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  مقاومة مضادات الميكروبات
  

  مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  

  مقدمة
المضــادة لهــا تــتقلص الخيــارات المتاحــة لمعالجــة مــا تســببه مــن ألدويــة مقاومــة لالميكروبــات  تصــبحعنــدما   -١

باتت في جميع أنحاء العالم ظاهرة تشمل طائفة عريضة  لميكروباتل ةمضاداألدوية المقاومة أمراض. والواقع أن 
كائنات مجهرية بعدوى الالحيوان. فاإلصابة بمن المْمِرضات ويتزايد معدل انتشارها على نحو يهدد صحة اإلنسان و 

والمكـوث فـي  وزيـادة معـدالت الوفيـات بما في ذلك اسـتطالة مـدة المـرضمقاومة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة 
لعمليـــات جراحيـــة أو إجـــراءات طبيـــة أخـــرى   خضـــوعهم أثنـــاء للحمايـــة وفقـــدان المرضـــى ممتـــدةالمستشــفيات لفتـــرات 

فــي جميــع مجــاالت الصــحة وتمتــد لقطاعــات  لميكروبــاتمضــادات امقاومــة ا تــؤثر ظــاهرة التكــاليف. وهكــذ زيــادةو 
 عديدة ويطال أثرها المجتمع بأسره.

  
ال يقتصـر علـى ازديـاد المخـاطر الصـحية بـل  لميكروبـاتمضـادات اومـة لمقـابيد أن األثـر غيـر المباشـر   -٢

اجيـــة بســـبب المـــرض (الـــذي يصـــيب اإلنســـان الخســـائر االقتصـــادية الناجمـــة عـــن انخفـــاض اإلنت ليشـــمليتجاوزهـــا 
والحيوان على حد سواء) وارتفاع تكاليف العالج. ومن ثم تستنزف تلك الظاهرة االقتصاد العالمي؛ ولمواجهتها البد 

فـــي مـــد البلـــدان الناميـــة بالـــدعم المـــالي والتقنـــي واســـتحداث أدويـــة وأدوات تشـــخيص  ،مـــن اســـتثمارات طويلـــة األجـــل
المضـادة للميكروبـات  العوامـلبمـا يكفـل اسـتعمال  الـُنظم الصـحيةوتـدعيم  التـدخالتذلك من  ولقاحات جديدة وغير

 .، على سبيل المثالوٕاتاحة االستفادة منها على نحو أكثر فعالية
  
طلبتـه جمعيـة الصـحة  الـذي  الميكروبـات مضادات مقاومة بشأن عالمية عمل خطة مسودةويجسد إعداد   -٣

مقاومــــة أن  فكــــرةفــــي اآلراء حــــول  عالميــــاً  ، توافقــــاً ٢٠١٤مــــايو  صــــادر فــــي أيــــار/ال ٢٥-٦٧ج ص عفــــي قرارهــــا 
المـدخالت المسـتمدة حتـى اآلن  هـذه المسـودة وتجسـد ،يهدد صحة البشر شديداً  تشكل خطراً  مضادات الميكروبات

  من المشاورات الواسعة النطاق بين قطاعات متعددة وفيما بين الدول األعضاء.
  
ن مســودة خطــة العمــل العالميــة فــي كفالــة اســتمرار العــالج النــاجع ألطــول فتــرة ممكنــة ويتمثــل الهــدف مــ  -٤

سـتعمل علـى نحـو مسـؤول وتتـاح لكـل مـن والوقاية من األمراض المعدية بأدوية  فعالة ومأمونة ومضمونة الجـودة تُ 
تماشى مع الخطـة ت مقاومة مضادات الميكروباتيحتاجها. ومن المتوقع أن تضع البلدان خطط عمل وطنية بشأن 

  العالمية.
  
) زيـادة الـوعي ١هـي: (و  ،خمسـة أهـداف اسـتراتيجيةعلـى خطة العمـل العالميـة  تنصلهذه الغاية،  وتحقيقاً   -٥

) تعزيــز المعرفــة مــن خــالل الترصــد وٕاجــراء ٢وكفالــة فهمهــا بشــكل أفضــل؛ ( مقاومــة مضــادات الميكروبــاتبظــاهرة 
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المضـادة للميكروبـات  العوامـل) العمـل علـى ضـمان اسـتعمال ٤؛ (العـدوىب اإلصـابة خفـض معـدالت) ٣(البحوث؛ 
. مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتالتصـــدي لظـــاهرة  جهـــودمســـتدام فـــي ال) كفالـــة االســـتثمار ٥علـــى الوجـــه األمثـــل؛ (

ويمكن تحقيق هذه األهداف بتنفيذ إجراءات محددة بوضوح ُتساءل عنها الدول األعضاء ومنظمـة الصـحة العالميـة 
اء الـــدوليون فـــي القطاعـــات المتعـــددة. وينبغـــي أن تقتــــرن اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى كفالـــة اســـتعمال األدويــــة والشـــرك

المضادة للميكروبات على الوجـه األمثـل وتجديـد االسـتثمار فـي مجـال البحـث والتطـوير بغـرض اسـتحداث منتجـات 
  .لكل من يحتاج إليها. ةعلى نحو منصف وميسور التكلف تلك المنتجاتإتاحة بإجراءات تضمن  ،جديدة

  
وباتبـــاع هـــذا الـــنهج، يصـــبح الهـــدف الرئيســـي المتمثـــل فـــي كفالـــة عـــالج األمـــراض المعديـــة والوقايـــة منهـــا   -٦

  للتحقيق. قابالً  باستعمال أدوية فعالة ومأمونة هدفاً 
  

  النطاق
  
. ات وتنمو فـي ظلهـعندما تتكيف البكتيريا مع وجود تلك المضادا ظاهرة مقاومة المضادات الحيويةتنشأ   -٧

ويرتبط تطور تلك الظاهرة بمدى تواتر استخدام المضادات الحيوية. وبالنظر إلى أن مضادات حيوية عديدة تنتمي 
 فئــة ذات صــلةإلــى مقاومــة بعينــه، المضــادات الحيويــة  أحــد نفســها مــن األدويــة يمكــن أن تــؤدي مقاومــة الفئــةإلــى 

أن تنتشر على نحو سريع وال يمكـن  ي كائن أو موضع واحد يمكن أيضاً بأكملها. والواقع أن المقاومة التي تظهر ف
بين أنواع مختلفة من البكتيريا ويمكن أن تؤثر في عالج طائفة  ةالجينيالمادة التنبؤ به وذلك مثال من خالل تبادل 

اومـة لألدويـة عريضة من حـاالت العـدوى واألمـراض باسـتخدام المضـادات الحيويـة. ويمكـن أن تنتشـر البكتيريـا المق
بين البشر والحيوانات من خالل الغذاء والمياه والبيئة، وللتجارة والترحـال وهجـرة البشـر والحيوانـات أثرهـا فـي انتقـال 
تلـك البكتيريـا. ويمكــن أن تكمـن البكتيريــا المقاومـة للمضـادات الحيويــة فـي الحيوانــات التـي يسـتمد منهــا الغـذاء وفــي 

  ستهالك اآلدمي.المنتجات الغذائية الموجهة لال
  
ما تقدم على األدوية المسـتخدمة فـي عـالج األمـراض الفيروسـية والطفيليـة والفطريـة؛ ومـن  وينسحب أيضاً   -٨

  .مقاومة مضادات الميكروباتثم كان استخدام المصطلح األشمل أال وهو 
  
، ال أنها تشير أيضاً لمضادات الحيوية بكل تفاصيلها إا وتغطي مسودة خطة العمل العالمية مسألة مقاومة  -٩

 بمــا فــي ذلــكعنــد االقتضــاء، إلــى الموجــود مــن خطــط العمــل المتعلقــة بــاألمراض الفيروســية والطفيليــة والجرثوميــة 
العديــد مــن اإلجــراءات المقترحــة فــي هــذه  ينطبــقو  ١.يــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا والــدرنألالخطــط المتصــلة با

  يات.الفطر  مضادات مقاومة  على الخطة بالمثل

                                                           
١     World Health Organization global strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance. Geneva: 

World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/drug_resistance_strategy/en/, accessed 
28 October 2014). Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis, fourth edition. Geneva: World Health 

accessed 28 October 2014).  ,http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598675_eng.pdfOrganization; 2009 (
Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Geneva: 
World Health Organization; 2014 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130918/1/9789241548809_eng.pdf, accessed 
28 October 2014). Global plan for artemisinin resistance containment. Geneva: World Health Organization; 2011 
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241500838/en/, accessed 28 October 2014). Emergency response to 
artemisinin resistance in the Greater Mekong subregion. Geneva: World Health Organization; 2013 

(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505321/en/, accessed 28 October 2014).                              
. فـي: جمعيـة الصـحة توقي ومكافحة السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة والسـل الشـديد المقاومـة لألدويـة. ١٥-٦٢ج ص عالقرار 

اإلجرائيـة. جنيـف: منظمـة الصـحة . مالحق القرارات والمقـررات ٢٠٠٩/ مايو يارأ ٢٢-١٨العالمية الثانية والستين، جنيف، 
  ؛ ٣١-٢٧): ١/ سجالت/٦٢/٢٠٠٩ج ص عالوثيقة ( ٢٠٠٩العالمية؛ 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-2009-REC1-AR/WHA62_REC1-ar.pdf ،  تشــــــــرين  ٢٨فــــــــي تــــــــم االطــــــــالع
  ).٢٠١٤األول/ أكتوبر 
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بينمـا تبـدو  آخـذة فـي االنتشـار(والسيما مقاومة المضادات الحيويـة)  مضادات الميكروباتوظاهرة مقاومة   -١٠
جديــدة مــن المضــادات الحيويــة فــي األجــل القصــير ضــئيلة. بيــد أن الــوعي بضــرورة اتخــاذ  فئــاتإمكانيــات تطــوير 

. فالـدعم م السياسي لتلـك اإلجـراءات بـات كبيـراً وبوجوب توافر الدع مضادات الميكروباتإجراءات لمكافحة مقاومة 
بمـا تشترك في تقديمه قطاعات متعددة وثمة تعاون متزايد بين قطاعات الصحة البشرية وصحة الحيـوان والزراعـة (

عليــه بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان ومنظمــة  فــي ذلــك التعــاون الثالثــي المتفــق
وتتسق الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مع مبدأ الوقاية ومن ثم ال ينبغي أن تعوق الفجوات  ١،ية)الصحة العالم

  المعرفية العمل والتعاون المتعددي القطاعات على الصعيدين الوطني والدولي.
  

ات مضـادلخطـط العمـل الوطنيـة المتعلقـة بمكافحـة مقاومـة  وتشكل مسودة خطة العمل العالمية هـذه إطـاراً   -١١
وتبــين اإلجــراءات التــي ينبغــي للجهــات الفاعلــة المختلفــة اتخاذهــا مــع اتبــاع نهــج متــدرج فــي مكافحــة  ، الميكروبــات

علـــى امتـــداد الخمـــس إلـــى عشـــر ســـنوات القادمـــة. وتتمحـــور هـــذه اإلجـــراءات حـــول  مضـــادات الميكروبـــاتمقاومـــة 
  .٤٨إلى  ٣٠ من األهداف االستراتيجية الخمسة المبينة في الفقرات

  
  التحدي

  
بات ما شـهده قطـاع الصـحة مـن تحسـن علـى الصـعيد العـالمي خـالل العقـود األخيـرة مهـددا ألن الكائنـات   -١٢

يدز والعدوى بفيروسه ألاو الدرن  بما في ذلك -التي تسبب الكثير من األمراض والحاالت الطبية الشائعة بين البشر
 -البوليـــة وااللتهـــاب الرئـــوي وعـــدوى الـــدم والتســـمم الغـــذائيالمســـالك  عـــدوىو   جنســـياً والمالريـــا واألمـــراض المنقولـــة 

تكونـــت لـــديها القـــدرة علـــى المقاومـــة. وٕازاء ذلـــك يضـــطر األطبـــاء إلـــى اللجـــوء علـــى نحـــو متزايـــد إلـــى األدويـــة التـــي 
يـر تكـون غ مـا أطـول وغالبـاً  وهي أدوية أعلى تكلفة ويسـتغرق سـريان مفعولهـا وقتـاً  “أخيراً  مالذاً ” تستعمل باعتبارها

متاحة أو في غير المتناول في البلدان المنخفضة والمتوسـطة الـدخل. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن بعـض حـاالت الـدرن 
  والسيالن أصبحت تقاوم حتى المضادات الحيوية التي تستعمل كمالذ أخير.

  
ســتعمالها. وتتطــور المقاومــة بشــكل أســرع مــع إســاءة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات واإلفــراط فــي ا  -١٣

 ٪٣٦وتفيد التقارير بأن معدل استخدام المضادات الحيوية في معالجة المشاكل الصحية لدى اإلنسان ارتفع بنسبة 
. ويتبــين مــن االستقصــاءات التــي أجريــت فــي مجموعــة كبيــرة مــن البلــدان أن ٢٠١٠و ٢٠٠٠فــي الفتــرة بــين عــامي 

مــن االلتهابــات الفيروســية التــي تســبب الســعال ونــزالت الكثيــر مــن المرضــى يعتقــدون أن المضــادات الحيويــة تشــفي 
مـع  البرد والحمى. وجدير بالذكر أن المضادات الحيوية ضرورية لعالج الحيوانـات المريضـة ولكنهـا تسـتخدم أيضـاً 

لتعزيز للوقاية من األمراض، وُتعطى على نطاق واسع في بعض البلدان لقطعان الماشية  الحيوانات السليمة صحياً 
ك اســمألل التجاريــة مــزارع ال. ويشــيع اســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات فــي مجــال زراعــة النباتــات وفــي النمــو

  واألغذية البحرية.
  

. فـبعض مـن أكثـر المرضـى واألسـريمكـن أن يطـال جميـع  مضادات الميكروبـاتوالواقع أن تأثير مقاومة   -١٤
ا وااللتهاب الرئـوي وغيـره مـن التهابـات الجهـاز التنفسـي الحـادة المالري -في البلدان النامية  أمراض األطفال شيوعاً 

لم تعد تستجيب للعديـد مـن المضـادات الحيويـة أو األدويـة القديمـة. وفـي البلـدان المنخفضـة الـدخل يلـزم  -والزحار 
اض وبحـاالت بشدة تـوافر المضـادات الحيويـة الفعالـة والميسـورة التكلفـة إلنقـاذ أرواح األطفـال المصـابين بتلـك األمـر 

                                                           
١    The FAO-OIE-WHO Collaboration: sharing responsibilities and coordinating global activities to address 

health risks at the animal-human-ecosystems interfaces – a tripartite concept note, 2010, available at    
http://www.who.int/influenza/resources/documents/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf (accessed  

20 November 2014).                                                                                                                                             
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أمــا فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل فلــن تكــون بعــض  .الــوخيم الحــاد التغذيــة ســوءو  أخــرى مثــل التهابــات الــدم البكتيريــة
العمليات الجراحية الروتينية والعالج الكيميائي للسـرطان مـأمونين بـنفس القـدر مـا لـم تتـوافر مضـادات حيويـة فعالـة 

  عدوى.التحمي من 
  

دور حيـوي فـي الحفـاظ علـى مفعـول األدويـة المضـادة للميكروبـات.  ل الرعاية الصـحيةوللعاملين في مجا  -١٥
فوصــف أدويــة فــي غيــر محلهــا وصــرفها أمــر يمكــن أن يــؤدي إلــى ســوء اســتعمالها واإلفــراط فــي اســتخدامها، وهــو 

وى أو أو عـــدم اســـتطاعتهم تحديـــد نـــوع العـــد حديثـــةفـــي حالـــة افتقـــار المـــوظفين الطبيـــين إلـــى معلومـــات  يحـــدث مـــا
مـن مـد المرضـى باألدويـة. وتجـدر  رضوخهم لضغوط المرضى كي يصفوا لهم مضادات حيوية أو اسـتفادتهم ماليـاً 

فـــي المستشـــفيات يســـهم فـــي انتشـــار  مكافحتهـــاو والوقايـــة مـــن العـــدوى  النظافـــة الصـــحيةاإلشــارة إلـــى أن عـــدم كفايـــة 
المقاومــة  العنقوديــة الذهبيــة لمصــابين ببكتيريــاحــاالت العــدوى. فاحتمــاالت وفــاة نــزالء المستشــفيات مــن المرضــى ا

  في المائة.  ٦١للـميثيسيلين أعلى منها في حالة المصابين ببكتيريا غير مقاومة لألدوية بنسبة تفوق 
  

يضـر فقـدان مفعـول  بالمزارعين والعاملين فـي قطـاع تربيـة الحيوانـات وفـي صـناعة األغذيـةوفيما يتعلق   -١٦
األســر. وثمــة  وســبل معيشــةوبــات الالزمــة لمعالجــة الحيوانــات المريضــة باإلنتــاج الغــذائي المضــادة للميكر  العوامــل

خطــر آخــر يتعــرض لــه العــاملون فــي مجــال تربيــة الماشــية أال وهــو تعــاملهم مــع حيوانــات حاملــة لبكتيريــا مقاومــة 
ـــةالعنقو المـــزارعين يتعـــاملون مـــع ماشـــية وخنـــازير ودواجـــن مصـــابة ببكتيريـــا  فمـــثالً  .لألدويـــة ـــة الذهبي المقاومـــة  دي

من غيرهم. وتعد األغذية أهـم نواقـل  للميثيسيلين ومن ثم فاحتماالت إصابتهم بتلك األنواع من البكتيريا أعلى أيضاً 
ولقــد أدى اســتهالك أغذيــة تحمــل  ،البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة، علــى كثرتهــا، مــن الحيوانــات إلــى البشــر

مخـــاطر  يويـــة إلـــى حـــدوث حـــاالت عـــدوى مقاومـــة لتلـــك المضـــادات. وتشـــمل أيضـــاً بكتيريـــا مقاومـــة للمضـــادات الح
أو ملوثـــة  للميكروبـــاتاإلصـــابة بجـــراثيم مقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة التعـــرض لمحاصـــيل معالجـــة بعوامـــل مضـــادة 

  المزارع التي تسيل في المياه الجوفية.  صرفومياه  الحمأةبأو  سماد الطبيعيبال
  

فـي جديدة بما  سياساتالعتماد  اإلرادة السياسيةال بد من توافر  مضادات الميكروباتمقاومة وللحد من   -١٧
مراقبــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات فــي مجــاالت الصــحة البشــرية واإلنتــاج الحيــواني والغــذائي. ففــي  ذلــك

و علـى اإلنترنـت دون وصـفة معظم البلدان يمكن شراء المضادات الحيوية في األسواق أو المتاجر أو الصيدليات أ
 طبيــــة أو دون مراجعــــة أي أخصــــائي صــــحي أو طبيــــب بيطــــري. والواقــــع أن المنتجــــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/

مــا تكــون نســبة تركيــز العناصــر  المزيفــة منتشــرة علــى نطــاق واســع وغالبــاً  المغشوشــة/ المغشوشــة التوســيم/ المــزورة/
ومـن ثـم ال بـد مـن سـن وٕانفـاذ قـوانين  .هور الميكروبات المقاومة لألدويةالفعالة فيها منخفضة مما يفسح المجال لظ
  الجودة لمن يحتاجها. تكفل توافر أدوية مأمونة وناجعة وعالية

  
بأنهـا خطـر عـالمي ال يسـع  مقاومة مضادات الميكروباتولقد وصف المنتدى االقتصادي العالمي ظاهرة   -١٨

إال أنــه يوجــد بوجــه عــام وعــي بمــا  ١عمــل علــى تخفيــف حدتــه بمفردهــاأي منظمــة أو دولــة أن تتعامــل معــه أو أن ت
المتقدمـة تشـمل تلـك  االقتصـاداتيمكن أن يترتب على مقاومة األدوية من آثـار اجتماعيـة واقتصـادية وماليـة. ففـي 

اآلثـار ارتفــاع تكــاليف الرعايــة الصــحية وانخفـاض العــرض فــي ســوق العمــل وتراجـع اإلنتاجيــة وهبــوط دخــول األســر 
والــدخل القــومي واإليــرادات المتأتيــة مــن الضــرائب. وفــي دول االتحــاد األوروبــي وحــده تتســبب مجموعــة فرعيــة مــن 

وفـي تكـاليف إضـافية فـي مجـال الرعايـة الصـحية  شـخص سـنوياً  ٢٥ ٠٠٠الجراثيم المقاومة لألدوية في وفـاة زهـاء 
ن جنيــه إســترليني. ويلــزم إجــراء تحلــيالت مليــو  ١٥٠٠وخســائر فــي اإلنتاجيــة بمــا تصــل قيمتــه إلــى مــا ال يقــل عــن 

ألدويــــة البيطريــــة المضــــادة ا مقاومــــة مماثلــــة فيمــــا يخــــص البلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة الــــدخل. وتتســــبب أيضــــاً 

                                                           
١   Howell L Ed. Global risks 2013:eighth edition. Geneva, World Economic Forum, 2013. 
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وفي تكـاليف إضـافية. والواقـع أن مقاومـة  وافتقار الحيوانات إلى الرعايةفي خسائر في اإلنتاج الغذائي  للميكروبات
االقتصاد العالمي ومن ثم ينبغي بيان كـل المسـوغات االقتصـادية لالسـتثمار المسـتدام  تستنزف الميكروبات لألدوية

  لى الدعم المالي والتقني الالزم.الطويل األجل في معالجة المشكلة بما في ذلك كفالة حصول البلدان النامية ع
  

مفعـول قيمتهـا. ويـذكر فـي هـذا الصـدد د لهـا أي تفقد األدوية التي لـم يُعـ لقطاع الصيدالنيإلى ا وبالنسبة   -١٩
ســـواء بـــدعمهم  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتعلـــى هـــذا القطـــاع شـــركاء مهمـــون فـــي مكافحـــة ظـــاهرة  القـــائمينأن 

لالســتخدام المســؤول لألدويــة مــن أجــل إطالــة أمــد مفعولهــا وللبحــوث المتعلقــة باســتحداث أدويــة مبتكــرة وغيرهــا مــن 
جديــدة مــن  فئــة مهمــةأي  ١٩٨٧كتشــف منــذ عــام . وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يُ أدوات مكافحــة الظــاهرة آنفــة الــذكر

ألدويـة االمضادات الحيويـة وأن العوامـل المضـادة للبكتيريـا الجـاري تطويرهـا لمواجهـة التحـدي المتمثـل فـي مقاومـة  
ز التعـــاون بـــين متعـــددة ضـــئيلة للغايـــة. واألمـــر يقتضـــي وضـــع مفـــاهيم جديـــدة لتـــوفير حـــوافز علـــى االبتكـــار وتعزيـــال

صـناعة المستحضـرات الصــيدالنية لكفالـة تــوافر تكنولوجيـات جديــدة دوائــر السياسـات واألوســاط األكاديميـة و  راسـمي
  على الصعيد العالمي للوقاية من حاالت العدوى المقاومة لألدوية وتشخيصها ومعالجتها. 

  
  السبيل إلى المضي قدماً 

  
ــ  -٢٠ لع بــه مــن مبــادرات علــى امتــداد ســنين عديــدة فــي ســياق ومــا اضــطُ رح مــن اقتراحــات علــى الــرغم ممــا ُط

عـزى فـي جانـب منـه إلـى قصـور مـا يُ  كان التقدم في هذا الصدد بطيئاً  مقاومة مضادات الميكروباتمكافحة ظاهرة 
جميعهـا  واإلقليمي والعالمي وٕالى عـدم خضـوع الجهـات صـاحبة المصـلحة د الوطنييعلى الصع تبليغفي الرصد وال

  ءلة بالقدر الكافي.للمسا
  

دعم ل مقاومة مضادات الميكروباتلمكافحة ظاهرة  تشغيليةفعلى الصعيد الوطني، يلزم وجود خطط عمل   -٢١
األطر االسـتراتيجية. ومـن ثـم، ُيرجـى مـن الـدول األعضـاء كافـة أن تكفـل فـي غضـون عـامين مـن مصـادقة جمعيـة 

تتســق مــع خطــة  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتأن الصــحة علــى مســودة خطــة العمــل، وجــود خطــط عمــل لــديها بشــ
منظمــة  بمــا فــي ذلــكأن يضــع الشــركاء وينفــذوا هــم وغيــرهم مــن الجهــات المعنيــة  وينبغــي أيضــاً  ١العالميــة. العمــل

األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان والبنـك الـدولي والرابطـات والمؤسسـات القائمـة فـي هـذا المجـال، 
لـديهم، تقـارير عـن التقـدم  تبليـغوأن يقدموا، في إطـار دورات ال مقاومة مضادات الميكروباتظاهرة  لمكافحة خططاً 

  المبادئ التالية: طط العمل جميعاً خ تجسد المحرز في هذا الصدد. وال بد أن

مقاومـة مضـادات لـن يسـلم أحـد مـن الضـرر الـذي تتسـبب فيـه ظـاهرة  - مشاركة المجتمع بأسره  )١(  
بصـــرف النظـــر عـــن مكـــان اإلقامـــة أو الظـــروف الصـــحية واالقتصـــادية أو نمـــط العـــيش أو  ،الميكروبـــات

إلــى قطاعــات أخــرى مثــل قطــاع  ليمتــدالســلوك. ولســوف يتجــاوز أثــر تلــك الظــاهرة قطــاع صــحة اإلنســان 
فــي  -صــحة الحيــوان والزراعــة واألمــن الغــذائي والتنميــة االقتصــادية. ومــن ثــم ينبغــي أن يشــارك الجميــع 

  في تنفيذ خطة العمل.  -والتخصصات كافة  القطاعات

مع كل عدوى يتم درؤهـا تنتفـي الحاجـة إلـى العـالج. ويمكـن أن تكـون الوقايـة مـن  - الوقاية أوال  )٢(  
المـوارد محـدودة. ومـن ثـم  كانـتفي جميع األحوال والقطاعات حتى حيثمـا  تُنفذوأن  عالية المردودالعدوى 

                                                           
علومــات عــن حالــة خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات المعملــت األمانــة مــع الــدول األعضــاء علــى مضــاهاة    ١

ويــة المضــادة للميكروبــات. وســوف ُينشــر تقريــر بنــاًء علــى هــذه الميكروبــات وعــن اللــوائح والسياســات الخاصــة باســتعمال األد
التي سيمكن على أساسها رصد التقدم فـي  المرجعية البياناتوسيتضمن البيانات قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين 

   .المستقبل على المستوى الوطني والعالمي وٕاعداد التقارير عنه
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وغيرها من التدابير الوقائية الجيـدة التـي يمكـن أن تسـاعد علـى إبطـاء  النظافة الصحيةو فتدابير اإلصحاح 
تعــــد  وتحــــد مــــن انتشــــارها معـــدل تطــــور حــــاالت العــــدوى المقاومـــة للمضــــادات الحيويــــة الصــــعب عالجهـــا

   "الممارسة المثلى."

ُيقصــد مــن هــذا الهــدف صــون القــدرة علــى معالجــة  - إتاحــة األدويــة ال اإلفــراط فــي اســتخدامها  )٣(  
والجديــدة المضــادة للميكروبــات  الحاليــةألدويــة ل  ويتطلــب ذلــك اإلتاحــة المنصــفةالخطيــرة؛  العــدوىالت حــا

  واستعمالها على نحو سليم. 

مـن الـنظم والممارسـات  روتينياً  أصبحت جزءاً  إذااستدامة اإلجراءات  تتعاظم فرص - االستدامة  )٤(  
  المكاسب الصحية واالقتصادية.  استمرت ٕاذاو 

وتنفيــذ  وضــعتتبــاين المراحــل التــي بلغتهــا الــدول األعضــاء فــي عمليــة  - َدُرج أهــداف التنفيــذتَــ  )٥(  
مـن  . ولتمكـين البلـدان جميعـاً تباينـًا كبيـراً  مقاومة مضادات الميكروبـاتخطط عمل وطنية لمكافحة ظاهرة 

 لميكروبــاتمقاومــة مضــادات المكافحــة إحــراز أقصــى قــدر مــن التقــدم صــوب تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة 
بقــدر مــن المرونــة يســمح لكــل بلــد بتحديــد اإلجــراءات ذات األولويــة التــي  تبليــغستتســم ترتيبــات الرصــد وال

مـــن األهـــداف االســـتراتيجية الخمســـة ولتنفيـــذ اإلجـــراءات علـــى نحـــو هـــدف يتعـــين عليـــه اتخاذهـــا لبلـــوغ كـــل 
  سواء. متدرج يلبي االحتياجات المحلية ويستجيب لألولويات العالمية على حد 

  
  عملية التشاور

  
المتعلق  ٢٥-٦٧ع  ص  ججمعية الصحة العالمية السابعة والستون القرار  عتمدتا، ٢٠١٧مايو  في أيار/  -٢٢

عــد مســودة خطــة عمــل أن يُ  ، بــين جملــة أمــور،بمقاومــة مضــادات الميكروبــات والــذي طلبــت فيــه مــن المــدير العــام
فـــي ذلـــك مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة وأن يقـــدم المســـودة إلـــى عالميـــة لمكافحـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات بمـــا 

  الستين من خالل المجلس التنفيذي.جمعية الصحة العالمية الثامنة و 
  

توصـيات الفريـق االستشـاري إلـى األمانـة  اسـتندت ،وتوطئة للشروع في إعداد مسودة خطة العمـل العالميـة  -٢٣
واإلقليميــة القائمــة وٕارشــادات  الوطنيــةوخطــط العمــل  ١يكروبــاتاالســتراتيجي والتقنــي المعنــي بمقاومــة مضــادات الم

منظمــة الصــحة العالميــة وخطــط العمــل التــي وضــعتها بشــأن مواضــيع وثيقــة الصــلة بهــذه المســألة وغيــر ذلــك مــن 
وتتشــاور األمانــة بصــفة منتظمــة مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة  ٢.المتاحــة والتحلــيالت البيِّنــات
، عقـد فـي إطـار التعـاون الثالثـي ومـن خـالل مشـاركتها فـي مشـاورات أخـرىالحيوان، من خـالل اجتماعـات تُ  لصحة

  . على سبيل المثال
  

                                                           
االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات وتوصـياته علـى ترد تفاصيل أعمال الفريـق     ١

  ./http://www.who.int/drugresistance/stag/en اإللكترونيالموقع 
تفاصـــيل الخطـــط الوطنيـــة والخطـــط اإلقليميـــة، وٕارشـــادات المنظمـــة وخطـــط عملهـــا بشـــأن األمـــراض والموضـــوعات     ٢

ي ذلــك مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والمعــايير والمبــادئ التوجيهيــة التــي وضــعتها المنظمــات الصــحية المحــددة، بمــا فــ
الحكومية الدولية مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العالمية لصحة الحيـوان، وغيرهـا مـن المعلومـات التـي ُأخـذت فـي 

الموقـــــع اإللكترونـــــي للمنظمـــــة االعتبـــــار، ســـــوف توثـــــق فـــــي مـــــادة إضـــــافية وتُنشـــــر علـــــى الصـــــفحات ذات الصـــــلة فـــــي 
)http://www.who.int/drugresistance/en/(.  
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أبريـــل  نيســـان/ ١٦-١٤ونظـــر الفريـــق االستشـــاري االســـتراتيجي والتقنـــي خـــالل اجتماعـــه الثـــاني (جنيـــف   -٢٤
بينهم ممثلون عن منظمـات حكوميـة دوليـة  إضافياً  مشاركاً  ٣٠ علىفي المدخالت المقدمة من ما يزيد  ١،)٢٠١٤

والمجتمـــع المـــدني ومؤسســـات الصـــحة العامـــة واألجهـــزة التنظيميـــة والرابطـــات القائمـــة فـــي هـــذا المجـــال والمنظمـــات 
)، ٢٠١٤أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٧المهنيـــة ومجموعـــات المرضـــى. وفـــي اجتمـــاع الحـــق (عقـــد فـــي جنيـــف فـــي 

  مسودة خطة العمل العالمية. استعرض الفريق االستشاري نص 
  

للـــدول األعضـــاء علـــى اإلنترنـــت  مشـــاوراتنظمـــت األمانـــة  ٢٠١٤أغســـطس  وآب/ ويوليـــ وخـــالل تمـــوز/  -٢٥
مـــن  ٤٠منهـــا مـــن دول أعضـــاء و ٥٤وردت  ،ومســـاهمة تعليقـــاً  ١٣٠اجتـــذبت  أصـــحاب المصـــلحة،وغيرهـــا مـــن 

  من كيانات من القطاع الخاص.  ١٦منظمات غير حكومية و
  

 أصـحاب المصـلحةالـدول األعضـاء  دعـت ٢٠١٤ نـوفمبر يونيـه وتشـرين الثـاني/ في الفترة بين حزيـران/و   -٢٦
ـــة  ـــين الوكـــاالت بغـــرض  والتقنيـــةالسياســـية الرفيعـــة المســـتوى مزيـــد مـــن المناقشـــات إلـــى عقـــد الواألمان والمشـــتركة ب

ة المضــادات الحيويــة: توحيــد وشــملت تلــك المناقشــات المــؤتمر الــوزاري بشــأن مقاومــ ٢.المســاهمة فــي خطــة العمــل
بشـأن الخطـة العالميـة  اجتماعـاً و )؛ ٢٠١٤يونيـه  حزيـران/ ٢٦و ٢٥القوى من أجل الصـحة فـي المسـتقبل (الهـاي، 

 اجتماعـاً و )؛ ٢٠١٤أغسـطس  آب/ ٢١و ٢٠(جاكارتـا،  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتألمن الصحي بما فـي ذلـك ل
أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٠مســودة الخطــة (جنيــف،  فــي مباشــرةً  املإلســهغيــر رســمي بــين الــدول األعضــاء  تشــاورياً 
نــــوفمبر  تشــــرين الثــــاني/ ١٤و ١٣بشــــأن االســــتخدام المســــؤول للمضــــادات الحيويــــة (أوســــلو،  واجتماعــــاً  ؛)٢٠١٤
٢٠١٤ .(  

  
ومـــن المقـــرر عقـــد مزيـــد مـــن االجتماعـــات منهـــا اجتمـــاع بشـــأن قـــدرات ونظـــم ومعـــايير الترصـــد العالميـــة   -٢٧

) . وســــينظر بعــــين االعتبــــار فــــي نتــــائج هــــذه المشــــاورات وأي ٢٠١٤ديســــمبر  كــــانون األول/ ٣و ٢م، (ســــتوكهول
مشاورات أخرى تجري استضافتها باالشتراك مع الدول األعضاء والجهات المعنية، مـع االسترشـاد فـي ذلـك بمشـورة 

تقديم النسخة النهائية من مسـودة  قبلالفريق االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بمقاومة مضادات الميكروبات 
  العمل العالمي إلى جمعية الصحة.

  
  األهداف االستراتيجية

  
معالجـة األمـراض المعديـة والوقايـة ألطول وقت ممكن على القدرة ل كفُ أن ت ُينشد من خطة العمل عموماً   -٢٨

  تاح لكل من يحتاجونها. ستخدم على نحو مسؤول وتُ ُتضمن نوعيتها وتُ  منها باستعمال أدوية فعالة ومأمونة
  

 ٤٨إلــى  ٣٠ مــن لهــذه الغايــة العامــة، ُحــددت خمســة أهــداف اســتراتيجية يــرد بيانهــا فــي الفقــرات وتحقيقــاً   -٢٩
فــي ذلــك  بمــابــاإلجراءات المتعــين أن تتخــذها الــدول األعضــاء واألمانــة ( ٥٢مشــفوعة فــي الجــدول الــوارد بعــد الفقــرة 

األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة الصـــحة  اإلجـــراءات المطلـــوب أن تتخـــذها منظمـــة
العالميــة فــي إطــار التعــاون الثالثــي) والمنظمــات الدوليــة والشــركاء اآلخــرون. ومــن المتوقــع أن تضــع البلــدان خطــط 

  تتسق مع الخطة العالمية.  مقاومة مضادات الميكروباتعمل وطنية بشأن 
  

                                                           
 علــى متاحــة الميكروبــات مضــادات بمقاومــة المعنــي والتقنــي االســتراتيجي االستشــاري بــالفريق الخاصــة التفاصــيل     ١

 ).٢٠١٤ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٨ في االطالع تم( /http://www.who.int/drugresistance/stag/en: التالي الرابط

 ./http://www.who.int/drugresistance/en  التالي:  الرابطمتاحة على  المشاوراتالخاصة بهذه  المعلومات  ٢
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عـن وكفالـة فهمهـا علـى نحـو أفضـل  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتة : زيادة الوعي بظاهر ١الهدف 
  طريق االتصاالت والتوعية والتدريب الفعال

  
وٕاحـداث تغييــر فـي الســلوك  مقاومـة مضــادات الميكروبـات ظـاهرةبللتوعيــة علـى الفـور يلـزم اتخـاذ خطــوات   -٣٠

صحة اإلنسان وصـحة الحيـوان ب لمعنيةاالفئات  تتوجه إلىالتي عن طريق االضطالع ببرامج االتصال الجماهيري 
إلـــى المســـتهلكين. ومـــن شـــأن إدراج مســـألة اســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات  والممارســـات الزراعيـــة وأيضـــاً 

  ومقاومتها في المناهج المدرسية أن يكفل فهم تلك المسألة وٕادراكها بشكل أفضل في سن مبكرة. 
  

مـــن عناصـــر تثقيـــف األخصـــائيين  أساســـياً  عنصـــراً  الميكروبـــات مقاومـــة مضـــاداتكمـــا أن اعتبـــار مســـألة   -٣١
 العــاملين فــي قطــاعي الصــحة والطــب البيطــري والممارســات الزراعيــة وتــدريبهم ومــنحهم الشــهادات وتطــويرهم مهنيــاً 

  من شأنه أن يكفل فهمهم لتلك المسألة وٕادراكهم لها بشكل سليم.  اً أمر 
  

  من خالل الترصد والبحثنات البيِّ : تعزيز قاعدة المعارف و ٢الهدف 
  
مدعومـة  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتواالسـتثمارات المتعلقـة بمعالجـة مسـألة  اإلجـراءاتينبغي أن تكـون   -٣٢

. وينـــاط بالحكومـــات الوطنيـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والوكـــاالت ومردودهـــامنطقيـــة توضـــح فوائـــدها  بأســـس
ـــدوائر الصـــناعية واألكاديميـــة أداء أدوار هامـــة فـــي توليـــد تلـــك والمنظمـــات المهنيـــة والمنظمـــات غيـــر الحكو  ميـــة وال

  المعارف وتجسيدها في الممارسة العملية. 
  

  الكبيرة المتعين سدها ما يلي:  المعرفيةوتشمل الثغرات   -٣٣
مقاومـــة واألنمـــاط الجغرافيـــة المتصـــلة ب الممرضـــاتمعـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض وانتشـــاره ونطـــاق   •

، كلهــا معلومــات الزم توافرهــا ليسترشــد بهــا فــي عــالج المرضــى وفــي اتخــاذ روبــاتمضــادات الميك
  .التدخالتد المحلي والوطني واإلقليمي؛ ورصد مدى فعالية يإجراءات على الصع

فهــم كيفيــة نشــوء المقاومــة وانتشــارها بمــا فــي ذلــك كيفيــة ســريان المقاومــة فيمــا بــين البشــر وبيــنهم   •
يانها عـن طريـق األغذيـة والميـاه والبيئـة، أمـر مهـم مـن أجـل اسـتحداث وبين الحيوانـات وكيفيـة سـر 

ووضـــع سياســـات ولـــوائح جديـــدة فـــي هـــذا  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتأدوات لمكافحـــة ظـــاهرة 
  الصدد.

القـــدرة علـــى التعـــرف ســـريعا علـــى خصـــائص مـــا يســـتجد علـــى الكائنـــات المجهريـــة مـــن أعـــراض   •
لهــا، أمــر ضــروري لكفالــة أن تظــل أدوات وأســاليب الترصــد  المقاومــة واســتجالء اآلليــات المســببة

  والتشخيص آنية. 
  .١ فهم العلوم والسلوكيات االجتماعية أمر ضروري لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف  •
إجـــراء بحـــوث بشـــأن ســـبل عـــالج حـــاالت العـــدوى البكتيريـــة الشـــائعة بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء تجـــارب   •

  القليلة الموارد. اتئالبيالسيما في و سريرية 
إجراء البحوث األساسية والدراسات التطبيقيـة بمـا يـدعم تطـوير وسـائل عـالج وتشـخيص ولقاحـات   •

  .التدخالتجديدة وغير ذلك من 
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تربيـــة إجـــراء بحـــوث لتحديـــد بـــدائل الســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات فـــي مجـــالي الزراعـــة   •
وحمايـــة  تعزيـــز النمـــوبمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدامها فـــي  فـــي أغـــراض غيـــر عالجيـــة األحيـــاء المائيـــة

  المحاصيل.
 مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتوضـــع نمـــاذج لتقيـــيم تكلفـــة  فـــي ذلـــكإجـــراء بحـــوث اقتصـــادية بمـــا   •

  وتكاليف خطة العمل هذه وفوائدها.
  

 ١ روبـاتالتقريـر العـالمي لمنظمـة الصـحة العالميـة المتعلـق بترصـد مقاومـة مضـادات الميك ويكشف أيضاً   -٣٤
فــي العوامــل الممرضــة ذات األهميــة الكبــرى  مقاومــة مضــادات الميكروبــات عــن فــي المعلومــات كثيــرةعــن ثغــرات 
الصــحة العموميــة. ولقــد اعتمــد أعضــاء المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان معــايير دوليــة بشــأن مواءمــة  بالنســبة إلــى

إال أنـه ال توجـد معـايير متفـق عليهـا  ،٢٠١٢عـام  فـي مقاومة مضادات الميكروباتالبرامج الوطنية لترصد ورصد 
البكتيريـا فـي مجـال صـحة اإلنسـان وال توجـد مضـادات فيما يخص جمع البيانات وتقـديم التقـارير عـن مقاومـة  دولياً 

كمــا ال يوجــد منبــر يتــيح معــايير للمواءمــة علــى نطــاق القطــاع الطبــي وقطــاع الطــب البيطــري والقطــاع الزراعــي. 
  للمعلومات عن مقاومة مضادات الميكروبات. التبادل السريع

 
استهل بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي خطة بحثية استراتيجية بشأن مسـألة  ٢٠١٣وفي عام   -٣٥

ويمكـن أن تشـكل تلـك المبـادرة التـي تضـم  ٢.وذلـك مـن خـالل مبـادرة برمجـة مشـتركة مقاومة مضادات الميكروبـات
  لمواصلة تطوير خطة بحثية استراتيجية عالمية.  أولياً  التحاد األوروبي إطاراً بعض البلدان من خارج ا أيضاً 

  
النظافــة و العــدوى باتخــاذ تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح ب اإلصــابة : خفــض معــدالت٣الهــدف 
  والوقاية من العدوى الصحية

علـى العـالج فـي  استعصـاءً خطـورة و  األشـد يحدث العديد من حاالت العـدوى المقاومـة للمضـادات الحيويـة  -٣٦
مرافق الرعاية الصحية وال يرجع ذلك فحسب إلى كـون تلـك المرافـق هـي األمـاكن التـي تسـتقبل المرضـى المصـابين 

لكثافـــة اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة فيهـــا وقصـــور تـــدابير الوقايـــة مـــن العـــدوى  بحـــاالت عـــدوى خطيـــرة بـــل وأيضـــاً 
  والسيطرة عليها. 

للحـد مـن  أساسـياً  والوقاية مـن العـدوى شـرطاً  نظافة الصحيةبالدابير أفضل فيما يتعلق ومن ثم يعد اتخاذ ت  -٣٧
أن تشـمل  مقاومة لألدويـة المتعـددة. وال بـد أيضـاً البكتيريا الو   المقاومة لمضادات الميكروبات تطور حاالت العدوى

ة من العدوى التي تنتقل عن طريق الوقاية من األمراض المعدية ضمن عناصرها األساسية، اتباع سبل فعالة للوقاي
االتصال الجنسي أو الحقن وتحسين وسـائل اإلصـحاح وغسـل اليـدين وتـوفير أغذيـة وميـاه مأمونـة. ويـذكر فـي هـذا 

علـى الصـحة العموميـة وأكثرهـا  الصدد أن مرض المالريا هو أشد األمراض المعدية الحاملـة لنواقـل األمـراض وقعـاً 
وبالتالي تعد مكافحة نواقل األمراض المدخل إلى الوقاية مـن مـرض المالريـا  ٣؛روباتمقاومة مضادات الميكب تأثراً 

  والسيطرة والقضاء عليه. 

  

                                                           
  .٢٠١٤. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٤مقاومة مضادات الميكروبات: تقرير عالمي عن الترصد،     ١
٢    Strategic Research Agenda: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. The Hague, JPIAMR, 2013. 

  .  ٢٠١٣. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٣التقرير العالمي عن المالريا لعام     ٣
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  طرق:  بثالث مقاومة مضادات الميكروباتويمكن أن يسهم التمنيع في خفض   -٣٨

ادة من األمراض المعديـة التـي يتطلـب عالجهـا أدويـة مضـ يمكن أن تقي اللقاحات الموجودة حالياً   •
  للميكروبات

مـا تعـالج  من انتشار حاالت العدوى الفيروسـية التـي غالبـاً  يمكن أن تحد اللقاحات الموجودة حالياً   •
  على نحو غير سليم باستخدام المضادات الحيوية

فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض التـــي  هاواســـتخداميمكـــن أن يســـهم تطـــوير لقاحـــات جديـــدة أو محســـنة   •
  .  مقاومة مضادات الميكروباتج وغير مستجيبة له بسبب أصبحت مستعصية على العال

  
مــا تســتخدم  ويــرتبط اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي جانــب كبيــر منــه باإلنتــاج الحيــواني المكثــف. فأحيانــاً   -٣٩

عـدوى الفي الوقاية من العدوى أو للوقاية من انتشار األمراض بين قطيع ما في حالة اإلصـابة ب الحيويةالمضادات 
مـــا تعطـــى تلـــك األدويـــة للحيوانـــات فـــي العلـــف والميـــاه. ويمكـــن أن يســـهم اتبـــاع ممارســـات بديلـــة فـــي تربيـــة  بـــاً وغال

اســتخدام اللقاحــات فــي الحــد مــن معــدالت اإلصــابة بالعــدوى واالعتمــاد علــى المضــادات  بمــا فــي ذلــكالحيوانــات، 
  من خالل سلسلة الغذاء.  الحيوية، ومن احتمال ظهور جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية وانتشارها

  
: كفالــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى الوجــه األمثــل فــي مجــالي صــحة ٤الهــدف 

  اإلنسان والحيوان
مقاومــة مضــادات ســاطعة علــى أن حجــم اســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات هــو محــرك  بيِّنــاتتتــوافر   -٤٠

فـي وصـفها للمرضـى أو سـهولة الحصـول  م المضادات الحيوية إفراطـاً ارتفاع معدل استخدا جسدي. وقد الميكروبات
عـن طريـق اإلنترنـت وهـو أمـر شـائع  عليها من خالل مبيعات األدويـة التـي يمكـن صـرفها دون أمـر طبيـب ومـؤخراً 

ر في بلدان كثيرة. ورغم التدابير التي اتخذتها بعض الدول األعضاء، ما زال معدل إعطاء المضادات الحيوية للبش
والحيوانــات واســتخدامها فــي مجــال الزراعــة يتزايــد. وقــد تــؤدي الزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب علــى المنتجــات الغذائيــة 

  المستمدة من الحيوان إلى ازدياد استعمال المضادات الحيوية. 

 ويجــري فــي بلــدان عديــدة مرتفعــة ومتوســطة الــدخل جمــع البيانــات المتعلقــة باســتخدام المضــادات الحيويــة  -٤١
وتحليلهــا. وتعكــف المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي الوقــت الــراهن علــى تطــوير قاعــدة بيانــات بشــأن اســتعمال 
المضــادات الحيويــة مــع الحيوانــات. بيــد أنــه ُيفتقــر فــي مراكــز الرعايــة وفــي البلــدان المنخفضــة الــدخل إلــى البيانــات 

  الخاصة باستعمال المضادات الحيوية في عالج البشر. 

بــد مــن التســليم علــى نطــاق أوســع بــأن األدويــة المضــادة للميكروبــات ســلعة عامــة كيمــا يتســنى تعزيـــز الو   -٤٢
ـــوائح الخاصـــة بتوزيعهـــا وبنوعيتهـــا واســـتخدامها وتشـــجيع االســـتثمار فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير. وفـــي بعـــض  الل

ترويج لالستخدام الرشيد لألدويـة الحاالت، يفوق استثمار الصناعة في الترويج للمنتجات االستثمار الحكومي في ال
  المضادة للميكروبات أو في توفير معلومات موضوعية. 

مـــا يســـتند فـــي قـــرارات وصـــف المضـــادات الحيويـــة للمرضـــى إلـــى تشـــخيص نهـــائي ومـــن ثـــم يلـــزم  ونـــادراً   -٤٣
حيويــة اســتخدام المضــادات ال توجيــهاســتحداث وســائل تشــخيص فعالــة وســريعة ومنخفضــة التكلفــة ليسترشــد بهــا فــي 

بسـهولة فـي الممارسـات  أن تُـدمج تلـك األدوات ومـن شـأنعلى الوجه األمثـل فـي مجـالي الطـب البشـري والبيطـري. 
بـــد أن يصـــبح وصـــف األدويـــة وصـــرفها جـــالي الصـــيدلة والطـــب البيطـــري. والالســـريرية والممارســـات المتبعـــة فـــي م

   هو المعيار المتبع في توفير الرعاية. باالستناد إلى البيِّنات



  EB136/20    ١٣٦/٢٠ت  م

11 

بشــكل نفــذ يبــالغرض المنشــود منــه أو ال  ال يفــياســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات تنظــيم والواقــع أن   -٤٤
محكم في مجاالت كثيرة من قبيل مبيعات األدوية التي يمكـن صـرفها دون أمـر طبيـب أو التـي يمكـن شـراؤها علـى 

المرضى وانتشار ضعف التزام  ،لميكروباتمقاومة مضادات ااإلنترنت. ومن مواطن الضعف التي تسهم في نشوء 
أدوية دون المستوى تستعمل في مجالي الطب البشري والبيطري واستخدام العوامل المضادة للميكروبـات فـي مجـال 

  الزراعة على نحو غير سليم أو بال ضوابط. 

 ،دان كافــةاحتياجــات البلــ الــذي يراعــيمســتدام ال: بيــان المبــررات االقتصــادية لالســتثمار  ٥الهــدف 
    التدخالت وزيادة االستثمار في األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من

البيئــات المحــدودة بـد أن تجســد المبــررات االقتصــادية الحاجـة إلــى تنميــة القــدرات بمــا يشـمل التــدريب فــي ال  -٤٥
  ألدوية ووسائل التشخيص واللقاحات. ا بما في ذلكجديدة يتيسر الحصول عليها  تدخالتوالحاجة إلى  الموارد،

ويلـــزم إجـــراء تقييمـــات لآلثـــار االقتصـــادية فيمـــا يتصـــل بالعـــبء الصـــحي والعـــبء االجتمـــاعي االقتصـــادي   -٤٦
في هذا الصدد  . وينبغي مقارنة تكلفة عدم تحريك ساكناً مقاومة مضادات الميكروباتالمترتبين على  األوسع نطاقاً 

ت. فعـدم تـوافر بيانـات مـن هـذا القبيـل أعـاق تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة الحتـواء مقاومـة بتكلفة وفوائد اتخاذ إجـراءا
 مقاومـة مضـادات الميكروبـاتوالدراسات القليلة المتعلقة بالتكلفة االقتصـادية ل ١؛٢٠٠١ مضادات الميكروبات لعام

  في البلدان المتقدمة.  تنحصر أساساً 

تطــــوير أدويــــة ووســــائل تشــــخيص ولقاحــــات جديــــدة. فاالفتقــــار إلــــى فــــي بصــــورة عاجلــــة ويلــــزم االســــتثمار   -٤٧
ومــن أن تقييــد  اســتثمارات مــن هــذا القبيــل يجســد فــي جانــب منــه المخــاوف مــن إمكانيــة أن تتطــور المقاومــة ســريعاً 

االستخدام قد يؤدي إلى محدودية عوائد االستثمار، ومن ثـم يعتبـر البحـث والتطـوير فيمـا يخـص صـناعة مضـادات 
لالستثمار منه في مجال أدوية األمراض المزمنة. ففي الوقت الراهن أوقفت معظم  أقل اجتذاباً  ديدة نشاطاً حيوية ج

شــركات المستحضــرات الصــيدالنية الكبــرى بحوثهــا فــي هــذا المجــال وهــي حالــة وصــفها فريــق الخبــراء االستشــاريين 
ســبب يبعــث بوجــه "و "فشــل قــوى الســوق"ن بأنهــا تعبــر عــ ٢ العامــل المعنــي بالبحــث والتطــوير: التمويــل والتنســيق

. ومــن ثــم يلــزم اتخــاذ إجــراءات جديــدة لتيســير عمليــة تجــدد االســتثمار فــي البحــث والتطــوير مــن "خــاص علــى القلــق
بإطـــار إشـــراف   أجـــل اســـتحداث مضـــادات حيويـــة جديـــدة وضـــمان أن يكـــون اســـتعمال المنتجـــات الجديـــدة محكومـــاً 

فـي الوقـت  مع ضمان يسر تكلفتهـا وٕاتاحتهـاويكفل سريان مفعولها ألمد بعيد يحفظ فعاليتها  الذي الصحة العمومية
لمن يحتاجها. وقد يستلزم األمر فصل مسألة تكلفة االستثمار في مجال البحث والتطوير عن حجم المبيعـات. ذاته 

   ٣.ولقد أنشئت في السنوات األخيرة منتديات كثيرة لمناقشة هذه المسائل

                                                           
بـــات. حلقـــة عمـــل بشـــأن تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة الحتـــواء مقاومـــة مضـــادات الميكرو     ١

 .  ٢٠٠٣جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

البحــث والتطــوير لتلبيــة االحتياجــات الصــحية فــي البلــدان الناميــة: تعزيــز التمويــل والتنســيق علــى الصــعيد العــالمي.     ٢
تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير: التمويــل والتنســيق. جنيــف: منظمــة 

 .  ٢٠١٢صحة العالمية؛ ال

خــالل المشــاورة التقنيــة التــي أجرتهــا منظمــة الصــحة العالميــة  استعرضــت مبــادرات عــدة مــن المبــادرات القائمــة حاليــاً     ٣
) ٢٠١٤مـــــــــــايو  أيـــــــــــار/ ١٣بشـــــــــــأن تطـــــــــــوير نمـــــــــــاذج مبتكـــــــــــرة لمضـــــــــــادات حيويـــــــــــة جديـــــــــــدة وحفظهـــــــــــا (جنيـــــــــــف، 

)http://www.who.int/phi/implementation/consultation_imnadp/en/ تشـــــــــــــرين الثـــــــــــــاني/ ٢٠فـــــــــــــي )، تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع 
 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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تكميـــل المضـــادات الحيويـــة بتـــوفير وســـائل تشـــخيص ميســـورة التكلفـــة فـــي مراكـــز الرعايـــة مـــن  بـــد أيضـــاً وال  -٤٨
الصحية ليهتدي بها ممارسو الرعاية الصحية واألخصائيون البيطريون في استجالء مدى تأثير المضادات الحيويـة 

انيـة تحمـل تكلفتهـا فـي المتاحة في العوامل الُمْمِرَضة. ويجب النظر في صالحية هذه األساليب للتطبيق ومدى إمك
  البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. 

  
  مقاومة مضادات الميكروبات العمل بشأن إطار
يتضــمن اإلطــار الــوارد أدنــاه اإلجــراءات المتعــين أن تتخــذها الــدول األعضــاء واألمانــة والشــركاء الــدوليون   -٤٩

  دافها. والوطنيون لبلوغ الغاية المنشودة من الخطة العالمية وتحقيق أه

وتحــث الــدول األعضــاء علــى القيــام فــي غضــون العــامين التــاليين لمصــادقة جمعيــة الصــحة علــى مســودة   -٥٠
  خطة العمل بوضع خطط عمل وطنية تتسق مع خطة العمل العالمية. 

  وستيسر األمانة هذا العمل بالقيام بما يلي:   -٥١

   هاوتنفيذها ورصد إلعانتها على وضع خطط وطنيةلبلدان إلى ا تقديم الدعم   •

  من أجل تقييم االحتياجات من االستثمارات وتلبيتهالبلدان إلى ا قيادة وتنسيق عملية تقديم الدعم   •

  رصد عملية إعداد وتنفيذ الدول األعضاء والشركاء اآلخرين للخطط الوطنية  •

خطـط ومـدى تقـدمها  للبلـدان والمنظمـات التـي لـديها نشر تقارير مرحلية كل سنتين تتضمن تقييمـاً   •
تضــمين  فــي التنفيــذ ومــدى فعاليــة اإلجــراءات علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي. وســيجري أيضــاً 

لمــــدى تقــــدم منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان  تلـــك التقــــارير تقييمــــاً 
  ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ اإلجراءات المتخذة في إطار التعاون بين المنظمات الثالث.

  
مـع الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات  وستعمل األمانة أيضاً   -٥٢

األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في إطار التعاون الثالثـي ومـع سـائر والدول 
الشركاء المعنيين من أجل وضع إطار للرصـد والتقيـيم يشـمل تحديـد مؤشـرات قابلـة للقيـاس يسـتدل منهـا علـى حالـة 

رات الفعاليــة تلــك (األثــر) التــي يمكــن تطبيقهــا التنفيـذ ومــدى فعاليــة الخطــة. وتــرد فــي الجــدول أدنــاه أمثلـة علــى مؤشــ
 من األهداف االستراتيجية.  هدف على كل
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 طريــق عــنزيــادة الــوعي بظــاهرة مقاومــة مضــادات الميكروبــات وكفالــة فهمهــا علــى نحــو أفضــل : ١الهــدف 
 الفعال والتدريب والتوعية االتصاالت

لعالمي من المضـادات الحيويـة (مـع مراعـاة الحاجـة : مدى خفض االستهالك البشري اةمقاييس الفعالية الممكن
فــي بعــض الســياقات) ومــدى خفــض حجــم اســتعمال المضــادات الحيويــة فــي اإلنتــاج  مــدى إتاحتهــاإلــى تحســين 

 الغذائي

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ينبغــــي أن تكفــــل المنظمــــات والجمعيــــات 
ـــة مقاومـــة مضـــادات إدراج مســـألة  المهني

األساســـية  العناصـــرضـــمن  الميكروبـــات
فــي بــرامج تثقيــف األخصــائيين وتــدريبهم 
واختبــارهم وتســجيلهم أو مــنحهم شــهادات 

 .وتطويرهم مهنياً 

ينبغي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان و 
ــــــــــــدعم  ــــــــــــدم ال ــــــــــــى  أن تق أعضــــــــــــائها إل

بما في معاييرها  تطبيقلمساعدتهم على 
المهنيــــــة والتــــــدريب فــــــي  يرالمعــــــاي ذلــــــك

مجـــال الطـــب البيطـــري وتطبيـــق برنـــامج 
المنظمــة المعنــون الســبيل ألداء خــدمات 

  وتحديث التشريعات. ١الطب البيطري
ينبغـــــي لمنظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة أن و 

مســألة شــأن ب إذكــاء الــوعيتــدعم عمليــة 
وأن تشجع  مقاومة مضادات الميكروبات

اإلنتـــــــــــاج الحيـــــــــــواني الســـــــــــليم وتـــــــــــروج 
بــــــــــين  النظافــــــــــة الصــــــــــحيةممارســــــــــات ل

العــــاملين فــــي مجــــال اإلنتــــاج الحيــــواني 
والعـــــــاملين الصـــــــحيين والقـــــــائمين علـــــــى 
اإلنتـــاج الحيـــواني وغيـــرهم مـــن المعنيـــين 

  في قطاعي األغذية والزراعة. 
بما وينبغي للمنظمات الحكومية الدولية، 

منظمـــــــة األغذيـــــــة والزراعـــــــة  فـــــــي ذلـــــــك
والبنك والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

الـــــدولي، أن تعمـــــل علـــــى زيـــــادة الـــــوعي 
 مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتبمســــألة 

وفهمهـــا وأن تقـــوم فـــي ظـــل التعـــاون مـــع 
منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة بــــــــــإطالع 
أعضــــائها علــــى مــــا تتخــــذه األمانــــة مــــن 

  إجراءات. 

إعــداد وتنفيــذ بــرامج وحمــالت عالميــة 
 فــي ذلــك بمــا، تفــي مجــال االتصــاال

حملـــــة توعيـــــة عالميـــــة ســـــنوية بشـــــأن 
 ، باالســــتناد إلــــىالمضــــادات الحيويــــة

الحمـــالت اإلقليميـــة والوطنيـــة القائمـــة 
وفي ظل الشـراكة مـع منظمـات  حالياً 

) اليونيســـيفو  اليونيســكوأخــرى (مثـــل 
وتـــــــوفير المـــــــواد ووســـــــائل االتصـــــــال 
األساســــــية (بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك وســـــــائل 
التواصــــل االجتمــــاعي ووســــائل تقيــــيم 

لـــــوعي العـــــام وفهمـــــه) التـــــي يمكـــــن ا
للـــــــدول األعضـــــــاء وغيرهـــــــا تكييفهـــــــا 

 واستخدامها.

مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة العمــل و 
ــــة لصــــحة الحيــــوان  والمنظمــــة العالمي

 ، علــــىمــــن خــــالل التعــــاون الثالثــــي
ـــــــــة  ـــــــــة وتعليمي وضـــــــــع مـــــــــواد إعالمي
وتدريبية يمكـن تكييفهـا وتنفيـذها علـى 

 ، تتنـاولالصعيدين اإلقليمي والـوطني
ضــرورة كفالــة   موضــوعات مــن بينهــا

االســـــــــتخدام المســـــــــؤول للمضـــــــــادات 
الحيويـــة وأهميـــة الوقايـــة مـــن العـــدوى 
في قطـاعي صـحة اإلنسـان والحيـوان 
ـــــــة،  ـــــــي مجـــــــال الممارســـــــة الزراعي وف
وتــــــدابير مكافحــــــة انتشــــــار الجــــــراثيم 
المقاومة لألدويـة عـن طريـق األغذيـة 

ـــــدعم  ـــــة. وتقـــــديم ال لـــــدول إلـــــى اوالبيئ
اعدتها علـــــى إدمـــــاج األعضـــــاء لمســـــ

مقاومـــــــــة عمليـــــــــة التوعيـــــــــة بمســـــــــألة 
ــــــات ــــــرامج  مضــــــادات الميكروب فــــــي ب

تـــــــــــــدريب األخصـــــــــــــائيين وتثقـــــــــــــيفهم 
  وتسجيلهم.

ــــو  ــــى الصــــعيد ال ــــوعي عل ــــادة ال طني زي
 مقاومــة مضــادات الميكروبــاتبمســألة 

عــــــــــن طريــــــــــق االضــــــــــطالع ببــــــــــرامج 
إلـى  تتوجـه  التـياالتصال الجمـاهيري 

صحة اإلنسان وصحة المعنية بالفئات 
فـي  الحيوان والممارسات الزراعية، بمـا

المشــــــاركة فـــــــي حملــــــة توعيـــــــة   ذلــــــك
ــــــــة ســــــــنوية بشــــــــأن المضــــــــادات  عالمي

 الحيوية.

 اســــــــــــــتعمالكفالــــــــــــــة إدراج مســــــــــــــألة و 
 ومقاومتهــــــــــا ادات الميكروبــــــــــاتمضــــــــــ

ضـــمن العناصـــر األساســـية فـــي بـــرامج 
تثقيـــــــف األخصـــــــائيين العـــــــاملين فـــــــي 
قطـاعي الصــحة والطــب البيطــري وفــي 

  مجال الممارسة الزراعية.
ٕادراج مســــــــــــألة اســــــــــــتعمال األدويــــــــــــة و 

المضـــــــــــــادة للميكروبـــــــــــــات ومقاومـــــــــــــة 
الميكروبــات لتلــك األدويــة فــي المنــاهج 

المســـألة المدرســـية بمـــا يكفـــل فهـــم تلـــك 
وٕادراكهــــا بشــــكل أفضــــل وكفالــــة تزويــــد 
وســــــــائط اإلعــــــــالم بمعلومــــــــات دقيقــــــــة 

 إلعـالموسائل ابحيث يتسنى ل مالئمةو 
  الرسائل الرئيسية.  تعزيز والتبليغ

مقاومـــــة مســـــألة  اإلقـــــرار بـــــأنكفالـــــة و 
مســــــــألة ذات  مضــــــــادات الميكروبــــــــات

أولويــــة يلــــزم أن تتخــــذ الــــوزارات كافــــة 
راجهـــا إجـــراءات بشـــأنها عـــن طريـــق إد

فــــــي ســــــجالت المخــــــاطر الوطنيــــــة أو 
آليــات فعالــة أخــرى بحيــث تصــبح مــن 

 التزامات الحكومة بأسرها. 

                                                           
 تشـــــــرين الثـــــــاني/ ٢٠فـــــــي (تـــــــم االطـــــــالع  /http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-evaluationsانظـــــــر:      ١

 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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 ألصــــحاب المصــــلحة اآلخـــــرينينبغــــي و 
منظمــات المجتمــع المــدني  فــي ذلــكبمــا 

الصـناعية ومنظمـات والهيئات التجاريـة و 
المــوظفين والمؤسســات المهتمــة بــالتثقيف 
العلمــي ووســائط اإلعــالم المســاعدة علــى 

مســــألة لالعــــام  والفهــــم النهــــوض بــــالوعي
الوقايــــة مــــن العــــدوى واســــتعمال األدويــــة 

ــــــــى صــــــــعيد  المضــــــــادة للميكروبــــــــات عل
   القطاعات كافة.

عـــــن التقـــــدم منتظمـــــة نشـــــر تقـــــارير و 
حـــــــرز فـــــــي تنفيـــــــذ خطـــــــة العمـــــــل المُ 

ـــــــدم المُ  حـــــــرز صـــــــوب العالميـــــــة والتق
 األهـــــــداف المتعلقـــــــة بـــــــاألثرتحقيـــــــق 
علـــــــى االلتـــــــزام بالحـــــــد مـــــــن  حفاظـــــــاً 

  . مة مضادات الميكروباتمقاو 
مقاومــة مواصــلة التعامــل مــع مســألة و 

بوصفها أولوية  مضادات الميكروبات
تنــــــاقش مــــــع الــــــدول األعضــــــاء مــــــن 
خــــــالل اللجــــــان اإلقليميــــــة والمجلــــــس 
التنفيـــــــذي وجمعيـــــــة الصـــــــحة، ومـــــــع 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة األخــرى 

 األمم المتحدة.  بما في ذلك

  من خالل الترصد والبحث البيِّنات: تعزيز قاعدة المعارف و ٢الهدف 
إلـى بيانـات  اسـتناداً  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتمـدى خفـض معـدل انتشـار ظـاهرة : ةمقاييس الفعالية الممكن

 جمعها من خالل برامج متكاملة لترصد تلك الظاهرة في جميع البلدانيتم 

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

 أن منظمــــة األغذيــــة والزراعــــةلينبغــــي 
تعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة، ت

ســــــــتعراض ال اإلجــــــــراء المنــــــــتظم فــــــــي
اردة فـي وتحديث مدونة الممارسات الـو 
مقاومــــــــة الدســــــــتور الغــــــــذائي لتقليــــــــل 

إلـــى أدنـــى حـــد  مضـــادات الميكروبـــات
ـــواردة  واحتوائهـــا والمبـــادئ التوجيهيـــة ال
فــي الدســتور الغــذائي المتعلقــة بتحليــل 

الميكروبـات  مضـادات مخاطر مقاومة
 .األغذيةبالمنقولة 

ـــــــة و  ـــــــدوائر البحثي ـــــــدعم ال ينبغـــــــي أن ت
الدوليــــــة ومنظمــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة 

راســـات الراميـــة إلـــى زيـــادة فهـــم أثـــر الد
ــــات ــــى مقاومــــة مضــــادات الميكروب  عل

الزراعــــــة واإلنتــــــاج الحيــــــواني واألمــــــن 
الغــــذائي وتــــأثير الممارســــات الزراعيــــة 

  في تطور تلك الظاهرة وانتشارها. 
وينبغــــــي أن تقــــــوم المنظمــــــة العالميــــــة 
ـــــــوان بانتظـــــــام بتحـــــــديث  لصـــــــحة الحي
مدونة صحة الحيوانـات البريـة ومدونـة 

ة الحيوانــــات المائيــــة (وبخاصــــة صــــح
مقاومــة مضــادات فيمــا يتعلــق بظــاهرة 

وضــــع وتنفيــــذ برنــــامج عــــالمي لترصــــد 
ـــــــ ـــــــي  اتمقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب ف

معــايير  نضــمتمجــال صــحة اإلنســان ي
ــــــغللترصــــــد وال وتعــــــاريف للحــــــاالت  تبلي

ومخططـــــات للتقيـــــيم الخـــــارجي للجـــــودة 
وشـــبكة للمراكـــز المتعاونـــة مـــع منظمـــة 
الصــحة العالميــة مــن أجــل دعــم ترصــد 

 مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتظــــاهرة 
وٕاجراء تقييمات خارجية للجودة فـي كـل 

ــــــــيم   أقــــــــاليم منظمــــــــة الصــــــــحة مــــــــنإقل
 العالمية.

تقــديم تقــارير منتظمــة عــن االتجاهــات و 
العالميـــــــة واإلقليميـــــــة النتشـــــــار ظـــــــاهرة 

ـــــــات ـــــــي  مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب ف
مجـــــال صـــــحة اإلنســـــان وٕانشـــــاء بوابـــــة 

  إلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات.
العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة و 

والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي 
لثالثـــي مـــن أجـــل دعـــم إطـــار التعـــاون ا

مقاومـة البرامج المتكاملة لترصد ظـاهرة 
ـــــات ـــــي قطاعـــــات  مضـــــادات الميكروب ف

ـــــــوان والزراعـــــــة  صـــــــحة اإلنســـــــان والحي

مقاومـــــة ظـــــام وطنـــــي لترصـــــد إنشـــــاء ن
يتـــــــوافر فيـــــــه  مضـــــــادات الميكروبـــــــات

 يلي:   ما

لديــــه  وطنيــــاً  مرجعيــــاً  يضــــم مركــــزاً   •
القدرة على جمـع البيانـات وتحليلهـا 
بشـــكل منهجـــي بمـــا فيهـــا البيانـــات 
المتعلقـــــة بمجموعـــــة أساســـــية مـــــن 
الجـــــــــــــراثيم واألدويـــــــــــــة المضـــــــــــــادة 
للميكروبـــات والمســـتمدة مـــن مرافـــق 

مجتمـع المحلـي الرعاية الصحية وال
لُيهتـــدى بهـــا فـــي وضـــع السياســـات 
وصــــــنع القــــــرارات علــــــى الصــــــعيد 

  الوطني؛
علــــى  واحــــداً  مرجعيــــاً  يضــــم مختبــــراً   •

ـــــار  ـــــى اختب ـــــه القـــــدرة عل األقـــــل لدي
درجة الحساسـية تلبيـة لالحتياجـات 

 ، باســـتخداماألساســـية مـــن البيانـــات
 وفقــــــاً  بالعمــــــلو  موحــــــدةاختبــــــارات 

  لمعايير الجودة المتفق عليها؛ 
يســـتجيب لمـــا طرحـــه فريـــق منظمـــة   •

الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة االستشـــــــــــاري 
المعني بالترصـد المتكامـل لمقاومـة 
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)، وتنقـــــــــــــيح المبـــــــــــــادئ الميكروبـــــــــــــات
التوجيهية المتعلقة بأساليب المختبـرات 
الختبــار مــدى تــأثير األدويــة المضــادة 
للميكروبــات فــي البكتيريــا ودعــم إنشــاء 
خــــدمات مختبريــــة فـــــي مجــــال الطـــــب 
البيطـري مــن خــالل برنامجهــا المعنــون 

  سبيل ألداء خدمات الطب البيطري. ال
ينبغي للجهات المانحة على الصـعيد و 

العـــالمي فـــي مجـــال الصـــحة والهيئـــات 
ـــــة  ـــــة ووكـــــاالت المعون ـــــة الدولي اإلنمائي

إلـى  أن تقـدم الـدعم  التقنيـةوالوكاالت 
لبلــــدان الناميــــة مــــن أجــــل بنــــاء القــــدرة 
علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات المتعلقـــة 

مـة مضـادات مقاو بمدى انتشار ظاهرة 
وتبــــادل تلــــك البيانــــات أو  الميكروبــــات

  .  هاعنغ لتبليا
ينبغـــي لمنظمـــات ومؤسســـات تمويـــل و 

البحوث أن تدعم تنفيذ الخطـة البحثيـة 
مقاومــــة مضــــادات العالميــــة المتعلقــــة ب

المتفـــق عليهـــا فـــي مجـــال  الميكروبـــات
 الصحة العمومية.

عنهـــا ووضـــع مقـــاييس مقاومـــة  والتبليـــغ
الميكروبــــــــات فــــــــي سلســــــــلة مضــــــــادات 

الغـــــذاء يســـــتعان بهـــــا كمؤشـــــرات علـــــى 
  المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان. 

عضـــاء وغيرهـــا التشـــاور مـــع الـــدول األو 
فـــي قطاعـــات  أصـــحاب المصـــلحةمـــن 

متعـــــــددة بشـــــــأن وضـــــــع خطـــــــة بحثيـــــــة 
ــــة  ــــي مجــــال الصــــحة العمومي ــــة ف عالمي

المعــــــارف  فــــــيلســــــد الثغــــــرات الكبــــــرى 
 مقاومـة مضـادات الميكروبـاتالمتعلقة ب

المعارف المتعلقـة بأسـاليب  بما في ذلك
تقيـــــيم األعبـــــاء الصـــــحية واالقتصـــــادية 

ضــادات مقاومــة مالمترتبــة علــى ظــاهرة 
اإلجــــــــــراءات  مردوديــــــــــةو  الميكروبــــــــــات
الظــــاهرة وانتشــــارها  هــــذه وآليــــات نشــــوء

 ســـتند إليهـــا فـــي تطـــويروٕاجــراء بحـــوث يُ 
ــــدخالت تشــــخيص ولقاحــــات وســــائل و  ت

جديــــــدة. ورصــــــد حالــــــة تنفيــــــذ الخطــــــة 
باالســتعانة مــثال  ،عنهــا والتبليــغالبحثيــة 

بالمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
مـــة الصـــحة مجـــال الصـــحة التـــابع لمنظ

  العالمية.
العمـــــــل مـــــــع الشـــــــركاء علـــــــى إنشـــــــاء و 

مســــتودع مســــتدام للمعلومــــات المتعلقــــة 
 مقاومــــــــــــــة مضــــــــــــــادات الميكروبــــــــــــــاتب

ـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــادة  وباســـــــــــــــــتخدام األدوي
يــدمج مــع  ،للميكروبــات ومــدى فعاليتهــا

المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
مجــــــال الصــــــحة ومــــــع برنــــــامج للتقيــــــيم 

 . للبيِّناتالمستقل 

ـــــــــــــات مـــــــــــــن  مضـــــــــــــادات الميكروب
توصيات تتعلق باختبار مدى تـأثر 
العوامـــــل الُممِرضـــــة المنقولـــــة عـــــن 
طريـــق األغذيـــة باألدويـــة المضـــادة 

ويســـتوفي المعـــايير  ١ للميكروبـــات
المنشــــــورة فــــــي مــــــدونتي المنظمــــــة 

لعالمية لصحة الحيـوان المتعلقتـين ا
بصــــــــــــــــحة الحيوانــــــــــــــــات البريــــــــــــــــة 

وفـــي مدونـــة  ٢ والحيوانـــات المائيـــة
قواعــــد الممارســــة الخاصــــة بتقليــــل 
ــــــــات  مقاومــــــــة مضــــــــادات الميكروب
واحتوائهــا وهــي المدونــة الــواردة فــي 
ـــــذي وضـــــعته  الدســـــتور الغـــــذائي ال
منظمـــــــــــــــة األغذيـــــــــــــــة والزراعـــــــــــــــة 
باالشــــــتراك مــــــع منظمــــــة الصــــــحة 

والمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  ٣العالميــــــــة
ــــــــي الدســــــــتور الغــــــــذائي  ــــــــواردة ف ال
 والمتعلقـــة بتحليـــل مخـــاطر مقاومـــة

ـــــــة  مضـــــــادات ـــــــات المنقول الميكروب
  ٤؛األغذيةب

يتبادل المعلومـات بحيـث يمكـن كشـف   •
ورصـــــد اتجاهـــــات الظـــــاهرة المـــــذكورة 

د الــوطني واإلقليمــي يآنفــا علــى الصــع
  والعالمي؛ 

سـتجد تتوافر له القدرة على كشـف مـا ي  •
مــن أعــراض المقاومــة التــي يمكــن أن 

 تثيـــر عموميـــة صـــحية طارئـــةتشـــكل 
عنهــــا علــــى نحــــو  تبليــــغوال دوليــــاً  قلقــــاً 
تقتضـــــــــــيه اللـــــــــــوائح الصـــــــــــحية   مـــــــــــا
  ). ٢٠٠٥(  الدولية

النظــر فــي تنفيــذ خطــة بحثيــة عالميــة و 

                                                           
دات مــــن فريــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة الترصــــد المتكامــــل لمقاومــــة الميكروبــــات لألدويــــة المضــــادة لهــــا: إرشــــا    ١

  .٢٠١٣االستشاري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
فــــــــي (تــــــــم االطــــــــالع  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobialsانظــــــــر:     ٢
 ).٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٠

(تــــم االطــــالع  http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6: انظــــر    ٣
 ).٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٠في 

  التالي: اإللكترونيعلى الموقع  CAC/GL77-2011انظر الوثيقة     ٤
 http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/ ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٠في ع (تم االطال  .(  
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فـــــي مجـــــال الصـــــحة العموميـــــة بشـــــأن 
، مقاومــة مضــادات الميكروبــاتمســألة 

ة اســـتخدام تشـــمل: إجـــراء بحـــوث لكفالـــ
ـــــى  ـــــات عل ـــــة المضـــــادة للميكروب األدوي
نحــــــو مســــــؤول؛ وتحديــــــد الممارســــــات 
المحسنة الخاصـة بالوقايـة مـن العـدوى 
فـــي قطـــاعي صـــحة اإلنســـان والحيـــوان 
وفـــــــــي مجـــــــــال الممارســـــــــة الزراعيـــــــــة؛ 

ع علـــــــى اســـــــتحداث وســـــــائل يتشـــــــجالو 
تشـــــــــخيص وأدويـــــــــة جديـــــــــدة مضـــــــــادة 

 للميكروبات.

 النظافــة الصــحيةو العــدوى باتخــاذ تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح ب اإلصــابة : خفــض معــدالت٣الهــدف 
  والوقاية من العدوى

مدى خفض معدل انتشار حاالت العدوى التي يمكن تالفيهـا وبخاصـة معـدل حـدوث : ةمقاييس الفعالية الممكن
 في بيئات الرعاية الصحية مقاومة لألدوية حاالت عدوى

إجراءات الشركاء الدوليين 
 يينوالوطن

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ـــــة  ـــــات المهني ـــــدعم الجمعي ينبغـــــي أن ت
وهيئــات اعتمــاد األخصــائيين التــدريب 
والتثقيف في مجـال تـدابير الوقايـة مـن 

مـــن  ملزمـــاً  العـــدوى باعتبارهمـــا شـــرطاً 
شــــــــروط التطــــــــوير المهنــــــــي واعتمــــــــاد 

 األخصائيين وتسجيلهم.

 ينبغــــــي أن تقــــــوم المنظمــــــة العالميــــــةو 
ــــــوان بتحــــــديث مــــــدوناتها  لصــــــحة الحي

الجديــدة  تالتطـورا تأخــذوأدلتهـا بحيـث 
  .  في االعتبار في مجال اللقاحات

ينبغــــي أن تواصــــل منظمــــة األغذيــــة و 
وأصــــحاب والزراعــــة إشــــراك المنتجــــين 

ـــــــــة  المصـــــــــلحة فـــــــــي قطـــــــــاعي األغذي
والزراعـــة فـــي اعتمـــاد ممارســـات جيـــدة 
فـــي مجـــال تربيـــة الحيوانـــات والصـــحة 

ولـــــــوجي بهـــــــدف تقلـــــــيص واألمـــــــن البي
اســــتخدام المضــــادات الحيويــــة وخطــــر 

 مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتتطـــور 
 وانتشارها. 

تيســير وضــع وتنفيــذ سياســات وتصــميم 
واســـــــــــتخدام أدوات تعـــــــــــزز ممارســـــــــــات 

والوقايـــة مـــن العـــدوى  نظافـــة الصـــحيةال
بوجـــــــه خـــــــاص  تتصـــــــدىو  ومكافحتهـــــــا

 مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتظــــاهرة ل
المجتمــع المــدني  وتشــجع علــى مشــاركة

ـــــــــي تحســـــــــين  جماعـــــــــاتو  المرضـــــــــى ف
نظافـــة الالممارســـات المتبعـــة فـــي مجـــال 

والوقايـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــدوى  الصـــــــــــــحية
 .  مكافحتهاو 

ــــة أن و   بشــــانالتوصــــيات  يتراعــــكفال
باللقاحات الجديدة  الخاصةالسياسات 
احتمــاالت  الحاليــة، تراعــيواللقاحــات 

ضــيق مســاحة اختيــار العــالج بســبب 
 والفوائـد يكروبـاتمقاومة مضادات الم

المترتبـــــــة علـــــــى تقلـــــــيص  اإلضـــــــافية
اســـــــــــــــــتخدام العوامـــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــادة 
للميكروبـــــــات بمـــــــا فيهـــــــا المضـــــــادات 

 الحيوية.

ــــــــدول النظــــــــر فــــــــي اتخــــــــاذ  ــــــــود ال قــــــــد ت
 اإلجراءات التالية: 

ــــدعيم   • ــــذ وت ــــة لتنفي اتخــــاذ إجــــراءات عاجل
والوقايــــــة مــــــن  نظافــــــة الصــــــحيةالنهـــــج 

فـــي مرافـــق الرعايـــة  ومكافحتهـــاالعـــدوى 
  الصحية؛ 

إدراج التــــــــدريب والتثقيــــــــف فــــــــي مجــــــــال   •
والوقايـــة مـــن العـــدوى  النظافـــة الصـــحية

فـــي بـــرامج تـــدريب وتثقيـــف  ومكافحتهـــا
أخصــــــائيي الرعايــــــة الصــــــحية والطــــــب 
البيطــــــــري وبــــــــرامج تطــــــــويرهم المهنــــــــي 
المســـــــــــتمر واعتمـــــــــــادهم أو تســـــــــــجيلهم 

) فــي (إلزاميــاً  أساســياً  باعتبــارهم عنصــراً 
  تلك البرامج. 

اشـــتمال البـــرامج الوطنيـــة لترصـــد كفالـــة و 
 مقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــاتظـــــاهرة 

على جمع البيانات المتعلقـة بمـدى تـأثير 
مضــــــــادات الميكروبــــــــات فــــــــي العوامــــــــل 
الُممِرضــــة التــــي تســــبب حــــاالت العــــدوى 

  بالرعاية الصحية. المرتبطة
ـــــي مـــــدونتي  ـــــذ المعـــــايير المنشـــــورة ف تنفي
المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان اللتــين 



  EB136/20    ١٣٦/٢٠ت  م

17 

تتعلــق إحــداهما بصــحة الحيوانــات البريــة 
 ١ةمائيــــــالواألخــــــرى بصــــــحة الحيوانــــــات 

وفـــي مدونـــة قواعـــد الممارســـات الخاصـــة 
ــــــــــــل مــــــــــــن  مقاومــــــــــــة مضــــــــــــادات بالتقلي

إلى أدنى حد واحتوائها وهي  الميكروبات
المدونـــــة الـــــواردة فـــــي الدســـــتور الغـــــذائي 

منظمــــــــة  لمنظمـــــــة األغذيـــــــة والزراعـــــــة/
    ٢.الصحة العالمية

للتطعيم باعتباره وسيلة للحد من الترويج 
حــاالت العــدوى التــي تصــيب الحيوانــات 

 المستخدمة في اإلنتاج الغذائي. 

: كفالــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى الوجــه األمثــل فــي مجــالي صــحة اإلنســان ٤الهــدف 
  والحيوان

حيويــة علــى الصــعيد العــالمي (مــع : مــدى خفــض االســتهالك البشــري للمضــادات الةمقــاييس الفعاليــة الممكنــ
مراعاة الحاجة إلى تحسـين سـبل االسـتفادة منهـا فـي بعـض السـياقات) ومـدى تقلـيص حجـم اسـتعمال المضـادات 
الحيويــة فــي اإلنتــاج الغــذائي (الثــروة الحيوانيــة البريــة والمائيــة والممارســات الزراعيــة األخــرى) واســتخدام العوامــل 

 كروبات ألغراض ال تتصل بصحة اإلنسان والحيوانالطبية والبيطرية المضادة للمي

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ينبغــــي أن تقــــوم المنظمــــة العالميــــة 
ــــوان بانتظــــام بتحــــديث  لصــــحة الحي
مدونـــــــة صـــــــحة الحيوانـــــــات البريـــــــة 
ومدونـــة صـــحة الحيوانـــات المائيـــة، 

ــــــــق بظــــــــا هرة وبخاصــــــــة فيمــــــــا يتعل
  .مقاومة مضادات الميكروبات

ألغذيــــة ا ينبغــــي أن تقــــوم منظمــــةو 
والزراعــــــة بانتظــــــام، بالتعــــــاون مــــــع 
منظمــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة العالميــــــــــــــــة، 
باســـتعراض وتحـــديث مدونـــة قواعـــد 
ـــــــي  ـــــــواردة ف الممارســـــــة الخاصـــــــة ال
الدســـتور الغـــذائي والمتعلقـــة بتقليـــل 

إلــى  مقاومــة مضــادات الميكروبــات

وضــــــــع إطــــــــار لرصــــــــد اســــــــتخدام 
األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات فـــي 

 التبليــــــغو مجــــــال صــــــحة اإلنســــــان 
تحديــد معــايير  فــي ذلــكعنــه، بمــا 

اســـتخدام تلـــك  عـــنجمـــع البيانـــات 
األدويـــــــة فـــــــي ســـــــياقات مختلفـــــــة، 

إلـــى العمـــل الـــذي تضـــطلع  اســتناداً 
التعــــاون والتنميــــة فــــي منظمــــة بــــه 

 ٣.الميدان االقتصادي

ألغذيــــــــــة ا العمــــــــــل مــــــــــع منظمــــــــــة
والزراعة والمنظمة العالمية لصـحة 
الحيوان، في ظل التعاون الثالثـي، 
ـــــة  ـــــى جمـــــع المعلومـــــات المتعلق عل

وضـــــع وتنفيـــــذ خطـــــط عمـــــل شـــــاملة 
مقاومــــــــة مضــــــــادات بشــــــــأن ظــــــــاهرة 

 تضم العناصر التالية: الميكروبات

جمـــــــــع البيانـــــــــات عـــــــــن اســـــــــتخدام   •
العوامـل المضـادة للميكروبـات فــي 
مجـــالي صـــحة اإلنســـان والحيـــوان 

عنهــــــــا لكــــــــي  لتبليــــــــغواوالزراعــــــــة 
فــي هــذا  يتســنى رصــد االتجاهــات

المجــال وتقيــيم األثــر الــذي تحدثــه 
 خطط العمل؛

ضـــــــــــمان أن يقـــــــــــوم أخصـــــــــــائيون   •
معتمـــــــدون عـــــــاملون فـــــــي مجـــــــال 

                                                           
فـــــــــي (تـــــــــم االطـــــــــالع  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobialsانظـــــــــر:    ١
  ).  ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٠
(تـــــــم  http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6انظـــــــر:     ٢

 ).  ٢٠١٤أكتوبر  تشرين األول/ ٢٩في االطالع 

٣ Prescribing in primary care. In: Health at a glance 2013: OECD Indicators. Paris: Organisation for Economic 

Co-operation and Development; 2013.                                                                                                                
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 أدنــــى حــــد واحتوائهــــا علــــى نحــــو ال
يأخــذ مخلفاتهــا فــي األغذيــة فحســب 

بـــــل أيضـــــا ضـــــرورة فـــــي االعتبـــــار 
إرســــــاء المعــــــايير لتقليــــــل اســــــتخدام 
العوامــل المضـــادة للميكروبــات إلـــى 
أدنـــى حـــد فـــي الممارســـات المتبعـــة 

  .ومكافحتهافي الزراعة 
لمنظمــــة العالميــــة لصــــحة لينبغــــي و 

قاعـــــدة بيانـــــات  أن تنشـــــئ الحيـــــوان
عالميــــــة بشــــــأن اســــــتخدام األدويــــــة 

لمضادة للميكروبات في الحيوانات ا
ـــــدعم مـــــن منظمـــــة، وأن تتعهـــــدها  ب

ألغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة ا
 .  التعاون الثالثي إطارالعالمية في 

صـــناعة دوائـــر ينبغـــي أن تســـتثمر و 
المستحضـــــــــرات الصـــــــــيدالنية فـــــــــي 
ـــــة منخفضـــــة  اســـــتحداث أدوات فعال
التكلفة لتشخيص األمراض المعدية 

اد المضــادة واختبــار مــدى تــأثر المــو 
للميكروبــات لغــرض اســتخدامها فــي 
مراكــــــــز تقــــــــديم الرعايــــــــة الصــــــــحية 
لإلنســان والحيــوان وصــرف األدويــة 

  (الصيدليات).
ينبغـــي أن تكفـــل الجهـــات المانحـــة و 

والمنظمـــــات الخيريـــــة وغيرهـــــا مـــــن 
المنظمات غير الحكومية والمجتمع 

الراميــــــة إلــــــى جهودهــــــا  أنالمــــــدني 
ــــــــى  ــــــــادة إمكانيــــــــة الحصــــــــول عل زي

، دويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــاتاأل
بتـــــــدابير لحمايـــــــة اســـــــتمرار  تقتـــــــرن

  فعالية هذه األدوية.
لهيئات والرابطات المهنية، ل ينبغيو 

التــي تنتمــي الرابطــات  فــي ذلــكبمــا 
، والجهــات التــي إلــى هــذه الصــناعة

تــوفر التــأمين الصــحي وغيرهــا مــن 
، الجهــات التــي تتكفــل بــدفع النفقــات

مدونـــــة ســـــلوك للتـــــدريب  أن تضـــــع
التوعيــــة بشــــأن فــــي مجــــال  المالئــــم

العوامـــــــــل المضـــــــــادة للميكروبـــــــــات 

باســــــــــــتخدام األدويــــــــــــة المضــــــــــــادة 
للميكروبــات علــى الصــعيد العــالمي 

  ونشرها.ها تجميعو 
تعزيـــــــــــــــز المفـــــــــــــــاهيم المتعلقـــــــــــــــة و 

ادات الحيويـــــــــــة البالغـــــــــــة بالمضـــــــــــ
األهميــة لصــحة اإلنســان والحيــوان 
ومواءمتهــــــا، فــــــي إطــــــار التعــــــاون 

ألغذيـــــــــة ا الثالثـــــــــي مـــــــــع منظمـــــــــة
والزراعة والمنظمة العالمية لصـحة 
الحيــــوان، وضــــمان أن تضــــم هــــذه 
المفاهيم كيفية استخدام المضـادات 
الحيويــــــة الجديــــــدة بحيــــــث يتســــــنى 
اتخـــــــاذ موقـــــــف موحـــــــد إزاء تقييـــــــد 

إلنسان لألدويـة المضـادة استخدام ا
  للميكروبات.

توفير الـدعم للـدول األعضـاء فـي و 
اللــــوائح ذات مجــــال وضــــع وٕانفــــاذ 

لمنع وصول منتجـات طبيـة  الصلة
مضــــــــــــادة للميكروبــــــــــــات متدنيــــــــــــة 

 مغشوشة التوسيم/ مزورة/ النوعية/
  مزيفة إلى المرضى. مغشوشة/

وضــــع مبــــادئ توجيهيــــة ومعــــايير و 
ويـة تقنية لـدعم الحصـول علـى األد

ــــــات واختيارهــــــا  المضــــــادة للميكروب
واســتخدامها علــى  بيِّنــاتالمســند بال

نحو مسؤول، بما في ذلك المتابعة 
  في حال فشل العالج.

االضـــطالع بـــدور قيـــادي لتعزيـــز و 
وضــع نظــم تنظيميــة لألدويــة علــى 
الصعيدين الوطني واإلقليمـي لـدعم 
الممارســــــــات الســــــــليمة الســــــــتخدام 

علـى  األدوية المضادة للميكروبـات
 لــــــوائح النحــــــو األمثــــــل فــــــي إطــــــار

قابلـــــــة لإلنفـــــــاذ وبحيـــــــث و  مالئمـــــــة
يتســـنى تنظـــيم الممارســـات المتبعـــة 

  في الترويج على نحو واف.
التشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضـــــــاء و 

ورابطـــــات صـــــناعة المستحضـــــرات 

الصــــحة ومجــــال الطــــب البيطــــري 
بتــوفير الوصـــفات الطبيــة لألدويـــة 
المضــــــادة للميكروبــــــات وتوزيعهــــــا 

  وصرفها؛
ضــــــــــمان عــــــــــدم صــــــــــدور أي إذن   •

بالتســويق إال فيمــا يخــص العوامــل 
بـــات المضـــمونة المضـــادة للميكرو 

 النوعية والمأمونة والفعالة؛

تطــــــــوير قــــــــوائم منظمــــــــة الصــــــــحة   •
ـــــــــــة  العالميـــــــــــة النموذجيـــــــــــة لألدوي

اســـترداد تكـــاليف األساســـية وقـــوائم 
والمبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة  األدويـــــــــــة

للعــالج النمــوذجي واالســتعانة بهــا 
لتــــــوفير اإلرشــــــادات فيمــــــا يتعلــــــق 
بشــــــــــــــــراء األدويــــــــــــــــة المضــــــــــــــــادة 

ات للميكروبـــــــات وتـــــــوفير الوصـــــــف
ـــــــــة لهـــــــــا وتنظـــــــــيم القطـــــــــاع  الطبي
  للممارسات الترويجية ومراقبتها؛

القـدرات المختبريـة لتحديـد وضمان   •
العوامــــل الممرضــــة ومــــدى تأثرهــــا 
باألدوية المضادة للميكروبات مـن 
أجل توفير اإلرشادات فيمـا يتعلـق 
باالســـــــــــتخدام األمثـــــــــــل لألدويـــــــــــة 
المضـــــــــــــادة للميكروبــــــــــــــات فــــــــــــــي 

 الممارسة السريرية؛

بـــرامج إشـــرافية تكفـــل رصـــد  تـــوفير  •
اســــــــــــــتخدام األدويــــــــــــــة المضــــــــــــــادة 
للميكروبـــــات علـــــى الوجـــــه األمثـــــل 
علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي 

للمعــايير الدوليــة  والتــرويج لهــا وفقــاً 
ــــة االختيــــار الســــليم  مــــن أجــــل كفال
 لألدويــــة بالجرعــــة الصــــحيحة بنــــاءً 

  ؛بيِّناتعلى ال
تحديـــــد الحــــــوافز االقتصــــــادية فــــــي   •

ــــــع القطاعــــــا ــــــي تشــــــجع جمي ت الت
اســــــــــــتخدام العوامــــــــــــل المضــــــــــــادة 
 للميكروبــات علــى نحــو غيــر ســليم

تلــــــــك الحـــــــــوافز والــــــــتخلص مــــــــن 
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وتســـــويقها وشـــــرائها وســـــداد نفقاتهـــــا 
واستخدامها. وينبغـي أن تـنص هـذه 
ــــــى االلتــــــزام باالمتثــــــال  المدونــــــة عل
لألنظمة والمعايير الوطنية والدوليـة 

 دوائـر االعتمـاد علـى التخلص مـنو 
صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية 

لومات والتثقيـف للحصول على المع
 فــي بعــض الحــاالتبشــأن األدويــة و 

 .بشأن الدخل

الصـــــيدالنية بشـــــأن وضـــــع آليـــــات 
ــــدة  ــــة الجدي ــــة مبتكــــرة لألدوي تنظيمي
المضـــــادة للميكروبـــــات واعتبارهـــــا، 

مـن أنـواع  سبيل المثال، نوعاً على 
مختلفـــة  فئـــةاألدويـــة التـــي تتطلـــب 

وبشــــأن  ،مــــن الضــــوابط التنظيميــــة
 تتبــــــــع فـــــــي توســــــــيمنهـــــــج جديـــــــدة 

المنتجــات تركــز علــى االحتياجــات 
مـن  في مجال الصـحة العامـة بـدالً 

 اســــــــــــتجابةً متطلبــــــــــــات التســــــــــــويق 
 هــذه ضــرورة الحفــاظ علــى فعاليــةل

وتــــأمين حصــــول الجميــــع  األدويــــة
  .يهاعل
ٕارســـــــــاء المعـــــــــايير (فـــــــــي حـــــــــدود و 

 التعـــــــــاون الثالثـــــــــي مـــــــــع منظمـــــــــة
ألغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة والمنظمــــــــــــة أ

 العالميــة لصــحة الحيــوان)، اســتناداً 
المتاحــة الدالــة  بيِّنــاتإلــى أفضــل ال

علــى وقــوع أضــرار لوجــود العوامــل 
المضـــــادة للميكروبـــــات ومخلفاتهـــــا 
فـــــي البيئـــــة، وبخاصـــــة فـــــي الميـــــاه 
 وميـــاه الصـــرف الصـــحي واألغذيـــة

(بمـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــف الحيوانـــــات 
 المائية والبرية).

حــــــوافز الســــــتخدام تلــــــك  اعتمــــــادو 
  العوامل على الوجه األمثل؛

ضــــمان فعاليــــة التنظــــيم وتصــــريف   •
لإلنفـــاذ لكفالـــة  وقابليتهمـــا الشـــؤون

تــــــــــــرخيص األدويــــــــــــة المضــــــــــــادة 
للميكروبـــات وتوزيعهـــا واســـتعمالها 

ــــــى ع ــــــم،نحــــــو الل وضــــــمان  المالئ
جودتهـــــــــا فـــــــــي مجـــــــــالي صـــــــــحة 
اإلنســـان والحيـــوان، بمـــا فـــي ذلـــك 
وضع إطار تنظيمي للحفاظ علـى 

 المضادات الحيوية الجديدة؛

اســـــتخدام  بشـــــأنوضـــــع سياســـــات   •
العوامـل المضـادة للميكروبـات فــي 
ـــــي  ـــــة وف ـــــة والمائي ـــــات البري الحيوان
ـــــك تطبيـــــق  الزراعـــــة، بمـــــا فـــــي ذل

لمبــــــــــــادئ الدســــــــــــتور الغــــــــــــذائي وا
التوجيهيــــــــــة للمنظمــــــــــة العالميــــــــــة 
لصحة الحيـوان وٕارشـادات منظمـة 

المنظمــــــــــــة  الصــــــــــــحة العالميــــــــــــة/
العالميـــــة لصـــــحة الحيـــــوان بشـــــأن 
ـــــــــة  اســـــــــتخدام المضـــــــــادات الحيوي
البالغــــة األهميــــة ووقــــف اســــتخدام 
المضـــادات الحيويـــة بالتـــدريج فـــي 
تنميـــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــات وحمايـــــــــــــــة 
المحاصـــــيل والحـــــد مـــــن اســـــتخدام 

ضــــــــادة للميكروبــــــــات األدويــــــــة الم
ألغراض غير عالجيـة فـي مجـال 

 صحة الحيوان.
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وزيــادة  ،احتياجــات البلــدان كافــة الــذي يراعــيمســتدام ال: بيــان المبــررات االقتصــادية لالســتثمار ٥الهــدف 
 التدخالت االستثمار في األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من

مســتدام فــي تعزيــز قــدرة جميــع البلــدان علــى مواجهــة ظــاهرة الدة االســتثمار : مــدى زيــاةمقــاييس الفعاليــة الممكنــ
، بما في ذلك االسـتثمار فـي اسـتحداث أدويـة ووسـائل تشـخيص جديـدة وغيرهـا مـن مقاومة مضادات الميكروبات

 التدخالت

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

الشـركاء فـي القطـاعين  ينبغي أن يبين
المـــــــــــــالي واالقتصـــــــــــــادي المبـــــــــــــررات 
االقتصــــــــــــــــادية لالســــــــــــــــتثمار علــــــــــــــــى 
الصعيدين الوطني والعالمي في مجال 

مقاومـــــــة مضـــــــادات مكافحـــــــة ظـــــــاهرة 
، بمـا فـي ذلـك إجـراء تقيـيم الميكروبات

وتكلفــة لتكلفــة تنفيــذ خطــة العمــل هــذه 
عــدم اتخــاذ  العواقــب التــي تترتــب علــى

 يتــولىن أن وهــو عمــل يمكــاتإجراءأي 
 .قيادته البنك الدولي

ألغذيـــــــة ا ينبغـــــــي أن تـــــــدعم منظمـــــــةو 
والزراعـــــة والمنظمـــــة العالميـــــة لصـــــحة 

لبيــان  الئمــةمالحيــوان إجــراء تحلــيالت 
المبــــــــــررات االقتصــــــــــادية لالســــــــــتثمار 

ــــوفير المعلومــــات الالزمــــة ــــارال وت  ختي
ـــى  ـــة إل ـــة التـــدخالت الرامي تحســـين تربي

ة الحيوانــات وممارســات اإلدارة والصــح
واألمــــن البيولــــوجي  نظافـــة الصــــحيةوال

مضــــادات بهــــدف الحــــد مــــن اســــتخدام 
ــــــــــــــات (وظــــــــــــــاهرة ا مقاومــــــــــــــة لميكروب

ظــــروف ) فــــي مضــــادات الميكروبــــات
  .المختلفة اإلنتاج

 

 

العمـــل مـــع األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة 
وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة لتحديـــد 
أفضـــل اآلليـــات لالســـتثمار الـــالزم لتنفيـــذ 

مقاومــــــة  بشــــــأنعالميــــــة خطــــــة العمــــــل ال
، وبخاصــــة فيمــــا مضــــادات الميكروبــــات

 يتعلق باحتياجات البلدان النامية.

العمـــــل مـــــع البنـــــك الـــــدولي وغيـــــره مـــــن و 
لوضــــــــع نمــــــــاذج  المصــــــــارف اإلنمائيــــــــة

لتقدير االسـتثمار المطلـوب لتنفيـذ خطـط 
مقاومــة العمــل العالميــة المتعلقــة بظــاهرة 

وتطبيـــــــق تلـــــــك  مضـــــــادات الميكروبـــــــات
تلــــــك االحتياجــــــات  مضــــــاهاةو النمــــــاذج 

  وتلخيصها.
 العمـــــــل مـــــــع البنـــــــك الـــــــدولي ومنظمـــــــةو 
ألغذيــــــة والزراعــــــة والمنظمــــــة العالميــــــة ا

تعـــــــاون ال إطـــــــارلصــــــحة الحيـــــــوان فــــــي 
ثالثــي لتقيــيم األثــر االقتصــادي لظــاهرة ال

ـــــات وتنفيـــــذ  مقاومـــــة مضـــــادات الميكروب
صــحة الحيــوان فــي مجــال  خطــة العمــل 

 والزراعة.

عضــاء والمنظمــات القيــام مــع الــدول األو 
الحكوميــــة الدوليـــــة والرابطــــات فـــــي هـــــذا 
المجــــــــال والجهــــــــات األخــــــــرى صــــــــاحبة 
المصـــلحة بالبحـــث عـــن خيـــارات إلقامـــة 

لتتـــــــــولى شـــــــــراكة أو شـــــــــراكات جديـــــــــدة 
  يلي:  ما
ضـــطلع بـــه فـــي تنســـيق العمـــل الـــذي يُ   •

ســـياق مبـــادرات عديـــدة غيـــر مرتبطـــة 
االســـــتثمار  بهـــــدفببعضـــــها الـــــبعض 

لمتعلقـــــــة مـــــــن جديـــــــد فـــــــي البحـــــــوث ا
بالمضــادات الحيويــة واســتحداثها (بمــا 
فيهــا مبــادرات المتابعــة التــي يضــطلع 

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي 
تقيــيم مــا تحتاجــه مــن اســتثمار لتنفيــذ 
خطـــــط عملهـــــا الوطنيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 

 مقاومة مضـادات الميكروبـاتبظاهرة 
ـــــــأمين ل وينبغـــــــي أن تضـــــــع خططـــــــاً  ت

 التمويل المطلوب لذلك واستخدامه.

يطلـــــــــــب مـــــــــــن الـــــــــــدول األعضـــــــــــاء و 
المشــاركة فـــي إجــراء البحـــوث القائمـــة 
علـــى التعـــاون علـــى الصـــعيد الـــدولي 
لــــــــــــدعم اســــــــــــتحداث أدويــــــــــــة وأدوات 
تشـخيص ولقاحـات جديـدة عـن طريــق 

 يلي:  القيام بما

إيـــــــالء األولويـــــــة إلجـــــــراء بحـــــــوث   •
ـــــــــق  ـــــــــة أساســـــــــية فيمـــــــــا يتعل علمي

المعديــــــة ودعــــــم تلــــــك بــــــاألمراض 
البحـــــــوث وٕاقامـــــــة شـــــــراكات بـــــــين 
مؤسســــــات البحـــــــث فــــــي البلـــــــدان 

  المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
التعــاون فــي مجــال تحــري مصــادر   •

طبيعيــــــــــــــة للتنــــــــــــــوع البيولــــــــــــــوجي 
ــــــة  ومســــــتودعات المــــــواد البيولوجي
كمصـــــادر الســـــتحداث مضـــــادات 

  حيوية جديدة؛
تعزيـــز مــــا هـــو قــــائم مـــن شــــراكات   •

ن العــــــام والخــــــاص بــــــين القطــــــاعي
وٕاقامــة شــراكات جديــدة بــين هــذين 
القطــــــــــــاعين لتشـــــــــــــجيع البحـــــــــــــث 
واســتحداث عوامــل جديــدة مضــادة 
للميكروبــــــات ووســــــائل تشــــــخيص 

  جديدة
ــــب األفكــــار  • مبتكــــرة لتمويــــل ال تجري

عتمـــاد نمـــاذج الالبحـــث والتطـــوير و 
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بها فريق الخبراء االستشاريين العامـل 
 ١؛حث والتطويربالمعني بال

ـــــــــد   • ـــــــــات طـــــــــرق العـــــــــالج أ تحدي ولوي
والتشـــــــــــخيص واللقاحـــــــــــات الجديـــــــــــدة 

حـاالت ظهـور وانتشـار  باالستناد إلـى
تعــــــرض  التــــــي خطيــــــرة أوالعــــــدوى ال

اة للخطــــــر بســــــبب الممرضــــــات الحيــــــ
 المقاومة لألدوية؛

العمــــل كــــأداة لتــــأمين االســــتثمار فــــي   •
اســـــتحداث أدويـــــة ووســـــائل تشـــــخيص 
ولقاحـــــــــــات جديـــــــــــدة وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 

 ؛التدخالت

اإلتاحــــــــة الميســــــــورة التكلفــــــــة تيســــــــير   •
 ٢ الحالية والجديـدة دويةلأل والمنصفة

ــــــة  وغيرهــــــا مــــــن المنتجــــــات مــــــع كفال
الئــــــــم النحــــــــو الماســــــــتخدامها علــــــــى 

 ؛واألمثل

وضــع نمــاذج تعاونيــة مفتوحــة للبحــث   •
اإلتاحــة والتطــوير علــى نحــو يضــمن 

 الستثمار.تشجع على احوافز  ويوفر

تشـــــجيع مـــــن أجـــــل ســـــوقية جديـــــدة 
 إتاحــــــــــــــةاالســــــــــــــتثمار وضــــــــــــــمان 

 مضـــــــــــادةالجديـــــــــــدة المنتجـــــــــــات ال
 للميكروبات.

  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

بهــذا التقريــر وتــوفير مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن مســودة خطــة العمــل  إلــى اإلحاطــة علمــاً  مــدعو المجلــس  -٥٣
  العالمية توطئة لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين للنظر فيها.

  
  

=     =     =  
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