
 
  
  
  
  
  
  

  ١٣ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٤

  EB134.R13    من جدول األعمال ٦-١٠البند 
  
  
  مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،  

  ١مقاومة المضادات الحيوية بما في ذلك
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 ٢بمقاومة مضادات الميكروبات، بعد النظر في التقرير الخاص  
 

 جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بأن تعتمد مشروع القرار التالي: يوصي
 

 جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
 

  إذ تعترف بدور المنظمة القيادي في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

بشـــــــــــــأن االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة،  ١٣-٤٧ج ص عو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تذكـــــــــر بالقـــــــــــــرارات 
بشــــأن األمــــن  ١٤-٥٤ج ص ع بشــــأن مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، والقــــرار ١٧-٥١ج ص عوبــــالقرار 

بشــأن تحســين احتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والقــرار  ٢٧-٥٨ج ص عالصــحي العــالمي، والقــرار 
ــرار تعمال األدوية علىبشأن التقدم المحرز في اس ١٦-٦٠ص ع  ج ــد، والقــ بشـأن  ٢٢-٦٦ج ص ع نحـو رشيــ

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير؛
  

وٕاذ تدرك أن إتاحة  العوامل الناجعة المضادة للميكروبات ُتعد شرطًا أساسـيًا فـي معظـم مجـاالت 
لمتزايــدة لمضــادات الميكروبــات تهــدد المكاســب التــي تحققــت بصــعوبة فــي الطــب الحــديث، وأن المقاومــة ا

مجـــالي الصـــحة والتنميـــة، وخصوصـــًا تلـــك التـــي تحققـــت مـــن خـــالل األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة 
بالصــحة، وأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات تهــّدد اســتدامة اســتجابة الصــحة العموميــة لمقتضــيات الكثيــر 

  ؛أليدزاية، بما فيها السل والمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ من األمراض السار 
  

                                                      
يشـير مصــطلح مقاومــة مضـادات الميكروبــات إلــى فقـدان فعاليــة أي دواء مضــاد للعـدوى، بمــا فــي ذلـك األدويــة المضــادة    ١

للفيروســات واألدويــة المضــادة للفطريــات واألدويــة المضــادة للجــراثيم واألدويــة المضــادة للطفيليــات. ويشــير مصــطلح مقاومــة 
  ألدوية في الجراثيم.المضادات الحيوية إلى مقاومة ا

  .١٣٤/٣٧م تالوثيقة    ٢
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وٕاذ تـــدرك أن العواقـــب الصـــحية واالقتصـــادية لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات تشـــكل عبئـــًا ثقـــيًال   
ومتناميــًا علـــى البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل والمنخفضـــة الـــدخل، وتقتضـــي اتخـــاذ إجـــراءات 

ـــالنظر إلـــى محدوديـــة تطـــوير العوامـــل عاجلـــة علـــى المســـت وى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، وخصوصـــًا ب
  الجديدة المضادة للميكروبات؛

  
وٕاذ تقر بأن األثر الرئيسي لمقاومة مضادات الميكروبات يلحق بصحة اإلنسان، ولكنها تقـر بـأن 

وغيرهــا، تتجــاوز مجــال الصــحة، العوامــل المســاعدة والعواقــب، بمــا فــي ذلــك العوامــل والعواقــب االقتصــادية 
ومن ثم يلزم اتباع نهج متسق وشامل ومتكامل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني انطالقًا من نهج 

وٕاشراك مختلف األطراف الفاعلة والقطاعـات، مـن قبيـل الطـب البشـري والطـب "الصحة الواحدة" وما وراءه 
  ؛الزراعة والبيئة والمستهلكين يالبيطري وقطاع

 
وٕاذ تالحــظ أن الــوعي بالنطــاق الواســع والعجلــة فيمــا يتعلــق بالتهديــد القــائم هــو وعــي محــدود، وأن 
القــرارات الســابقة التــي صــدرت عــن جمعيــة الصــحة، واالســتراتيجيات الخاصــة بــاحتواء مقاومــة مضــادات 

  الميكروبات لم تُنفذ بعد على نطاق واسع؛ 
 

شمل مجموعة كبيرة من مسـببات األمـراض، بمـا فيهـا وٕاذ تقر بأن مقاومة مضادات الميكروبات ت
الجــراثيم والفيروســات والطفيليــات، ولكنهــا تقــر بــأن نشــوء المقاومــة بــين بعــض مســببات األمــراض، والســيما 
الجـــراثيم المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة، يكتســـي أهميـــة عاجلـــة بوجـــه خـــاص ويلـــزم إيـــالء معظمهـــا اهتمـــام 

  فوري؛
 

ــــة  ــــة بمقاومــــة وٕاذ ترحــــب بإنشــــاء فرق ــــة والمعني ــــة التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالمي العمــــل العالمي
مضادات الميكروبات، وبالتعاون الثالثي بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة 

  العالمية لصحة الحيوان،
 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث   -١
 
سـتوى السياسـي مـن أجـل تسـريع الجهـود الراميـة زيادة الوعي والمشاركة والقيادة علـى الم )١(

 إلى إتاحة مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول؛
  
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي لتعزيــز الوقايــة مــن   )٢(

  العدوى ومكافحتها بوسائل تشمل تطبيق تدابير التصحح األساسية؛
  
تعزيـــز الخطـــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة والتعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل احتـــواء  تطـــوير أو  )٣(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
حشـــد المـــوارد البشـــرية والماليـــة لتنفيـــذ الخطـــط واالســـتراتيجيات مـــن أجـــل تعزيـــز احتـــواء   )٤(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
تعزيـــز الـــنظم العامـــة إلدارة المستحضـــرات الصـــيدالنية، بمـــا فـــي ذلـــك الـــنظم التنظيميـــة   )٥(

وآليات سلسلة التوريد والبنية التحتية للمختبرات، حسب االقتضاء، لضمان توافر العوامل الناجعة 
                                                      

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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المضادة للميكروبات، مع مراعـاة الحـوافز الماليـة والحـوافز األخـرى التـي قـد يكـون لهـا أثـر سـلبي 
  ى سياسات وصف األدوية وصرفها؛عل
  
رصــــد مــــدى مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، والرصــــد الُمنــــتظم الســــتعمال المضــــادات    )٦(

الحيوية في كل القطاعات ذات الصلة، وخصوصًا قطاعي الصحة والزراعة، بمـا فـي ذلـك تربيـة 
ة والعالميـــة الحيوانـــات، وتبـــادل هـــذه المعلومـــات كـــي يتســـنى كشـــف االتجاهـــات الوطنيـــة واإلقليميـــ

  السائدة ورصدها؛
  
تحســـين وعـــي جميـــع مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة وأصـــحاب المصـــلحة مـــن القطـــاع العـــام   )٧(

) التهديــــــد الــــــذي تشــــــكله مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــات، ١والقطاعــــــات األخــــــرى بمــــــا يلــــــي: (
) أهميـــة تـــدابير الوقايـــة مـــن العـــدوى ٣ضـــرورة االســـتعمال المســـؤول للمضـــادات الحيويـــة، ( )٢(
  مكافحتها؛و 
  
تشـــجيع ودعـــم البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك األوســـاط األكاديميـــة، وبواســـطة نمـــاذج    )٨(

تعاونيــــة وماليـــــة جديـــــدة، مـــــن أجـــــل مكافحـــــة مقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات وتعزيـــــز اســـــتعمال 
المضــادات علــى نحــو مســؤول ووضــع نهــوج مجديــة إلطالــة عمــر األدويــة المضــادة للميكروبــات، 

  وسائل تشخيص جديدة وأدوية جديدة مضادة للميكروبات؛  وتشجيع استحداث
  
التعــاون مــع األمانــة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات   )٩(

الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مقاومــة المضــادات الحيويــة، تســتند إلــى كــل مــا هــو متــاح مــن البينــات 
  وأفضل الممارسات؛

  
مضادات الميكروبات في ثالثة عضاء بإنشاء نظم لترصد مقاومة اإليعاز إلى الدول األ  )١٠(

، المستشــــــفيات) المرضــــــى الــــــداخليون الراقــــــدون فــــــي ١معنيــــــة بمــــــا يلــــــي: ( قطاعــــــات منفصــــــلة
، المجتمـــعبـــين صـــفوف فـــي جميـــع مرافـــق الرعايـــة الصـــحية األخـــرى و الخـــارجيون  لمرضـــىا )٢(
  ؛لغير األغراض البشرية مضادات الميكروباتواستعمال  لحيواناتا )٣(

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب   -٢

 
الرئيسي وعلـى  ضمان أن تشارك جميع أجزاء المنظمة ذات الصلة، على مستوى المقر  )١(

التنســـيق بينهـــا بفعاليـــة فـــي تعزيـــز  مســـتوى المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، مشـــاركة نشـــطة وأن يـــتم
لميكروبــات، بمــا يشــمل القيــام بــذلك مــن خــالل تتبــع العمــل الخــاص بــاحتواء مقاومــة مضــادات ا

تدفقات موارد البحـث والتطـوير بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات فـي المرصـد العـالمي الجديـد 
  للبحث والتطوير في مجال الصحة؛

  
وبرنــامج  ٢٠١٥-٢٠١٤اســتبقاء المــوارد الكافيــة لعمــل األمانــة، وفقــًا للميزانيــة البرمجيــة   )٢(

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤الثاني عشر العمل العام 
  
تعزيز التعاون الثالثي بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة   )٣(

العالميــة لصــحة الحيــوان مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات انطالقــًا مــن روح نهــج 
  "الصحة الواحدة"؛
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ارات الخاصـة بمبـادرة رفيعـة المسـتوى القيام مع األمـين العـام لألمـم المتحـدة بتحـري الخيـ  )٤(
تشـــمل عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى، مـــن أجـــل زيـــادة الـــوعي والمشـــاركة والقيـــادة علـــى المســـتوى 

  السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
فــي ذلــك  إعــداد مســودة خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا  )٥(

البلدان، وخصوصًا البلدان  تلبي الحاجة إلى ضمان توافر القدرة لكلمقاومة المضادات الحيوية، 
مضــادات الميكروبــات، وتراعــي خطــط  المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة

الممارسات، وكـذلك التوصـيات الصـادرة عـن  هو متاح من البينات وأفضل العمل القائمة وكل ما
نظمة الصحة العالمية والمعني بمقاومة مضادات الميكروبـات، لم التابع الفريق االستشاري التقني

، والتــي تطلــب مــن الــدول األعضــاء ٢٠١١السياســات التــي وضــعتها المنظمــة فــي عــام  وحزمــة
  يلي: ما

  
لــة، مــع تــوفير المســاءلة ومشــاركة المجتمــع   (أ) االلتــزام بخطــة وطنيــة شــاملة ومموَّ

  المدني؛
  

  المختبرية؛تعزيز قدرات الترصد والقدرات   (ب)
  

  ضمان اإلتاحة غير المنقطعة لألدوية األساسية المضمونة الجودة؛  (ج)
  

تنظــيم وتعزيـــز االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة، بمــا فـــي ذلـــك اســـتعمالها فـــي تربيـــة   (د)
  الحيوانات، وتأمين الرعاية السليمة للمرضى؛

  
  تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها؛  )ه(

  
  حث والتطوير الستحداث أدوات جديدة؛ تعزيز االبتكار والب  (و)

  
اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات فــي تــوفير المعلومــات الالزمــة إلعــداد مســودة خطــة العمــل   )٦(

العالميــة، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وكــذلك مــع ســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين، 
زراعـــة والمنظمـــة وخصوصـــًا أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددي القطاعـــات، مثـــل منظمـــة األغذيـــة وال

  العالمية لصحة الحيوان؛
  
تقديم مسودة خطة العمل العالمية لمكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، بمـا فـي ذلـك   )٧(

مقاومــة المضــادات الحيويــة، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، عــن طريــق المجلــس 
ر مـوجز عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ التنفيذي في دورته السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، مـع تقريـ

  الجوانب األخرى من هذا القرار.
  

 ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤الجلسة الحادية عشرة، 
  ١١/المحاضر الموجزة/١٣٤م ت

  
  

=     =     =  


