ خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
  

ــة  -٢٠ مــن الضــروري أن تلــزم جميــع البلــدان نفســها، علــى نحــو عاجــل، بخطــة وطنيــة شــاملة  .الخطــط الوطني
لــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وســوف تقــدم األمانــة الــدعم واإلرشــادات إلــ ى الــدول األعضــاء فــي ومموَّ

  إعداد وتنفيذ خطط عملها وسياساتها الوطنية، والعمل معها على إعداد ووضع غايات ومؤشرات حصائل مالئمة.
  

الخاصـة بأبعـاد مقاومـة مضـادات الميكروبـات ووبائياتهـا وأثرهـا البينـات يلـزم تعزيـز  .المعارف والمعلومات  -٢١
وبالنســــبة إلــــى كثيــــر مــــن البلــــدان سيســــتتبع ذلــــك تعزيــــز قــــدرات الترصــــد االقتصــــادي، وفعاليــــة تــــدابير المكافحــــة. 
مقاومة مضادات الميكروبات، وعن استعمال األدوية مـع اإلنسـان والحيـوان والمختبرات، وجمع وتبليغ البيانات عن 

شـورته وفي قطاع الزراعة. وأسـدى الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات م
للقــدرات علــى المســتوى الُقطــري واإلقليمــي، وتقــدم تقريــرًا عــن بيانــات مرجعيــًا  إلــى المــديرة العامــة بــأن تجــري تقــديراً 
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ترصد مقاومة مضادات الميكروبات واستعمال األدوية المضادة للميكروبات، وذلك بهدف إرشـاد السياسـات وخطـط 
ضــع معــايير لجمــع وتبليــغ البيانــات، وأن تيســر تطــوير شــبكات العمــل ورصــد فعاليتهــا. وينبغــي للمنظمــة أيضــًا أن ت

  الترصد الوطنية واإلقليمية.
  

مــن الضــروري تحســين اآلليــات والممارســات التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق  .تنظــيم األدويــة  -٢٢
ادات الميكروبات من خالل المستوى األمثل إلتاحة واستعمال األدوية العالية الجودة، والحد من انتشار مقاومة مض

االســـــتعمال المفـــــرط أو غيـــــر المالئـــــم، والقضـــــاء علـــــى األدويـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ 
التقنــي المعنــي  إن الفريــق االستشــاري االســتراتيجي. وعــالوة علــى ذلــك فــالمضــادة للميكروبــات المغشوشــة/ المزيفــة

ن تعمل المنظمة مع الشبكات التنظيمية وغيرها من الشـبكات بغيـة ضـمان بمقاومة مضادات الميكروبات أوصى بأ
االستعمال األمثل لمضادات الميكروبات، ومع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجل 

تربيـة الحد من استعمال المضادات الحيوية، وكذلك وقف استعمال المضادات الحيويـة ألغـراض غيـر عالجيـة فـي 
  الماشية والزراعة.

  
ــة مــن العــدوى  -٢٣ مــن الضــروري أن تراعــي الخطــط الوطنيــة أهميــة الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا.  .الوقاي

مــــن العــــدوى تحــــد مــــن الحاجــــة إلــــى األدويــــة المضــــادة للميكروبــــات، وتقلــــل انتشــــار مقاومــــة مضــــادات  فالوقايــــة
الميكروبــات. ومــن الضــروري أن تعطــي خطــط العمــل الوطنيــة والعالميــة األولويــة لتجديــد أنشــطة الــدعوة والتوعيــة 

فـي ذلـك اإلرشـادات المسـندة  إلصـحاح والنظافـة الصـحية وممارسـات الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، بمـال والدعاية
  بالبينات بخصوص التدخالت المالئمة وتنفيذها، واإلرشادات بخصوص اللقاحات والتمنيع.

  
فــي الوقــت الــراهن االســتثمارات فــي اســتحداث أدويــة ووســائل ال تكفــي  .االبتكــار فــي مجــال التكنولوجيــا  -٢٤

لوقــت ذاتــه تلــزم نمــاذج أعمــال ابتكاريــة مــن تشــخيص وأدوات أخــرى جديــدة للكشــف عــن العــدوى ومكافحتهــا. وفــي ا
أجـــل دعـــم نهـــج طويـــل األمـــد ومســـتدام إزاء تطـــوير األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات وٕانتاجهـــا واســـتعمالها علـــى نحـــو 

وأوصى الفريق االستشاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات بـأن تعمـل المنظمـة متحفظ. 
ملــــة فــــي مجــــال علــــوم الحيــــاة والقطاعــــات األخــــرى علــــى تيســــير تطــــوير وتطبيــــق وتقيــــيم مــــع دوائــــر الصــــناعة العا

) الخيارات الجديدة للعالج والوقايـة، بمـا فيهـا نمـاذج األعمـال لتشـجيع ٢وسائل التشخيص وأدوات التشخيص ( )١(
  االستثمار في المنتجات الجديدة والحفاظ عليها.

  
دول األعضـاء أن تقـوم بتحديـد وتـرويج أفضـل الممارسـات، وتعزيـز ينبغـي للـ االبتكار في مجال الخدمات.  -٢٥

جمع البينات بغية تشجيع االبتكار في مجال تقديم الخدمات والتعبئـة االجتماعيـة. وسـوف تعمـل األمانـة مـع الـدول 
لمسـتوى األعضاء على تحديد وتعزيز الشبكات ومراكز االمتياز التي يمكن أن توفر القيـادة التقنيـة والخدميـة علـى ا

الــوطني واإلقليمـــي والعــالمي. وســـوف يركـــز ذلــك التعـــاون أيضــًا علـــى بنـــاء القــدرات وٕانشـــاء بــرامج مســـتمرة لتعزيـــز 
الصحة والتثقيف واالتصاالت في مجال الصـحة، والتـي يمكـن أن تغيـر الثقافـة والفهـم والطلـب فيمـا يتعلـق باألدويـة 

  المضادة للميكروبات.
  

  التنفيذياإلجراء المطلوب من المجلس 
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٦
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