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      مقاومة مضادات الميكروبات
  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات مسودة خطة العمل العالمية

  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
 ١التقريـر، هـذا مـن سـابقإصـدار المجلس التنفيـذي أثنـاء دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة فـي  نظر  -١

 ٢.الميكروبـات مضـادات مقاومـة بشـأن العالمية العمل خطة مسودةووافق على الخطوات المقّرر اتخاذها لتنقيح 
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة فــي الوثيقــة المنقحــة الــواردة أدنــاه تعليقــات المجلــس  ُروعيــتوقــد 

الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات وكـذلك النصـيحة التـي أسـداها  لصحة الحيوان
  .الميكروبات

  
  مقدمة

ألدويــة المضــادة لهــا تــتقلص الخيــارات المتاحــة لمعالجــة مــا تســببه مــن مقاومــة لالميكروبــات  تصــبحعنــدما   -٢
باتت في جميع أنحاء العالم ظاهرة تشمل طائفة عريضة  لميكروباتل ةمضاداألدوية المقاومة أمراض. والواقع أن 

كائنـات بى عـدو الويتزايد معدل انتشارها على نحو يهدد صحة اإلنسـان والحيـوان. فاإلصـابة ب الكائنات المجهريةمن 
 بمــا فــي ذلــك اســتطالة مــدة المــرض وزيــادة معــدالت الوفيــاتمجهريــة مقاومــة يمكــن أن تكــون لهــا عواقــب وخيمــة 

ــ أثنــاء خضــوعهم للحمايــة وفقــدان المرضــى ممتــدةوالمكــوث فــي المستشــفيات لفتــرات  ات جراحيــة أو إجــراءات لعملي
فـي جميـع مجـاالت الصـحة وتمتـد  لميكروبـاتمضـادات امقاومـة التكاليف. وهكـذا تـؤثر ظـاهرة  زيادةو طبية أخرى 

 لقطاعات عديدة ويطال أثرها المجتمع بأسره.
  
ال يقتصـــر علـــى ازديـــاد المخـــاطر الصـــحية  لميكروبـــاتمضـــادات اومـــة لمقـــابيـــد أن األثـــر غيـــر المباشـــر   -٣

ن قبيل تلك التـي تلحـق ويخلف الكثير من العواقب على الصحة العمومية التي يترتب عليها آثار واسعة النطاق، م
الخســـائر االقتصـــادية الناجمـــة عـــن انخفـــاض  وتخّلـــفبالتنميـــة. فظـــاهرة المقاومـــة هـــذه تســـتنزف االقتصـــاد العـــالمي 

لمواجهتهـا البـد اإلنتاجية بسبب المرض (الذي يصيب اإلنسان والحيـوان علـى حـد سـواء) وارتفـاع تكـاليف العـالج. و 
البلدان النامية بالدعم المالي والتقني واستحداث أدوية وأدوات تشـخيص  مد مجال في ،من استثمارات طويلة األجل

المضـادة للميكروبـات  العوامـلبمـا يكفـل اسـتعمال  الـُنظم الصـحيةوتـدعيم  التـدخالتولقاحات جديدة وغير ذلك من 
 .، على سبيل المثالنسبوٕاتاحة االستفادة منها على نحو أ

                                                           
 .١٣٦/٢٠م تالوثيقة    ١

، ٤انظـــــر المحاضـــــر المـــــوجزة لـــــدورة المجلـــــس التنفيـــــذي السادســـــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة، الجلســـــة السادســـــة، الفـــــرع    ٢
 لسابعة.ا  والجلسة
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طلبتـه جمعيـة الصـحة  الـذي الميكروبـات مضـادات مقاومـة بشـأن عالميـة عمـل خطة مسودةويجسد إعداد   -٤
مقاومــــة أن  فكــــرةفــــي اآلراء حــــول  عالميــــاً  ، توافقــــاً ٢٠١٤مــــايو  الصــــادر فــــي أيــــار/ ٢٥-٦٧ج ص عفــــي قرارهــــا 

المـدخالت المسـتمدة حتـى اآلن  وتجسـد هـذه المسـودة ،يهدد صحة البشر شديداً  تشكل خطراً  مضادات الميكروبات
  الواسعة النطاق بين قطاعات متعددة وفيما بين الدول األعضاء.من المشاورات 

  
ويتمثــل الهــدف مــن مســودة خطــة العمــل العالميــة فــي كفالــة اســتمرار العــالج النــاجع ألطــول فتــرة ممكنــة   -٥

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

  العالمية.
  
) زيـادة الـوعي ١هـي: (و  ،خمسـة أهـداف اسـتراتيجيةعلـى خطة العمـل العالميـة  تنصلهذه الغاية،  وتحقيقاً   -٦

) تعزيــز المعرفــة مــن خــالل الترصــد وٕاجــراء ٢وكفالــة فهمهــا بشــكل أفضــل؛ ( مقاومــة مضــادات الميكروبــاتبظــاهرة 
المضـادة للميكروبـات  العوامـل) العمـل علـى ضـمان اسـتعمال ٤العـدوى؛ (ب اإلصـابة خفـض معـدالت) ٣(البحوث؛ 

. مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتالتصـــدي لظـــاهرة  جهـــودمســـتدام فـــي ال) كفالـــة االســـتثمار ٥علـــى الوجـــه األمثـــل؛ (
ين والشـركاء الـدولياألمانـة الـدول األعضـاء و  مـن جانـبمكن تحقيق هذه األهداف بتنفيذ إجراءات محددة بوضوح وي

فـــي القطاعـــات المتعـــددة. وينبغـــي أن تقتـــرن اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى كفالـــة اســـتعمال األدويـــة المضـــادة والـــوطنيين 
 ،والتطــوير بغــرض اســتحداث منتجــات جديــدة للميكروبــات علــى الوجــه األمثــل وتجديــد االســتثمار فــي مجــال البحــث

  لكل من يحتاج إليها. على نحو منصف وميسور التكلفة تلك المنتجاتإتاحة بإجراءات تضمن 
  
وباتبـــاع هـــذا الـــنهج، يصـــبح الهـــدف الرئيســـي المتمثـــل فـــي كفالـــة عـــالج األمـــراض المعديـــة والوقايـــة منهـــا   -٧

  للتحقيق. قابالً  هدفاً وناجعة ومأمونة مضمونة الجودة باستعمال أدوية 
  

  النطاق
  
. اعندما تتكيف البكتيريا مع وجود تلك المضادات وتنمو فـي ظلهـ ظاهرة مقاومة المضادات الحيويةتنشأ   -٨

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  بأكملها. والواقع أن المقاومة التي تظهر في كائن أو موضع واحد يمكن أيضاً 
من البكتيريا ويمكن أن تؤثر في عالج طائفة  بين أنواع مختلفة ةالجينيالمادة التنبؤ به وذلك مثال من خالل تبادل 

عريضة من حـاالت العـدوى واألمـراض باسـتخدام المضـادات الحيويـة. ويمكـن أن تنتشـر البكتيريـا المقاومـة لألدويـة 
بين البشر والحيوانات من خالل الغذاء والمياه والبيئة، وللتجارة والترحـال وهجـرة البشـر والحيوانـات أثرهـا فـي انتقـال 

البكتيريـا. ويمكــن أن تكمـن البكتيريــا المقاومـة للمضـادات الحيويــة فـي الحيوانــات التـي يسـتمد منهــا الغـذاء وفــي تلـك 
  المنتجات الغذائية الموجهة لالستهالك اآلدمي.

  
ما تقدم على األدوية المسـتخدمة فـي عـالج األمـراض الفيروسـية والطفيليـة والفطريـة؛ ومـن  وينسحب أيضاً   -٩

  .مقاومة مضادات الميكروباتالمصطلح األشمل أال وهو  ثم كان استخدام
  

، لمضادات الحيوية بكل تفاصيلها إال أنها تشير أيضاً ا وتغطي مسودة خطة العمل العالمية مسألة مقاومة  -١٠
 بمــا فــي ذلــكعنــد االقتضــاء، إلــى الموجــود مــن خطــط العمــل المتعلقــة بــاألمراض الفيروســية والطفيليــة والجرثوميــة 
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العديــد مــن اإلجــراءات المقترحــة فــي هــذه  ينطبــقو  ١.يــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا والــدرنأللمتصــلة باالخطــط ا
  .باإلضافة إلى المقاومة التي تبديها تلك الكائنات المجهرية األخرى الفطريات مضادات مقاومة على الخطة بالمثل

  
بينمـا تبـدو  آخـذة فـي االنتشـار(والسيما مقاومة المضادات الحيويـة)  مضادات الميكروباتوظاهرة مقاومة   -١١

جديــدة مــن المضــادات الحيويــة فــي األجــل القصــير ضــئيلة. بيــد أن الــوعي بضــرورة اتخــاذ  فئــاتإمكانيــات تطــوير 
دعم . فالـوبوجوب توافر الدعم السياسي لتلـك اإلجـراءات بـات كبيـراً  مضادات الميكروباتإجراءات لمكافحة مقاومة 

تشــترك فــي تقديمــه قطاعــات متعــددة وثمــة تعــاون متزايــد بــين قطاعــات الصــحة البشــرية وصــحة الحيــوان والزراعــة 
عليه بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان ومنظمـة  في ذلك التعاون الثالثي المتفق بما(

الوقاية ومن ثم ال ينبغي أن تعوق الفجـوات  نهجلة مع وتتسق الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاج ٢،الصحة العالمية)
  المعرفية العمل والتعاون المتعددي القطاعات على الصعيدين الوطني والدولي.

  
مضـادات لخطـط العمـل الوطنيـة المتعلقـة بمكافحـة مقاومـة  وتشكل مسودة خطة العمل العالمية هـذه إطـاراً   -١٢

للجهــات الفاعلــة المختلفــة اتخاذهــا مــع اتبــاع نهــج متــدرج فــي مكافحــة  وتبــين اإلجــراءات التــي ينبغــيالميكروبــات، 
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   -١٣
يـــدز ألاو الـــدرن  بمـــا فـــي ذلـــك -التـــي تســـبب الكثيـــر مـــن األمـــراض والحـــاالت الطبيـــة الشـــائعة بـــين البشـــرالمجهريـــة 

ية وااللتهاب الرئوي وعدوى الدم والتسـمم المسالك البول عدوىو  جنسياً والعدوى بفيروسه والمالريا واألمراض المنقولة 
. وٕازاء ذلـــك يضـــطر طائفـــة واســـعة مـــن األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات تكونـــت لـــديها القـــدرة علـــى مقاومـــة -الغـــذائي

قـد وهـي أدويـة أعلـى تكلفـة و  “أخيـراً  مالذاً ” األطباء إلى اللجوء على نحو متزايد إلى األدوية التي تستعمل باعتبارها
تكـــون غيـــر متاحـــة أو فـــي غيـــر المتنـــاول فـــي البلـــدان المنخفضـــة  مـــا وغالبـــاً د مـــن األعـــراض الجانبيـــة تخلّـــف المزيـــ

                                                           
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 
. مالحق القرارات والمقـررات اإلجرائيـة. جنيـف: منظمـة الصـحة ٢٠٠٩أيار/ مايو  ٢٢-١٨ين، جنيف، العالمية الثانية والست

  ؛ 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 تشـرين األول/  ٢٨، تم االطالع فـي

  ).٢٠١٤ أكتوبر
٢    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  
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والمتوسطة الدخل. وتجدر اإلشارة إلـى أن بعـض حـاالت الـدرن والسـيالن أصـبحت تقـاوم حتـى المضـادات الحيويـة 
  التي تستعمل كمالذ أخير.

  
ألدويــة المضــادة للميكروبــات واإلفــراط فــي اســتعمالها. وتتطــور المقاومــة بشــكل أســرع مــع إســاءة اســتخدام ا  -١٤

آخـذ فـي االرتفـاع  وتفيد التقارير بأن معدل استخدام المضادات الحيوية في معالجة المشاكل الصحية لـدى اإلنسـان
. ويتبين من االستقصاءات التي أجريت في مجموعة كبيرة من البلدان أن الكثير من المرضى يعتقـدون بشكل كبير

ضادات الحيوية تشفي من االلتهابات الفيروسية التي تسبب السعال ونزالت البرد والحمى. وجدير بالـذكر أن أن الم
للوقايـة  مـع الحيوانـات السـليمة صـحياً  المضادات الحيوية ضرورية لعالج الحيوانات المريضة ولكنها تستخدم أيضاً 
. ويشـيع اسـتخدام العوامـل لتعزيـز النمـومن األمراض، وُتعطى على نطاق واسع في بعض البلدان لقطعان الماشـية 

، كمـا أن احتمـال ك واألغذيـة البحريـةاسـمألل مـزارع  التجاريـةالالمضادة للميكروبات في مجال زراعة النباتات وفـي 
  .يرينتأثير مضادات الميكروبات على البيئة يقلق الكث

  
. فـبعض مـن أكثـر المرضـى واألسـريمكـن أن يطـال جميـع  مضادات الميكروبـاتوالواقع أن تأثير مقاومة   -١٥

المالريا وااللتهاب الرئـوي وغيـره مـن التهابـات الجهـاز التنفسـي الحـادة  -في البلدان النامية  أمراض األطفال شيوعاً 
ة أو األدويـة القديمـة. وفـي البلـدان المنخفضـة الـدخل يلـزم لم تعد تستجيب للعديـد مـن المضـادات الحيويـ -والزحار 

بشدة تـوافر المضـادات الحيويـة الفعالـة والميسـورة التكلفـة إلنقـاذ أرواح األطفـال المصـابين بتلـك األمـراض وبحـاالت 
روتينيــة فلــن تكــون بعــض العمليــات الجراحيــة ال، البلــدان مــا يتعلــق بجميــعأمــا في .أخــرى مثــل التهابــات الــدم البكتيريــة

  عدوى.البنفس القدر ما لم تتوافر مضادات حيوية فعالة تحمي من فيها والعالج الكيميائي للسرطان مأمونين 
  

دور حيـوي فـي الحفـاظ علـى مفعـول األدويـة المضـادة للميكروبـات.  وللعاملين في مجال الرعاية الصـحية  -١٦
اســتعمالها واإلفــراط فــي اســتخدامها، وهــو  فوصــف أدويــة فــي غيــر محلهــا وصــرفها أمــر يمكــن أن يــؤدي إلــى ســوء

أو عـــدم اســـتطاعتهم تحديـــد نـــوع العـــدوى أو  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  مكافحتهـــاوالوقايـــة مـــن العـــدوى و  النظافـــة الصـــحيةاإلشــارة إلـــى أن عـــدم كفايـــة 
المقاومــة  العنقوديــة الذهبيــة حــاالت العــدوى. فاحتمــاالت وفــاة نــزالء المستشــفيات مــن المرضــى المصــابين ببكتيريــا

  للـميثيسيلين أعلى منها في حالة المصابين ببكتيريا غير مقاومة لألدوية. 
  

يضـر فقـدان مفعـول  بالمزارعين والعاملين فـي قطـاع تربيـة الحيوانـات وفـي صـناعة األغذيـةتعلق وفيما ي  -١٧
األســر. وثمــة  وســبل معيشــةالمضــادة للميكروبــات الالزمــة لمعالجــة الحيوانــات المريضــة باإلنتــاج الغــذائي  العوامــل

نــات حاملــة لبكتيريــا مقاومــة خطــر آخــر يتعــرض لــه العــاملون فــي مجــال تربيــة الماشــية أال وهــو تعــاملهم مــع حيوا
المقاومــــة  العنقوديــــة الذهبيــــةالمــــزارعين يتعــــاملون مــــع ماشــــية وخنــــازير ودواجــــن مصــــابة ببكتيريــــا  فمــــثالً  .لألدويــــة

مـن غيـرهم. وتعـد  األنواع مـن البكتيريـا أعلـى أيضـاً  للغزو أو العدوى بتلكتعرضهم للميثيسيلين ومن ثم فاحتماالت 
ولقـد  ،لبكتيريـا المقاومـة للمضـادات الحيويـة، علـى كثرتهـا، مـن الحيوانـات إلـى البشـرلـة للمحتمنواقـل اال مناألغذية 

أدى استهالك أغذية تحمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية إلـى حـدوث حـاالت عـدوى مقاومـة لتلـك المضـادات. 
مخــاطر اإلصــابة بجــراثيم مقاومــة للمضــادات الحيويــة التعــرض لمحاصــيل معالجــة بعوامــل مضــادة  وتشــمل أيضــاً 
  المزارع التي تسيل في المياه الجوفية.  صرفومياه  الحمأةأو ب سماد الطبيعيأو ملوثة بال للميكروبات

  
فـي جديـدة بمـا  ياسـاتسالعتمـاد  اإلرادة السياسيةبد من تـوافر ال مقاومة مضادات الميكروباتوللحد من   -١٨
مراقبــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات فــي مجــاالت الصــحة البشــرية واإلنتــاج الحيــواني والغــذائي. ففــي  ذلــك

معظم البلدان يمكن شراء المضادات الحيوية في األسواق أو المتاجر أو الصيدليات أو علـى اإلنترنـت دون وصـفة 
ـــة أو دون مراجعـــة أي أخصـــائي صـــحي أو ـــة  طبي المتدنيـــة والبيطريـــة طبيـــب بيطـــري. والواقـــع أن المنتجـــات الطبي
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مــا تكــون نســبة تركيــز العناصــر الفعالــة فيهــا منخفضــة ممــا يفســح المجــال  النوعيــة منتشــرة علــى نطــاق واســع وغالبــاً 
 مضـــمونة الجـــودةأدويـــة  إتاحـــةبـــد مـــن ســـن وٕانفـــاذ قـــوانين تكفـــل ثـــم ال ومـــن .لظهـــور الميكروبـــات المقاومـــة لألدويـــة

  لمن يحتاجها.مأمونة وناجعة و 
  

بأنها خطر عالمي ال يسع أي الحيوية مضادات المقاومة ولقد وصف المنتدى االقتصادي العالمي ظاهرة   -١٩
إال أنـه يوجـد بوجـه عـام وعـي بمـا يمكـن  ١منظمة أو دولة أن تتعامل معه أو أن تعمل على تخفيـف حدتـه بمفردهـا

المتقدمـة تشـمل تلـك اآلثـار  االقتصـاداتأن يترتب على مقاومة األدوية من آثار اجتماعية واقتصادية وماليـة. ففـي 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وانخفاض العـرض فـي سـوق العمـل وتراجـع اإلنتاجيـة وهبـوط دخـول األسـر والـدخل 

متأتيــة مــن الضــرائب. وفــي دول االتحــاد األوروبــي وحــده تتســبب مجموعــة فرعيــة مــن الجــراثيم القــومي واإليــرادات ال
وفـي تكـاليف إضـافية فـي مجـال الرعايـة الصـحية وخسـائر  شخص سـنوياً  ٢٥ ٠٠٠المقاومة لألدوية في وفاة زهاء 

ء تحلـيالت مماثلـة فيمـا مليـون جنيـه إسـترليني. ويلـزم إجـرا ١٥٠٠في اإلنتاجية بما تصل قيمته إلى ما ال يقل عـن 
فــي  للميكروبــاتألدويــة البيطريــة المضــادة ا مقاومــة يخــص البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وتتســبب أيضــاً 

وفــي تكــاليف إضــافية. والواقــع أن مقاومــة الميكروبــات  وافتقــار الحيوانــات إلــى الرعايــةخســائر فــي اإلنتــاج الغــذائي 
ن ثــم ينبغــي بيــان كــل المســوغات االقتصــادية لالســتثمار المســتدام الطويــل االقتصــاد العــالمي ومــ تســتنزفلألدويــة 

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

الصـدد د لهـا أي مفعـول قيمتهـا. ويـذكر فـي هـذا تفقد األدوية التي لـم يُعـ لقطاع الصيدالنيإلى ا وبالنسبة   -٢٠
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 يُ أدوات مكافحــة الظــاهرة آنفــة الــذكر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم 

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

صـناعة المستحضـرات الصــيدالنية لكفالـة تــوافر تكنولوجيـات جديــدة دوائــر ت واألوســاط األكاديميـة و السياسـا راسـمي
ومــن الضــروري أيضــًا علــى الصــعيد العــالمي للوقايــة مــن حــاالت العــدوى المقاومــة لألدويــة وتشخيصــها ومعالجتهــا. 

حـة منتجـات مضـمونة الجـودة إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة علـى ضـمان اإلنصـاف فـي إتا
وســواها مــن التكنولوجيــات الصــحية ذات الصــلة، وذلــك مــن خــالل تســعيرها علــى نحــو عــادل والتبــرع بهــا إلــى أكثــر 

  فئات السكان فقرًا.
  

  السبيل إلى المضي قدماً 
  
ــ  -٢١ لع بــه مــن مبــادرات علــى امتــداد ســنين عديــدة فــي ســياق رح مــن اقتراحــات ومــا اضــطُ علــى الــرغم ممــا ُط

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

  .بضرورة عمل كل واحدة منها في المجال الذي يخصهاكما ينبغي 
  

دعم ل مقاومة مضادات الميكروباتلمكافحة ظاهرة  تشغيليةفعلى الصعيد الوطني، يلزم وجود خطط عمل   -٢٢
األطر االسـتراتيجية. ومـن ثـم، ُيرجـى مـن الـدول األعضـاء كافـة أن تكفـل فـي غضـون عـامين مـن مصـادقة جمعيـة 

تتسـق مــع  مقاومــة مضـادات الميكروبــاتلــديها بشـأن وطنيـة العمــل، وجـود خطــط عمـل الصـحة علـى مســودة خطـة 
ومـع معـايير ومبـادئ توجيهيـة تضـعها هيئـات حكوميـة دوليـة مـن مثـل لجنـة الدسـتور الغـذائي  العالميـة العمـلخطة 

                                                           
١   Howell L Ed. Global risks 2013:eighth edition. Geneva, World Economic Forum, 2013. 
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وخطط العمل الوطنية هـذه ضـرورية إلرسـاء األسـاس  والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.ومنظمة األغذية والزراعة 
أن يضــع  وينبغــي أيضــاً  ١الــالزم لتقيــيم االحتياجــات مــن المــوارد، وينبغــي أن تراعــي األولويــات الوطنيــة واإلقليميــة.

منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة  بمــا فــي ذلــكالشــركاء وينفــذوا هــم وغيــرهم مــن الجهــات المعنيــة 
في ميادين مسؤوليات كل واحـد مـنهم  ن والبنك الدولي والرابطات والمؤسسات القائمة في هذا المجال، خططاً الحيوا

لديهم، تقارير عن التقـدم المحـرز  تبليغوأن يقدموا، في إطار دورات ال مقاومة مضادات الميكروباتلمكافحة ظاهرة 
  تالية:المبادئ ال طط العمل جميعاً خ تجسد بد أنهذا الصدد. وال في

لـن يسـلم أحـد مـن الضـرر  .، بمـا فـي ذلـك اتبـاع نهـج الصـحة الواحـدةمشاركة المجتمـع بأسـره  )١(  
بصــرف النظــر عــن مكــان اإلقامــة أو الظــروف  ،مقاومــة مضــادات الميكروبــاتالــذي تتســبب فيــه ظــاهرة 

اإلنسـان  الصحية واالقتصادية أو نمط العيش أو السـلوك. ولسـوف يتجـاوز أثـر تلـك الظـاهرة قطـاع صـحة
إلى قطاعات أخرى مثل قطاع صحة الحيوان والزراعة واألمن الغذائي والتنمية االقتصادية. ومن ثم  ليمتد

، وخصوصــًا فــي فــي تنفيــذ خطــة العمــل -فــي القطاعــات والتخصصــات كافـة  -ينبغـي أن يشــارك الجميــع 
  . فظ األدوية ورعايتهاالجهود الرامية إلى صون نجاعة األدوية المضادة للميكروبات بفضل برامج ح

مــع كــل عــدوى يــتم درؤهــا تنتفــي الحاجــة إلــى العــالج. ويمكــن أن تكــون الوقايــة مــن  .الً الوقايــة أو   )٢(  
المـوارد محـدودة. ومـن ثـم  كانـتفي جميع األحوال والقطاعات حتى حيثمـا  تُنفذوأن  عالية المردودالعدوى 

وغيرها من التدابير الوقائية الجيـدة التـي يمكـن أن تسـاعد علـى إبطـاء  النظافة الصحيةفتدابير اإلصحاح و 
تعــــد  وتحــــد مــــن انتشــــارها معـــدل تطــــور حــــاالت العــــدوى المقاومـــة للمضــــادات الحيويــــة الصــــعب عالجهـــا

  ."الممارسة المثلى"

 العـــدوىصـــون القـــدرة علـــى معالجـــة حـــاالت المتمثـــل فـــي الهـــدف  ينطـــوي بلـــوغ .إتاحـــة األدويـــة  )٣(  
 والجديـدة المضـادة للميكروبـات واسـتعمالها علـى نحـو سـليم الحاليةألدوية ل على اإلتاحة المنصفة ةالخطير 

قاومـة مضـادات ة الرامية إلـى التصـدي لموالعالمي ةلعمل الوطنيخطط ا تنفيذعلى حد سواء. ويعتمد أيضًا 
األطبـاء و  الرعايـة الصـحية تنفيذًا فعاًال على إتاحـة جملـة أمـور منهـا المرافـق الصـحية ومهنيـيالميكروبات 

 وكــذلك ،"لرعايــةالتــي تمثــل "مراكــز ل تلــكفيهــا  بمــا، أدوات التشــخيصو  البيطــريين والتكنولوجيــات الوقائيــة
   .المعلوماتالحصول على و  التثقيفسبل و  المعارف إتاحة

عمـــل وطنيـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات  طجميـــع البلـــدان خطـــلـــدى أن يكـــون ينبغـــي  .االســـتدامة  )٤(  
استثمارات وسيستدعي تنفيذ تلك الخطط توظيف  الحتياجات من الموارد.ًا لتضم تقييم، بحيث الميكروبات

والـنظم الصـحية  والمختبـراتة بحـوث العمليـمن قبيل الموظف منها في مجـاالت الترصـد والطويلة األجل، 
وذلـك والتعلـيم المهنـي والتـدريب،  رات التنظيميـة المختصـةوالقـدالخاصة باإلنسـان وتلـك الخاصـة بـالحيوان 

حاجـــة إلـــى االلتـــزام السياســـي والتعـــاون . وثمـــة علـــى الســـواء اإلنســـان وصـــحة الحيـــوانفـــي قطـــاعي صـــحة 
 وتنفيذها بفعالية. خطط عمل وطنيةوضع ل ةالالزم ةوالمالي ةالتقني اتالدولي لتعزيز االستثمار 

وتنفيـذ خطـط  وضـعتباين المراحل التي بلغتها الدول األعضـاء فـي عمليـة ت .َتَدُرج أهداف التنفيذ  )٥(  
مـن إحـراز  . ولتمكـين البلـدان جميعـاً تباينـًا كبيـراً  مقاومة مضادات الميكروبـاتعمل وطنية لمكافحة ظاهرة 

ستتســم  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتلمكافحــة أقصــى قــدر مــن التقــدم صــوب تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة 

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

يــة المضــادة للميكروبــات. وســوف ُينشــر تقريــر بنــاًء علــى هــذه الميكروبــات وعــن اللــوائح والسياســات الخاصــة باســتعمال األدو 
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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بقدر من المرونة يسمح لكل بلد بتحديد اإلجراءات ذات األولوية التي يتعـين عليـه  تبليغالرصد والترتيبات 
مــن األهـــداف االســتراتيجية الخمســة ولتنفيـــذ اإلجــراءات علــى نحـــو متــدرج يلبـــي هــدف اتخاذهــا لبلــوغ كـــل 

  االحتياجات المحلية ويستجيب لألولويات العالمية على حد سواء. 
  

  عملية التشاور
  
المتعلق  ٢٥-٦٧ع  ص  ججمعية الصحة العالمية السابعة والستون القرار  عتمدت، ا٢٠١٤مايو  في أيار/  -٢٣

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

  الستين من خالل المجلس التنفيذي.جمعية الصحة العالمية الثامنة و 
  

توصـيات الفريـق االستشـاري إلـى األمانـة  اسـتندت ،وتوطئة للشروع في إعداد مسودة خطة العمـل العالميـة  -٢٤
واإلقليميــة القائمــة وٕارشــادات  طنيــةالو وخطــط العمــل  ١االســتراتيجي والتقنــي المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات

منظمــة الصــحة العالميــة وخطــط العمــل التــي وضــعتها بشــأن مواضــيع وثيقــة الصــلة بهــذه المســألة وغيــر ذلــك مــن 
وتتشـــاور األمانــة بصـــفة منتظمــة مـــع منظمــة األغذيـــة والزراعــة والمنظمـــة العالميـــة  ٢المتاحــة. والتحلـــيالت البيِّنــات

، عقـد فـي إطـار التعـاون الثالثـي ومـن خـالل مشـاركتها فـي مشـاورات أخـرىعـات تُ لصحة الحيوان، من خـالل اجتما
علــى ســبيل المثــال، وذلــك لضــمان اتبــاع نهــج الصــحة الواحــدة وتحقيــق االتســاق مــع المعــايير والمبــادئ التوجيهيــة 

  . والمنظمة العالمية لصحة الحيوانالدولية للجنة الدستور الغذائي 
  

 نيســــــان/ ١٦-١٤االســــــتراتيجي والتقنــــــي خــــــالل اجتماعــــــه الثــــــاني (جنيــــــف  ونظــــــر الفريــــــق االستشــــــاري  -٢٥
بينهم ممثلون عـن منظمـات حكوميـة  إضافياً  مشاركاً  ٣٠ علىفي المدخالت المقدمة من ما يزيد  ٣،)٢٠١٤ أبريل

دولية والمجتمع المدني ومؤسسات الصحة العامة واألجهزة التنظيمية والرابطات القائمة في هذا المجال والمنظمـات 
)، ٢٠١٤أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٧المهنيـــة ومجموعـــات المرضـــى. وفـــي اجتمـــاع الحـــق (عقـــد فـــي جنيـــف فـــي 

وقـــد عقـــد الفريـــق المـــذكور فـــي اآلونـــة األخيـــرة طـــة العمـــل العالميـــة. اســـتعرض الفريـــق االستشـــاري نـــص مســـودة خ
مسـودة ) من أجل إسـداء المشـورة إلـى األمانـة بشـأن وضـع ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢٥و ٢٤اجتماعه الرابع (جنيف، 

  في صيغتها النهائية. خطة العمل العالمية
  

لـــى اإلنترنـــت للـــدول األعضـــاء ع مشـــاوراتنظمـــت األمانـــة  ٢٠١٤أغســـطس  وآب/ ويوليـــ وخـــالل تمـــوز/  -٢٦
مـــن  ٤٠منهـــا مـــن دول أعضـــاء و ٥٤وردت  ،ومســـاهمة تعليقـــاً  ١٣٠اجتـــذبت  أصـــحاب المصـــلحة،وغيرهـــا مـــن 

  من كيانات من القطاع الخاص.  ١٦منظمات غير حكومية و

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

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

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

لـــــى الصـــــفحات ذات الصـــــلة فـــــي الموقـــــع اإللكترونـــــي للمنظمـــــة االعتبـــــار، ســـــوف توثـــــق فـــــي مـــــادة إضـــــافية وتُنشـــــر ع
http://www.who.int/drugresistance/en/ ،) ٢٠١٥آذار/ مارس ٩تم االطالع في.(  

   :التالي الرابط على تقرير االجتماع متاح      ٣
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128675/1/WHO_HSE_PED_AIP_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1  

 ).٢٠١٤ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٨ في االطالع تم(
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 أصـحاب المصـلحةالـدول األعضـاء  دعـت ٢٠١٤ نـوفمبر وتشـرين الثـاني/ ويونيـ وفي الفترة بين حزيـران/  -٢٧
ـــة وا ـــين الوكـــاالت بغـــرض  والتقنيـــةمزيـــد مـــن المناقشـــات الرفيعـــة المســـتوى السياســـية إلـــى عقـــد الألمان والمشـــتركة ب

وشــملت تلــك المناقشــات المــؤتمر الــوزاري بشــأن مقاومــة المضــادات الحيويــة: توحيــد  ١.المســاهمة فــي خطــة العمــل
بشـأن الخطـة العالميـة  اجتماعـاً و )؛ ٢٠١٤ يونيـو حزيـران/ ٢٦و ٢٥القوى من أجل الصحة فـي المسـتقبل (الهـاي، 

)؛ ٢٠١٤أغســــــطس  آب/ ٢١و ٢٠(جاكارتــــــا،  مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــاتألمــــــن الصــــــحي بمــــــا فــــــي ذلــــــك ل
 تشـرين األول/ ١٠مسـودة الخطـة (جنيـف،  فـي مباشـرةً  لإلسـهامغير رسمي بين الدول األعضـاء  تشاورياً  اجتماعاً و 

ــــاني/ ١٤و ١٣ام المســــؤول للمضــــادات الحيويــــة (أوســــلو، بشــــأن االســــتخد واجتماعــــاً  ؛)٢٠١٤أكتــــوبر   تشــــرين الث
كــــــانون األول/  ٣و ٢؛ وآخــــــر بشــــــأن قــــــدرات ونظــــــم ومعــــــايير الترصــــــد العالميــــــة (ســــــتوكهولم، )٢٠١٤ نــــــوفمبر
  . )٢٠١٤ ديسمبر

  
  األهداف االستراتيجية

  
األمـراض المعديـة والوقايـة معالجـة ل القدرة ألطول وقت ممكن على 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 ( ٥١مشــفوعة فــي الجــدول الــوارد بعــد الفقــرة 

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

  تتسق مع الخطة العالمية.  مقاومة مضادات الميكروباتعمل وطنية بشأن 
  

عـن : زيادة الوعي بظاهرة مقاومـة مضـادات الميكروبـات وكفالـة فهمهـا علـى نحـو أفضـل ١الهدف 
  طريق االتصاالت والتوعية والتدريب الفعال

  
وٕاحـداث تغييــر فـي الســلوك  الميكروبـات مقاومـة مضــادات ظـاهرةيلـزم اتخـاذ خطــوات علـى الفـور للتوعيــة ب  -٣٠

صحة اإلنسان وصـحة الحيـوان ب الفئات المعنية التي تتوجه إلىعن طريق االضطالع ببرامج االتصال الجماهيري 
إلـــى المســـتهلكين. ومـــن شـــأن إدراج مســـألة اســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات  والممارســـات الزراعيـــة وأيضـــاً 
  رسية أن يكفل فهم تلك المسألة وٕادراكها بشكل أفضل في سن مبكرة. ومقاومتها في المناهج المد

  
مـــن عناصـــر تثقيـــف األخصـــائيين  أساســـياً  عنصـــراً  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتكمـــا أن اعتبـــار مســـألة   -٣١

ومواصـلة تثقـيفهم العاملين فـي قطـاعي الصـحة والطـب البيطـري والممارسـات الزراعيـة وتـدريبهم ومـنحهم الشـهادات 
  من شأنه أن يكفل فهمهم لتلك المسألة وٕادراكهم لها بشكل سليم.  اً أمر  يرهم مهنياً وتطو 

  
  من خالل الترصد والبحثالبيِّنات : 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

                                                           
 ./http://www.who.int/drugresistance/en: التـــــــالي الـــــــرابطمتاحـــــــة علـــــــى  المشـــــــاوراتالخاصـــــــة بهـــــــذه  المعلومـــــــات   ١
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٩االطالع في  (تم
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ـــدوائر الصـــناعية واألكاديميـــة أداء أدوار هامـــة فـــي توليـــد تلـــك  والمنظمـــات المهنيـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وال
  المعارف وتجسيدها في الممارسة العملية. 

  
  الكبيرة المتعين سدها ما يلي:  يةالمعرفوتشمل الثغرات   -٣٣

مقاومـــة واألنمـــاط الجغرافيـــة المتصـــلة ب الممرضـــاتمعـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض وانتشـــاره ونطـــاق   •
، كلهــا معلومــات الزم توافرهــا ليسترشــد بهــا فــي عــالج المرضــى وفــي اتخــاذ مضــادات الميكروبــات
التــدخالت. ويلــزم أيضــًا د المحلــي والــوطني واإلقليمــي؛ ورصــد مــدى فعاليــة يإجــراءات علــى الصــع

  .إتاحة تلك المعلومات في الوقت المناسب
فهــم كيفيــة نشــوء المقاومــة وانتشــارها بمــا فــي ذلــك كيفيــة ســريان المقاومــة فيمــا بــين البشــر وبيــنهم   •

، أمـر مهـم مـن أجـل اسـتحداث وبين الحيوانـات وكيفيـة سـريانها عـن طريـق األغذيـة والميـاه والبيئـة
ووضـــع سياســـات ولـــوائح جديـــدة فـــي هـــذا  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتأدوات لمكافحـــة ظـــاهرة 

  الصدد.
علـــى خصـــائص مـــا يســـتجد علـــى الكائنـــات المجهريـــة مـــن أعـــراض  القـــدرة علـــى التعـــرف ســـريعاً   •

وأســاليب الترصــد المقاومــة واســتجالء اآلليــات المســببة لهــا، أمــر ضــروري لكفالــة أن تظــل أدوات 
  والتشخيص آنية. 

أمـــر ضـــروري لـــدعم الجهـــود الراميـــة إلـــى والبحـــوث األخـــرى فهـــم العلـــوم والســـلوكيات االجتماعيـــة   •
، بوسائل منها إجراء دراسات تؤيد وضع برامج فعالة لرعايـة مضـادات ٤و ٣و ١ فاهدتحقيق األ

  .ةالميكروبات فيما يخص صحة اإلنسان وصحة الحيوان وقطاع الزراع
، بمــا فيهــا إجــراء دراســات ســريرية وفقــًا لترتيبــات تصــريف الشــؤون الوطنيــة والدوليــة إجــراء بحــوث    •

بمــا فــي ذلــك إجــراء ومكافحتهــا، بشــأن ســبل عــالج حــاالت العــدوى البكتيريــة الشــائعة  ذات الصــلة
  القليلة الموارد. اتالسيما في البيئو تجارب سريرية 

ات التطبيقيـة بمـا يـدعم تطـوير وسـائل عـالج وتشـخيص ولقاحـات إجراء البحوث األساسية والدراس  •
  .التدخالتجديدة وغير ذلك من 

تربيـــة إجـــراء بحـــوث لتحديـــد بـــدائل الســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات فـــي مجـــالي الزراعـــة   •
وحمايـــة  تعزيـــز النمـــوفـــي أغـــراض غيـــر عالجيـــة بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدامها فـــي  األحيـــاء المائيـــة

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

  وتكاليف خطة العمل هذه وفوائدها.
  

 ١التقريــر العــالمي لمنظمــة الصــحة العالميــة المتعلــق بترصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات ويكشــف أيضــاً   -٣٤
فــي العوامــل الممرضــة ذات األهميــة الكبــرى  الميكروبــاتمقاومــة مضــادات  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  ،٢٠١٢فـي عـام  مقاومة مضادات الميكروباتالبرامج الوطنية لترصد ورصد 
البكتيريـا فـي مجـال صـحة اإلنسـان وال توجـد مضـادات يما يخص جمع البيانات وتقـديم التقـارير عـن مقاومـة ف دولياً 

                                                           
  .٢٠١٤الصحة العالمية؛  . جنيف: منظمة٢٠١٤مقاومة مضادات الميكروبات: تقرير عالمي عن الترصد،    ١



  A68/20  ٦٨/٢٠ج

10 

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

 
بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي خطة بحثية استراتيجية بشـأن مسـألة  تنشر  ٢٠١٣وفي عام   -٣٥

ويمكـن أن تشـكل تلـك المبـادرة التـي تضـم  ١وذلـك مـن خـالل مبـادرة برمجـة مشـتركة. مقاومة مضـادات الميكروبـات
  طة بحثية استراتيجية عالمية. لمواصلة تطوير خ أولياً  بعض البلدان من خارج االتحاد األوروبي إطاراً  أيضاً 

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

علـى العـالج فـي  خطـورة واستعصـاءً  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 

بــرغم أن ظهــور المقاومـــة فــي هـــذه و  .لكثافــة اســتخدام المضـــادات الحيويــة فيهـــا بحــاالت عــدوى خطيـــرة بــل وأيضـــاً 
قصــور تــدابير مــا يلــزم مــن األدويــة المضــادة للميكروبــات فــإن  الحــاالت قــد يكــون أثــرًا طبيعيــًا يترتــب علــى اســتعمال

  . قد يسهم في انتشار كائنات مجهرية تقاوم تلك األدويةمكافحتها الوقاية من العدوى و 

للحـد مـن  أساسـياً  والوقاية مـن العـدوى شـرطاً  نظافة الصحيةومن ثم يعد اتخاذ تدابير أفضل فيما يتعلق بال  -٣٧
أن تشـمل  بـد أيضـاً مقاومـة لألدويـة المتعـددة. والالبكتيريـا الو   مقاومـة لمضـادات الميكروبـاتال تطور حاالت العدوى

الوقاية من األمراض المعدية ضمن عناصرها األساسية، اتباع سبل فعالة للوقاية من العدوى التي تنتقل عن طريق 
  ومياه مأمونة.  االتصال الجنسي أو الحقن وتحسين وسائل اإلصحاح وغسل اليدين وتوفير أغذية

  
ويمكـن وينبغي التشجيع على التلقيح، حسب االقتضاء، بوصفه من تـدابير الوقايـة مـن اإلصـابة بالعـدوى.   -٣٨

  طرق:  بثالث مقاومة مضادات الميكروباتأن يسهم التمنيع في خفض 

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

 التــي غالبــاً األوليــة مــن انتشــار حــاالت العــدوى الفيروســية  يمكــن أن تحــد اللقاحــات الموجــودة حاليــاً   •
، وهـي حـاالت يمكـن أن تسـفر أيضـًا تعالج على نحـو غيـر سـليم باسـتخدام المضـادات الحيويـة ما

  ى ثانوية تستدعي عالجًا بالمضادات الحيوية عن اإلصابة بحاالت عدو 
فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض التـــي  هايمكـــن أن يســـهم تطـــوير لقاحـــات جديـــدة أو محســـنة واســـتخدام  •

  .  مقاومة مضادات الميكروباتأصبحت مستعصية على العالج وغير مستجيبة له بسبب 
  

ما تسـتخدم المضـادات  تاج الحيواني. فأحياناً ويرتبط استخدام المضادات الحيوية في جانب كبير منه باإلن  -٣٩
وكمحفــز لنمــو  عــدوىالمــن انتشــار األمــراض بــين قطيــع مــا فــي حالــة اإلصــابة بو فــي الوقايــة مــن العــدوى  الحيويــة

 مسـتدامةمـا تعطـى تلـك األدويـة للحيوانـات فـي العلـف والميـاه. ويمكـن أن يسـهم اتبـاع ممارسـات  وغالباً  الحيوانات،
اســـتخدام اللقاحـــات فـــي الحـــد مـــن معـــدالت اإلصـــابة بالعـــدوى واالعتمـــاد علـــى  بمـــا فـــي ذلـــكفـــي تربيـــة الحيوانـــات، 

  .وانتشارها من خالل سلسلة الغذاءالمضادات الحيوية، ومن احتمال ظهور جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية 

                                                           
١    Strategic Research Agenda: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. The Hague, JPIAMR, 2013. 
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األمثــل فــي مجــالي صــحة : كفالــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى الوجــه ٤الهــدف 
  اإلنسان والحيوان

مقاومــة مضــادات ســاطعة علــى أن حجــم اســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات هــو محــرك  بيِّنــاتتتــوافر   -٤٠
فـي وصـفها للمرضـى أو سـهولة الحصـول  ارتفاع معدل استخدام المضادات الحيوية إفراطـاً  جسد. وقد يالميكروبات

عن طريق اإلنترنت وهو أمـر  مؤخراً تسويقها التي يمكن صرفها دون أمر طبيب و  عليها من خالل مبيعات األدوية
زال معـدل إعطـاء المضـادات الحيويـة ي اتخذتها بعض الـدول األعضـاء، مـاشائع في بلدان كثيرة. ورغم التدابير الت

ادة المتوقعة في الطلب . وقد تؤدي الزيعلى الصعيد العالمي للبشر والحيوانات واستخدامها في مجال الزراعة يتزايد
  على المنتجات الغذائية المستمدة من الحيوان إلى ازدياد استعمال المضادات الحيوية. 

ويجــري فــي بلــدان عديــدة مرتفعــة ومتوســطة الــدخل جمــع البيانــات المتعلقــة باســتخدام المضــادات الحيويــة   -٤١
ن علــى تطــوير قاعــدة بيانــات بشــأن اســتعمال وتحليلهــا. وتعكــف المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي الوقــت الــراه

المضــادات الحيويــة مــع الحيوانــات. بيــد أنــه ُيفتقــر فــي مراكــز الرعايــة وفــي البلــدان المنخفضــة الــدخل إلــى البيانــات 
  الخاصة باستعمال المضادات الحيوية في عالج البشر. 

ســلعة عامــة كيمــا يتســنى تعزيـــز بــد مــن التســليم علــى نطــاق أوســع بــأن األدويــة المضــادة للميكروبــات الو   -٤٢
ـــوائح الخاصـــة بتوزيعهـــا وبنوعيتهـــا واســـتخدامها وتشـــجيع االســـتثمار فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير. وفـــي بعـــض  الل
الحاالت، يفوق استثمار الصناعة في الترويج للمنتجات االستثمار الحكومي في الترويج لالستخدام الرشيد لألدويـة 

  معلومات موضوعية. المضادة للميكروبات أو في توفير 

ويلــزم اســتحداث  .مــا يســتند فــي قــرارات وصــف المضــادات الحيويــة للمرضــى إلــى تشــخيص نهــائي ونــادراً   -٤٣
اسـتخدام المضـادات الحيويـة علـى الوجـه  توجيـهوسائل تشخيص فعالة وسريعة ومنخفضة التكلفـة ليسترشـد بهـا فـي 

ــدمج تلــك األدوات ومــن شــأناألمثــل فــي مجــالي الطــب البشــري والبيطــري.  بســهولة فــي الممارســات الســريرية  أن ُت
باالسـتناد إلـى بـد أن يصـبح وصـف األدويـة وصـرفها جـالي الصـيدلة والطـب البيطـري. والوالممارسات المتبعة فـي م

  هو المعيار المتبع في توفير الرعاية.  البيِّنات

نفــذ بشــكل يبــالغرض المنشــود منــه أو ال  فــيال ياســتخدام 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 

المرضـــى ضـــعف التـــزام  ،مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتاإلنترنـــت. ومـــن مـــواطن الضـــعف التـــي تســـهم فـــي نشـــوء 
ار أدويـــة دون المســـتوى تســـتعمل فـــي مجـــالي الطـــب البشـــري والبيطـــري وانتشـــومقـــدمي خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

  واستخدام العوامل المضادة للميكروبات في مجال الزراعة على نحو غير سليم أو بال ضوابط. 

 ،احتياجــات البلــدان كافــة الــذي يراعــيمســتدام الالمبــررات االقتصــادية لالســتثمار  : بيــان٥الهــدف 
    التدخالت ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من وزيادة االستثمار في األدوية

البيئــات المحــدودة بـد أن تجســد المبــررات االقتصــادية الحاجـة إلــى تنميــة القــدرات بمــا يشـمل التــدريب فــي ال  -٤٥
مســندة بالبّينــات عبــر جميــع الــنظم الصــحية الخاصــة باإلنســان وتلــك الخاصــة  تنفيــذ تــدخالتوالحاجــة إلــى  المــوارد،

  األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات.  بما في ذلك حيوان،بال

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 

بتكلفة وفوائد اتخاذ إجـراءات. فعـدم تـوافر بيانـات مـن هـذا القبيـل أعـاق تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة الحتـواء مقاومـة 
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 مقاومـة مضـادات الميكروبـاتوالدراسات القليلة المتعلقة بالتكلفة االقتصـادية ل ١؛٢٠٠١ مضادات الميكروبات لعام
  مة. في البلدان المتقد تنحصر أساساً 

ووسـائل تشـخيص ولقاحـات جديـدة. مضـادة للميكروبـات ويلزم االسـتثمار بصـورة عاجلـة فـي تطـوير أدويـة   -٤٧
ومـن  فاالفتقار إلى استثمارات من هذا القبيل يجسد في جانب منه المخاوف من إمكانية أن تتطور المقاومـة سـريعاً 

ومـن ثـم يعتبـر البحـث والتطـوير فيمـا يخـص صـناعة أن تقييد االستخدام قد يـؤدي إلـى محدوديـة عوائـد االسـتثمار، 
لالســتثمار منــه فــي مجــال أدويــة األمــراض المزمنــة. ففــي الوقــت الــراهن  أقــل اجتــذاباً  مضـادات حيويــة جديــدة نشــاطاً 

أوقفــت معظــم شــركات المستحضــرات الصــيدالنية الكبــرى بحوثهــا فــي هــذا المجــال وهــي حالــة وصــفها فريــق الخبــراء 
سـبب يبعـث "و "فشل قوى السوق"بأنها تعبر عن  ٢ل المعني بالبحث والتطوير: التمويل والتنسيقاالستشاريين العام

. ومـن ثـم يلـزم اتخـاذ إجـراءات جديـدة لتيسـير عمليـة تجـدد االسـتثمار فـي البحـث والتطـوير "بوجه خاص على القلق
بإطــار إشــراف  محكومــاً  مــن أجــل اســتحداث مضــادات حيويــة جديــدة وضــمان أن يكــون اســتعمال المنتجــات الجديــدة

يحفــظ فعاليتهــا ويكفــل ســريان مفعولهــا ألمــد بعيــد. وقــد يســتلزم األمــر فصــل مســألة تكلفــة  الــذي الصــحة العموميــة
وحجمهـا مـن أجـل تسـهيل اإلتاحـة المنصـفة والميسـورة  المبيعـات أسـعاراالستثمار فـي مجـال البحـث والتطـوير عـن 
الجديـدة والنتـائج األخـرى المحققـة بفضـل أنشـطة البحـث والتطـوير فـي  التكلفة لألدوية وأدوات التشـخيص واللقاحـات

   ٣.. ولقد أنشئت في السنوات األخيرة منتديات كثيرة لمناقشة هذه المسائلجميع البلدان

مـــن تكميـــل المضـــادات الحيويـــة بتـــوفير وســـائل تشـــخيص ميســـورة التكلفـــة فـــي مراكـــز الرعايـــة  بـــد أيضـــاً وال  -٤٨
ارسو الرعاية الصحية واألخصائيون البيطريون في استجالء مدى تأثير المضادات الحيويـة الصحية ليهتدي بها مم

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

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

  والوطنيون لبلوغ الغاية المنشودة من الخطة العالمية وتحقيق أهدافها. 

جمعيـــة الصـــحة علـــى  علـــى القيـــام فـــي غضـــون العـــامين التـــاليين لمصـــادقةكافـــة وتحـــث الـــدول األعضـــاء   -٥٠
تتسق مـع بشأن مقاومة مضادات الميكروبات موضع التنفيذ، بحيث مسودة خطة العمل بوضع خطط عمل وطنية 

مثـل لجنـة الدسـتور ، تضعها هيئات حكوميـة دوليـةبفضل المعايير والمبادئ التوجيهية التي خطة العمل العالمية. و 
، فــإن خطــط العمــل الوطنيــة هــذه ينبغــي أن لميــة لصــحة الحيــوانوالمنظمــة العاالغــذائي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 

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

 .  ٢٠٠٣الصحة العالمية؛  جنيف: منظمة

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 

 .  ٢٠١٢الصحة العالمية؛ 

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/ ، تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاني/ ٢٠تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي 
 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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وأن تعــالج ترتيبــات  ن تراعــي األولويــات الوطنيــة واإلقليميــةوأ األســاس الــالزم لتقيــيم االحتياجــات مــن المــواردترســي 
  ستيسر األمانة هذا العمل بالقيام بما يلي: تصريف الشؤون الوطنية والمحلية ذات الصلة. و 

   هالبلدان إلعانتها على وضع خطط وطنية وتنفيذها ورصدإلى ا تقديم الدعم   •

، لبلدان من أجل تقييم االحتياجات مـن االسـتثمارات وتلبيتهـاإلى ا قيادة وتنسيق عملية تقديم الدعم  •
  ) أعاله)٤(٢٢وذلك بما يتمشى مع مبدأ االستدامة (الفقرة الفرعية 

  ل األعضاء والشركاء اآلخرين للخطط الوطنيةرصد عملية إعداد وتنفيذ الدو   •

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

يــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان لمــــدى تقــــدم منظمــــة األغذ 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   -٥١

والدول األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومع سائر الشركاء المعنيين من أجل 
 فيـذ ومـدى فعاليـة خطـةوضع إطار للرصد والتقيـيم يشـمل تحديـد مؤشـرات قابلـة للقيـاس يسـتدل منهـا علـى حالـة التن

 هـدف . وترد في الجدول أدناه أمثلة على مؤشرات الفعالية تلك (األثر) التي يمكن تطبيقها علـى كـلالعمل العالمية
 من األهداف االستراتيجية. 

 
 طريــق عــنزيــادة الــوعي بظــاهرة مقاومــة مضــادات الميكروبــات وكفالــة فهمهــا علــى نحــو أفضــل : ١الهــدف 

 الفعال والتدريب ةوالتوعي االتصاالت

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

 الغذائي

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء األمانةإجراءات 

ينبغــــي أن تكفــــل المنظمــــات والجمعيــــات 
مســألة مقاومــة مضــادات رســاء المهنيــة إ

ـــــــات   العناصـــــــر بوصـــــــفها مـــــــنالميكروب
األساســية فــي بــرامج تثقيــف األخصــائيين 
وتدريبهم واختبـارهم وتسـجيلهم أو مـنحهم 

 .شهادات وتطويرهم مهنياً 

ينبغي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان و 
أعضـائها لمسـاعدتهم إلى أن تقدم الدعم 

ـــــى  ـــــقعل ـــــكمعاييرهـــــا  تطبي ـــــي ذل  بمـــــا ف
ــــي مجــــال  المعــــايير ــــدريب ف ــــة والت المهني

الطب البيطري وتطبيق برنـامج المنظمـة 

إعــداد وتنفيــذ بــرامج وحمــالت عالميــة 
 بمــا فــي ذلــك، 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 
الـــــوعي العـــــام وفهمـــــه) التـــــي يمكـــــن 
للـــــــدول األعضـــــــاء وغيرهـــــــا تكييفهـــــــا 

ــــوطني  ــــى الصــــعيد ال ــــوعي عل ــــادة ال زي
بمســألة مقاومــة مضــادات الميكروبــات 
عــــــــــن طريــــــــــق االضــــــــــطالع ببــــــــــرامج 

إلــى  تتوجــه التــياالتصــال الجمــاهيري 
صحة اإلنسان وصحة المعنية بالفئات 

فـي  الحيوان والممارسات الزراعية، بمـا
المشاركة في حملـة توعيـة عالميـة  ذلك

 سنوية بشأن المضادات الحيوية.

مضــــــادات  اســــــتعمالمســــــألة ٕارســــــاء و 
بوصــــفها مــــن  ومقاومتهــــا الميكروبــــات

العناصـــر األساســـية فـــي بـــرامج تثقيـــف 
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المعنـــــون الســـــبيل ألداء خـــــدمات الطـــــب 
  وتحديث التشريعات. ١البيطري

راعـــــة أن ينبغـــــي لمنظمـــــة األغذيـــــة والز و 
مســألة شــأن ب إذكــاء الــوعيتــدعم عمليــة 

مقاومة مضادات الميكروبات وأن تشجع 
اإلنتـــــــــــاج الحيـــــــــــواني الســـــــــــليم وتـــــــــــروج 

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

  زراعة. في قطاعي األغذية وال
وينبغـــــي للمنظمـــــات الحكوميـــــة الدوليـــــة، 

منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة  فـــي ذلـــك بمـــا
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والبنك 
الـــــدولي، أن تعمـــــل علـــــى زيـــــادة الـــــوعي 
بمســــألة مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات 
وفهمهـــا وأن تقـــوم فـــي ظـــل التعـــاون مـــع 
منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة بــــــــــإطالع 

خــــذه األمانــــة مــــن أعضــــائها علــــى مــــا تت
  إجراءات. 

 ألصــــحاب المصــــلحة اآلخـــــرينينبغــــي و 
منظمــات المجتمــع المــدني  فــي ذلــكبمــا 

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

مســــألة لالعــــام  والفهــــم النهــــوض بــــالوعي
األدويــــة الوقايــــة مــــن العــــدوى واســــتعمال 

ــــــــى صــــــــعيد  المضــــــــادة للميكروبــــــــات عل
    القطاعات كافة.

ومنظمــــــة وينبغــــــي أن تتــــــولى المنظمــــــة 
والمنظمــــــة العالميــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة 
وغيرهـــــا مـــــن الجهـــــات  لصـــــحة الحيـــــوان

الدوليـة صــاحبة المصــلحة تشــجيع الــدول 
األعضــاء ودعمهــا فــي تشــكيل ائتالفــات 
وتحالفـــــات قطريـــــة فضـــــًال عـــــن تشـــــكيل 

 العالمية منها.و  إلقليميةا

 واستخدامها.

مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والعمــل 
ــــة لصــــحة الحيــــوان  والمنظمــــة العالمي

 ، علــــىمــــن خــــالل التعــــاون الثالثــــي
ـــــــــة وضـــــــــع  ـــــــــة وتعليمي مـــــــــواد إعالمي

وتدريبية يمكـن تكييفهـا وتنفيـذها علـى 
، تتنـاول الصعيدين 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

شــــــار الجــــــراثيم وتــــــدابير مكافحــــــة انت
المقاومة لألدويـة عـن طريـق األغذيـة 

ـــــدعم  ـــــة. وتقـــــديم ال لـــــدول إلـــــى اوالبيئ
األعضـــــاء لمســـــاعدتها علـــــى إدمـــــاج 
عمليـــــــــة التوعيـــــــــة بمســـــــــألة مقاومـــــــــة 
ــــــرامج  ــــــات فــــــي ب مضــــــادات الميكروب
تـــــــــــــدريب األخصـــــــــــــائيين وتثقـــــــــــــيفهم 

  وتسجيلهم.
عـــــن التقـــــدم منتظمـــــة نشـــــر تقـــــارير و 

حـــــــرز فـــــــي تنفيـــــــذ خطـــــــة العمـــــــل المُ 
ـــــــدم المُ الع حـــــــرز صـــــــوب الميـــــــة والتق

 األهـــــــداف المتعلقـــــــة بـــــــاألثرتحقيـــــــق 
علـــــــى االلتـــــــزام بالحـــــــد مـــــــن  حفاظـــــــاً 

  مقاومة مضادات الميكروبات. 
مواصــلة التعامــل مــع مســألة مقاومــة و 

مضادات الميكروبات بوصفها أولوية 
تنــــــاقش مــــــع الــــــدول األعضــــــاء مــــــن 
خــــــالل اللجــــــان اإلقليميــــــة والمجلــــــس 

مـــــــع التنفيـــــــذي وجمعيـــــــة الصـــــــحة، و 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة األخــرى 

 األمم المتحدة.  بما في ذلك

األخصــــــائيين العــــــاملين فــــــي قطــــــاعي 
الصـــحة والطـــب البيطـــري وفـــي مجـــال 

  الممارسة الزراعية.
ٕادراج مســــــــــــألة اســــــــــــتعمال األدويــــــــــــة و 

المضـــــــــــــادة للميكروبـــــــــــــات ومقاومـــــــــــــة 
الميكروبــات لتلــك األدويــة فــي المنــاهج 

فهــم تلــك المســألة  يعــّززالمدرســية بمــا 
وســـائط يـــزّود وٕادراكهـــا بشـــكل أفضـــل و 

ــــــة و   مالئمــــــةاإلعــــــالم بمعلومــــــات دقيق
 والتبليــغ إلعــالموســائل ابحيـث يتســنى ل

  الرسائل الرئيسية.  تعزيز
مســألة مقاومــة مضــادات  واإلقــرار بــأن

الميكروبات مسألة ذات أولوية يلزم أن 
تتخـــذ الـــوزارات كافـــة إجـــراءات بشـــأنها 
عــــــن طريــــــق إدراجهــــــا فــــــي ســــــجالت 
المخــــــاطر الوطنيــــــة أو آليــــــات فعالــــــة 
ـــــث تصـــــبح مـــــن التزامـــــات  أخـــــرى بحي

  الحكومة بأسرها.
متعـددة تشـكيل ائتالفـات ودعـم وتعزيز 

) (تتبع نهج الصـحة الواحـدة القطاعات
مقاومـــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــادات للتصـــــــــــــــــدي ل

الميكروبــات علــى المســتوى المحلــي أو 
تلـــــــك الـــــــوطني، والمشـــــــاركة فـــــــي ذاك 
اإلقليمـــي صـــعيدين لـــى الئتالفـــات عاال

 والعالمي.

  
  
  

                                                           

 تشـــــــرين الثـــــــاني/ ٢٠(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-evaluationsانظـــــــر:      ١
 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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  من خالل الترصد والبحث البيِّنات: تعزيز قاعدة المعارف و ٢الهدف 
إلـى بيانـات  اسـتناداً  مضـادات الميكروبـاتمقاومـة مـدى خفـض معـدل انتشـار ظـاهرة : ةمقاييس الفعالية الممكن

 يتم جمعها من خالل برامج متكاملة لترصد تلك الظاهرة في جميع البلدان

 إجراءات األمانة إجراءات الدول األعضاء
إجراءات الشركاء الدوليين 

 والوطنيين

إنشـــــاء نظـــــام وطنـــــي لترصـــــد مقاومـــــة 
مضـــــــادات الميكروبـــــــات يتـــــــوافر فيـــــــه 

 يلي:   ما

لديــــه  وطنيــــاً  مرجعيــــاً  يضــــم مركــــزاً   •
القدرة على جمع البيانات وتحليلهـا 
بشـــكل منهجـــي بمـــا فيهـــا البيانـــات 
المتعلقـــــة بمجموعـــــة أساســـــية مـــــن 
الجـــــــــــــراثيم واألدويـــــــــــــة المضـــــــــــــادة 
للميكروبــات والمســتمدة مــن مرافــق 
الرعاية الصحية والمجتمع المحلـي 
لُيهتـــدى بهـــا فـــي وضـــع السياســـات 
ــــــى الصــــــعيد  ــــــرارات عل وصــــــنع الق

  الوطني؛
علـــى  واحـــداً  مرجعيـــاً  يضـــم مختبـــراً   •

األقـــــل لديـــــه القـــــدرة علـــــى اختبـــــار 
درجة الحساسية تلبيـة لالحتياجـات 

 ، باســتخداماألساســية مــن البيانــات
لتحديــد الكائنــات  موحــدةاختبــارات 

المجهريــــــــــــة المقاومــــــــــــة لألدويــــــــــــة 
لمعـــــــايير الجـــــــودة  وفقـــــــاً  بالعمـــــــلو 

  المتفق عليها؛ 
يعـــّزز الترصـــد فـــي قطـــاعي صـــحة   •

اإلنسان والزراعة عـن طريـق تنفيـذ  
مــــا طرحــــه فريــــق منظمــــة الصــــحة 
العالميـــــــــــة االستشـــــــــــاري المعنـــــــــــي 
بالترصــــــــــــد المتكامــــــــــــل لمقاومــــــــــــة 
مضـــــــــــــادات الميكروبـــــــــــــات مـــــــــــــن 
توصــــــيات تتعلــــــق باختبــــــار مــــــدى 
تــــأثر العوامــــل الُممِرضــــة المنقولــــة 
عــــــــن طريــــــــق األغذيــــــــة باألدويــــــــة 

ـــات والمعـــايير  ١المضـــادة للميكروب
المنشــــــورة فــــــي مــــــدونتي المنظمــــــة 

وضــــع وتنفيــــذ برنــــامج عــــالمي لترصــــد 
ـــــــي  ـــــــات ف مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب

معــايير  نضــمتمجــال صــحة اإلنســان ي
للترصــــــــــد والتبليــــــــــغ وتعــــــــــاريف وأدوات 

للحـــاالت ومخططـــات للتقيـــيم الخـــارجي 
للجــــودة وشــــبكة للمراكــــز المتعاونــــة مــــع 
منظمــة الصــحة العالميــة مــن أجــل دعــم 
ترصــــــــــد ظــــــــــاهرة مقاومــــــــــة مضــــــــــادات 
ــــة  ــــات وٕاجــــراء تقييمــــات خارجي الميكروب

أقــاليم منظمــة  مــنإقلــيم للجــودة فــي كــل 
  الصحة العالمية.

مـــع الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا  والتشـــاور
مــــــــــن الجهــــــــــات صــــــــــاحبة المصــــــــــلحة 

 معـايير وضـع حولالمتعددة القطاعات 
 المتعلقــــة البيانــــات عــــن اإلبــــالغ بشــــأن

 التـــــي الميكروبـــــات مضـــــادات مقاومـــــةب
الراســـــــخة بصـــــــدد  الممارســـــــاتتراعـــــــي 
واإلبــــالغ  العــــالمفــــي  األمــــراضترصــــد 

عنهــــا، وتقاســــم تلــــك البيانــــات ونشــــرها، 
 القانونيــــــــــة لمتطلبــــــــــاتفضــــــــــًال عــــــــــن ا

 .واألخالقية
تقــديم تقــارير منتظمــة عــن االتجاهــات و 

العالميـــــــة واإلقليميـــــــة النتشـــــــار ظـــــــاهرة 
ـــــــي  ـــــــات ف مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب

  مجال صحة اإلنسان.
العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة و 

والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي 
إطـــار التعـــاون الثالثـــي مـــن أجـــل دعـــم 
البرامج المتكاملة لترصد ظـاهرة مقاومـة 
ـــــي قطاعـــــات  ـــــات ف مضـــــادات الميكروب
ـــــــوان والزراعـــــــة  صـــــــحة اإلنســـــــان والحي

عنهـــا ووضـــع مقـــاييس مقاومـــة  والتبليـــغ

أن  منظمــــة األغذيــــة والزراعــــةلينبغــــي 
تعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ت

ســــــــتعراض المنــــــــتظم الفــــــــي اإلجــــــــراء 
وتحديث مدونة الممارسـات الـواردة فـي 

الذي وضـعته منظمـة الدستور الغذائي 
ــــــــة والزراعــــــــة باالشــــــــتراك مــــــــع  األغذي

لتقليــــــــــل مقاومــــــــــة  ، وذلــــــــــكمنظمــــــــــةال
مضـــادات الميكروبـــات إلـــى أدنـــى حـــد 
واحتوائهـــا والمبــــادئ التوجيهيــــة الــــواردة 
فــي الدســتور الغــذائي المتعلقــة بتحليــل 

الميكروبــات  مضــادات مخــاطر مقاومــة
 .األغذيةبالمنقولة 

ينبغــــــــي أن تــــــــدعم الــــــــدوائر البحثيــــــــة و 
ــــــة والزراعــــــة  ــــــة ومنظمــــــة األغذي الدولي
الدراســـات الراميـــة إلـــى زيـــادة فهـــم أثـــر 

 علـــــىمقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات 
ــــــواني واألمــــــن  الزراعــــــة واإلنتــــــاج الحي
الغــــذائي وتــــأثير الممارســــات الزراعيــــة 

، وأن في تطور تلـك الظـاهرة وانتشـارها
ـــل مـــن اســـتعمال العوامـــل المضـــادة  تقّل
للميكروبــات لألغــراض غيــر العالجيــة 
فـــي قطـــاع الزراعـــة مـــن خـــالل وضـــع 
ممارســــات مســــتدامة فــــي مجــــال تربيــــة 

  . الحيوانات
ــــــوم الم ــــــة وينبغــــــي أن تق نظمــــــة العالمي

لصحة الحيوان بانتظام بتحديث مدونة 
صحة الحيوانـات البريـة ومدونـة صـحة 
الحيوانـــــــات المائيـــــــة (وبخاصـــــــة فيمـــــــا 
ــــــــق بظــــــــاهرة مقاومــــــــة مضــــــــادات  يتعل
الميكروبـــــــــــــات)، وتنقـــــــــــــيح المبـــــــــــــادئ 
التوجيهية المتعلقـة بأسـاليب المختبـرات 
الختبــار مــدى تــأثير األدويــة المضــادة 

                                                           

لصــــحة العالميــــة الترصــــد المتكامــــل لمقاومــــة الميكروبــــات لألدويــــة المضــــادة لهــــا: إرشــــادات مــــن فريــــق منظمــــة ا    ١
  .٢٠١٣االستشاري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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العالمية لصحة الحيوان المتعلقتين 
بصـــــــــــــــحة الحيوانـــــــــــــــات البريـــــــــــــــة 

، بمـــا فـــي ذلـــك والحيوانـــات المائيـــة
رصــــــــــــــد المقاومــــــــــــــة واســــــــــــــتعمال 

ـــــات وفـــــي  ١،٢مضـــــادات الميكروب
مدونــــة قواعــــد الممارســــة الخاصــــة 
بتقليـــــــــــــــل مقاومـــــــــــــــة مضـــــــــــــــادات 
الميكروبـــــــــــات واحتوائهـــــــــــا وهـــــــــــي 

ــــــــوار  دة فــــــــي الدســــــــتور المدونــــــــة ال
ــــــذي وضــــــعته منظمــــــة  الغــــــذائي ال
األغذيــــة والزراعــــة باالشــــتراك مــــع 
ـــــــــــــة  ٣منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالمي

ـــــواردة فـــــي  ـــــة ال ـــــادئ التوجيهي والمب
الدســتور الغــذائي والمتعلقــة بتحليــل 

 مضـــــــــــــادات مخـــــــــــــاطر مقاومـــــــــــــة
  األغذية؛بالميكروبات المنقولة 

عّزز المشاركة في الشبكات اإلقليميـة ي  •
يتبـــادل المعلومـــات بحيـــث و  والعالميـــة

يمكـــــــــن كشـــــــــف ورصـــــــــد اتجاهـــــــــات 
د يالظـــاهرة المـــذكورة آنفـــا علـــى الصـــع

  الوطني واإلقليمي والعالمي؛ 
تتوافر له القدرة على كشف ما يسـتجد   •

مـن أعــراض المقاومـة التــي يمكــن أن 
 تثيـــر عموميـــة صـــحية طارئـــةتشـــكل 

ـــاً  ـــاً  قلق والتبليـــغ عنهـــا علـــى نحـــو  دولي
حية تقتضـــــــــــيه اللـــــــــــوائح الصـــــــــــ  مـــــــــــا
  ). ٢٠٠٥(  الدولية

البيانــات عــن اســتخدام العوامــل وجمــع 
المضـــــــادة للميكروبـــــــات فـــــــي مجـــــــالي 
صــــــحة اإلنســــــان والحيــــــوان والزراعــــــة 

عنهـــــــا لكـــــــي يتســـــــنى رصـــــــد  لتبليـــــــغوا
االتجاهــــات فـــــي هـــــذا المجـــــال وتقيـــــيم 

  .األثر الذي تحدثه خطط العمل

الميكروبــــــــات فــــــــي سلســــــــلة مضــــــــادات 
ذاء يســـــتعان بهـــــا كمؤشـــــرات علـــــى الغـــــ

  المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان. 
إطــــار لرصــــد اســــتخدام األدويــــة  وضــــع

المضــادة للميكروبــات فــي مجــال صــحة 
ــــك فــــيعنــــه، بمــــا  التبليــــغاإلنســــان و   ذل

 عــــــنتحديــــــد معــــــايير جمــــــع البيانــــــات 
اســــــتخدام تلــــــك األدويــــــة فــــــي ســــــياقات 

إلــــــى العمــــــل الــــــذي  مختلفــــــة، اســــــتناداً 
مة التعاون والتنمية فـي تضطلع به منظ

 ٤الميدان االقتصادي.

العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة و 
والمنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان، فـي 

التعـــــاون الثالثـــــي، علـــــى جمـــــع  إطـــــار
المعلومـــات المتعلقـــة باســـتخدام األدويـــة 
المضـــــادة للميكروبــــــات علــــــى الصــــــعيد 

  العالمي وتجميعها ونشرها.
التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا و 

فـــي قطاعـــات  أصـــحاب المصـــلحةمـــن 
متعـــــــددة بشـــــــأن وضـــــــع خطـــــــة بحثيـــــــة 
ــــة  ــــي مجــــال الصــــحة العمومي ــــة ف عالمي

المعــــــارف  فــــــيلســــــد الثغــــــرات الكبــــــرى 
المتعلقة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات 

المعارف المتعلقـة بأسـاليب  بما في ذلك
تقيـــــيم األعبـــــاء الصـــــحية واالقتصـــــادية 

ة علــى ظــاهرة مقاومــة مضــادات المترتبــ
اإلجــــــــــراءات  مردوديــــــــــةالميكروبــــــــــات و 
الظــــاهرة وانتشــــارها  هــــذه وآليــــات نشــــوء

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

جديــــــدة. ورصــــــد حالــــــة تنفيــــــذ الخطــــــة 
 ثالً مــباالســتعانة  ،عنهــا والتبليــغالبحثيــة 

بالمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 

يريــا ودعــم إنشــاء للميكروبــات فــي البكت
خـــــدمات مختبريـــــة فـــــي مجـــــال الطـــــب 
البيطــري مــن خــالل برنامجهــا المعنــون 
  السبيل ألداء خدمات الطب البيطري. 

ينبغي للجهات المانحـة علـى الصـعيد و 
العـــالمي فـــي مجـــال الصـــحة والهيئـــات 
اإلنمائيــــــة الدوليــــــة ووكــــــاالت المعونــــــة 

إلــى  أن تقــدم الــدعم  التقنيــةوالوكــاالت 
ميــــة مــــن أجــــل بنــــاء القــــدرة لبلــــدان النا

علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات المتعلقـــة 
بمدى انتشار ظـاهرة مقاومـة مضـادات 
الميكروبــــات وتبــــادل تلــــك البيانــــات أو 

  ها. عنغ لتبليا
ينبغــــي لمنظمــــات ومؤسســــات تمويــــل و 

البحوث أن تـدعم تنفيـذ الخطـة البحثيـة 
العالميــــة المتعلقــــة بمقاومــــة مضــــادات 

ا فـــي مجـــال الميكروبـــات المتفـــق عليهـــ
 الصحة العمومية.

                                                           
  التالي: اإللكترونيعلى الموقع  CAC/GL77-2011انظر الوثيقة     ١
 http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/  ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٠(تم االطالع في  .(  
(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  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 

٤ 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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النظــر فــي تنفيــذ خطــة بحثيــة عالميــة و 
بشـــــأن فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة 

مســألة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، 
تشــمل: إجــراء بحــوث لكفالــة اســتخدام 
األدويـــــة المضـــــادة للميكروبـــــات علـــــى 
نحــــــو مســــــؤول؛ وتحديــــــد الممارســــــات 
المحسنة الخاصة بالوقايـة مـن العـدوى 
فــي قطــاعي صــحة اإلنســان والحيــوان 
وفــــــــي مجــــــــال الممارســــــــة الزراعيــــــــة؛ 

ع علـــــــى اســـــــتحداث وســـــــائل يتشـــــــجالو 
وأدويــــــــة جديــــــــدة مضــــــــادة تشــــــــخيص 
 للميكروبات.

ال الصـــحة التـــابع لمنظمـــة الصـــحة مجـــ
  العالمية.

العمـــــــل مـــــــع الشـــــــركاء علـــــــى إنشـــــــاء و 
مســــتودع مســــتدام للمعلومــــات المتعلقــــة 
بمقاومــــــــــــــة مضــــــــــــــادات الميكروبــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــادة  وباســـــــــــــــــتخدام األدوي

يــدمج مــع  ،للميكروبــات ومــدى فعاليتهــا
المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
مجــــــال الصــــــحة ومــــــع برنــــــامج للتقيــــــيم 

 .للبيِّنات المستقل

  
 النظافــة الصــحيةالعــدوى باتخــاذ تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح و ب اإلصــابة : خفــض معــدالت٣الهــدف 

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

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 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 العالميــــــة و 
ــــــوان بتحــــــديث مــــــدوناتها  لصــــــحة الحي

الجديــدة  تتأخــذ التطـوراوأدلتهـا بحيـث 
  .  في االعتبار في مجال اللقاحات

ينبغــــي أن تواصــــل منظمــــة األغذيــــة و 
وأصــــحاب والزراعــــة إشــــراك المنتجــــين 

ـــــــــة فـــــــــي قطـــــــــاع المصـــــــــلحة ي األغذي
والزراعـــة فـــي اعتمـــاد ممارســـات جيـــدة 
فـــي مجـــال تربيـــة الحيوانـــات والصـــحة 
بهـــــدف تقلـــــيص اســـــتخدام المضـــــادات 
الحيويــــــــــة وخطــــــــــر تطــــــــــور مقاومــــــــــة 

 مضادات الميكروبات وانتشارها. 

تيســير وضــع وتنفيــذ سياســات وتصــميم 
واســـــــــــتخدام أدوات تعـــــــــــزز ممارســـــــــــات 

والوقايـــة مـــن العـــدوى  نظافـــة الصـــحيةال
بوجـــــــه خـــــــاص  تتصـــــــدىو  ومكافحتهـــــــا

ظــــاهرة مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ل
وتشــجع علــى مشــاركة المجتمــع المــدني 

ـــــــــي تحســـــــــين  جماعـــــــــاتو  المرضـــــــــى ف
نظافـــة الممارســـات المتبعـــة فـــي مجـــال ال

والوقايـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــدوى  الصـــــــــــــحية
 .  مكافحتهاو 

ــــة أن تراعــــو   بشــــانالتوصــــيات  يكفال
باللقاحات الجديدة  الخاصةالسياسات 

احتمــاالت  الحاليــة، تراعــيحــات واللقا
ضــيق مســاحة اختيــار العــالج بســبب 
 مقاومة مضادات الميكروبـات والفوائـد

المترتبـــــــة علـــــــى تقلـــــــيص  اإلضـــــــافية
اســـــــــــــــــتخدام العوامـــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــادة 
للميكروبـــــــات بمـــــــا فيهـــــــا المضـــــــادات 

  الحيوية.
العمــــــــل مــــــــع الشــــــــركاء والمنظمــــــــات 
األخـــــــرى علـــــــى تيســـــــير االســـــــتحداث 
والتقيـيم السـريري للقاحـات معينـة ذات 

ــــــــدول النظــــــــر فــــــــي اتخــــــــاذ  ــــــــود ال قــــــــد ت
 اإلجراءات التالية: 

ــــدعيم  اتخــــاذ إجــــراءات  • ــــذ وت ــــة لتنفي عاجل
والوقايــــــة مــــــن  نظافــــــة الصــــــحيةنهـــــج ال
  ؛ ومكافحتهاالعدوى 

إدراج التــــــــدريب والتثقيــــــــف فــــــــي مجــــــــال   •
والوقايـــة مـــن العـــدوى  النظافـــة الصـــحية

فـــي بـــرامج تـــدريب وتثقيـــف  ومكافحتهـــا
الرعايــــــة الصــــــحية والطــــــب  أخصــــــائيي

البيطــــــــري وبــــــــرامج تطــــــــويرهم المهنــــــــي 
المســـــــــــتمر واعتمـــــــــــادهم أو تســـــــــــجيلهم 

) فــي (إلزاميــاً  أساســياً  باعتبــارهم عنصــراً 
  ؛تلك البرامج

ـــــــز سياســـــــات  وضـــــــع  • ومعـــــــايير أو تعزي
فيمـــــا يخـــــص أنشـــــطة وطنيـــــة ممارســـــة 

فــــــي كافحتهــــــا الوقايــــــة مــــــن العــــــدوى وم
تلــــــك المرافــــــق الصــــــحية ورصــــــد تنفيــــــذ 

  مدى التقّيد بها.و السياسات والمعايير 
اشــتمال البــرامج الوطنيــة لترصــد ظــاهرة و 

مقاومة مضادات الميكروبات على جمـع 
البيانــات المتعلقــة بمــدى تــأثير مضــادات 
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أولويــة للوقايــة مــن األمــراض الُمعديــة 
  التي يصعب أو يستحيل عالجها.

العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 
والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان، 
ـــــي، علـــــى  ـــــي إطـــــار التعـــــاون الثالث ف

الســـتعمال اللقاحـــات وضـــع توصـــيات 
فــــــــي الحيوانــــــــات المنتجــــــــة للغــــــــذاء، 

ـــــك التوصـــــيات الخاصـــــة  بمـــــا ـــــي ذل ف
باللقاحــــات الجديــــدة، كوســــيلة للوقايــــة 
مــــن األمــــراض المنقولــــة بالغــــذاء فــــي 
البشــــــــــر والحيوانــــــــــات، والحــــــــــد مــــــــــن 

 استعمال مضادات الميكروبات.

التـي  الكائنـات المجهريـةالميكروبات في 
بالرعايـة  المرتبطـةتسبب حاالت العـدوى 

  الصحية.
ــــــة بصــــــح ــــــز الممارســــــات المتعلق ة وتعزي

الحيــــوان والقطــــاع الزراعــــي مــــن خــــالل 
ـــــي مـــــدونتي  ـــــذ المعـــــايير المنشـــــورة ف تنفي
المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان اللتــين 
تتعلــق إحــداهما بصــحة الحيوانــات البريــة 

 ١ةمائيــــــواألخــــــرى بصــــــحة الحيوانــــــات ال
وفـــي مدونـــة قواعـــد الممارســـات الخاصـــة 
ــــــــــــل مــــــــــــن مقاومــــــــــــة مضــــــــــــادات  بالتقلي

احتوائها وهي الميكروبات إلى أدنى حد و 
المدونـــــة الـــــواردة فـــــي الدســـــتور الغـــــذائي 

منظمــــــــة  لمنظمـــــــة األغذيـــــــة والزراعـــــــة/
    ٢.الصحة العالمية

الترويج للتطعيم باعتباره وسيلة للحد من 
حــاالت العــدوى التــي تصــيب الحيوانــات 

 المستخدمة في اإلنتاج الغذائي. 

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

: مــدى خفــض االســتهالك البشــري للمضــادات الحيويــة علــى الصــعيد العــالمي (مــع ةمقــاييس الفعاليــة الممكنــ
مراعاة الحاجة إلى تحسـين سـبل االسـتفادة منهـا فـي بعـض السـياقات) ومـدى تقلـيص حجـم اسـتعمال المضـادات 

روة الحيوانيــة البريــة والمائيــة والممارســات الزراعيــة األخــرى) واســتخدام العوامــل الحيويــة فــي اإلنتــاج الغــذائي (الثــ
 الطبية والبيطرية المضادة للميكروبات ألغراض ال تتصل بصحة اإلنسان والحيوان

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

أن تقــــوم المنظمــــة العالميــــة  ينبغــــي
ــــوان بانتظــــام بتحــــديث  لصــــحة الحي
مدونـــــــة صـــــــحة الحيوانـــــــات البريـــــــة 
ومدونـــة صـــحة الحيوانـــات المائيـــة، 
ــــــــق بظــــــــاهرة  وبخاصــــــــة فيمــــــــا يتعل

  .مقاومة مضادات الميكروبات
ألغذيــــة ا ينبغــــي أن تقــــوم منظمــــةو 

والزراعــــــة بانتظــــــام، بالتعــــــاون مــــــع 
منظمــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة العالميــــــــــــــــة، 

تعزيـــــــــــــــــز المفـــــــــــــــــاهيم المتعلقـــــــــــــــــة 
بالمضـــــــــــادات الحيويـــــــــــة البالغـــــــــــة 
األهميــة لصــحة اإلنســان والحيــوان 
ومواءمتهــــــا، فــــــي إطــــــار التعــــــاون 

ألغذيـــــــــة ا الثالثـــــــــي مـــــــــع منظمـــــــــة
والزراعة والمنظمة العالمية لصـحة 

أن تضــــم هــــذه  الحيــــوان، وضــــمان
المفاهيم كيفية استخدام المضـادات 
الحيويــــــة الجديــــــدة بحيــــــث يتســــــنى 

وضـــــع وتنفيـــــذ خطـــــط عمـــــل شـــــاملة 
مقاومــــــــة مضــــــــادات بشــــــــأن ظــــــــاهرة 

 تضم العناصر التالية: الميكروبات

ين عــاملين معتمــدين أخصــائي قيــام   •
فــي مجــال الصــحة ومجــال الطــب 

الوصــفات الطبيــة زيــع البيطــري بتو 
لألدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات 

، وذلــــك تحــــت وتوزيعهــــا وصــــرفها

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

 ).  ٢٠١٤أكتوبر  تشرين األول/ ٢٩االطالع في 
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يث مدونـــة قواعـــد باســـتعراض وتحـــد
ـــــــي  ـــــــواردة ف الممارســـــــة الخاصـــــــة ال

الــــــذي وضــــــعته الدســــــتور الغــــــذائي 
منظمة األغذية والزراعـة باالشـتراك 

والمتعلقـــــــة بتقليـــــــل  ،منظمـــــــةالمـــــــع 
إلــى  مقاومــة مضــادات الميكروبــات

أدنــــــى حــــــد واحتوائهــــــا علــــــى نحــــــو 
يأخـــــــذ مخلفاتهـــــــا فـــــــي األغذيـــــــة  ال

ـــــل أيضـــــا  ـــــار ب ـــــي االعتب فحســـــب ف
يير لتقليـــــــل ضـــــــرورة إرســـــــاء المعـــــــا

اســــــــــــــتخدام العوامــــــــــــــل المضــــــــــــــادة 
للميكروبــــــات إلــــــى أدنــــــى حــــــد فــــــي 
ـــــي الزراعـــــة  الممارســـــات المتبعـــــة ف

  .ومكافحتها
لمنظمــــة العالميــــة لصــــحة لينبغــــي و 

قاعـــــدة بيانـــــات  أن تنشـــــئ الحيـــــوان
عالميــــــة بشــــــأن اســــــتخدام األدويــــــة 
المضادة للميكروبات في الحيوانات 

ـــــدعم مـــــن منظمـــــة، وأن تتعهـــــدها  ب
ألغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة ا

 .  التعاون الثالثي إطارالعالمية في 
تقــــــوم أوســــــاط البحــــــث ينبغــــــي أن و 

ــــة فــــي كــــال القطــــاعين العــــام  العامل
صــناعة دوائــر  والخــاص،  بمــا فيهــا

، المستحضـــــــــــــــــــرات الصـــــــــــــــــــيدالنية
فــي اســـتحداث  بتوظيــف اســتثمارات

ـــــــــة  ـــــــــة منخفضـــــــــة التكلف أدوات فعال
ـــــــــــة  لتشـــــــــــخيص األمـــــــــــراض المعدي

بــار مــدى تــأثر المــواد المضــادة واخت
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 
ــــــــادة  ــــــــى زي إمكانيــــــــة الحصــــــــول عل

، األدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات
بتـــــــدابير لحمايـــــــة اســـــــتمرار  تقتـــــــرن

  فعالية هذه األدوية.
لهيئات والرابطات المهنية، ل ينبغيو 

اتخـــــــاذ موقـــــــف موحـــــــد إزاء تقييـــــــد 
استخدام اإلنسان لألدويـة المضـادة 

  للميكروبات.
توفير الـدعم للـدول األعضـاء فـي و 

اللــــوائح ذات مجــــال وضــــع وٕانفــــاذ 
لكـــــــــــي يتســـــــــــنى إمـــــــــــداد  الصـــــــــــلة

مضــــــادة  منتجــــــات ب المســــــتعملين 
ـــــــــات مضـــــــــمونة الجـــــــــودة للميكرو  ب

  .ومأمونة وناجعة حصراً 
وضــــع مبــــادئ توجيهيــــة ومعــــايير و 

تقنية لـدعم الحصـول علـى األدويـة 
ــــــات واختيارهــــــا  المضــــــادة للميكروب

واســتخدامها علــى  بيِّنــاتالمســند بال
نحو مسؤول، بما في ذلك المتابعة 

  في حال فشل العالج.
االضـــطالع بـــدور قيـــادي لتعزيـــز و 

لألدويــة علــى وضــع نظــم تنظيميــة 
الصعيدين الوطني واإلقليمـي لـدعم 
الممارســــــــات الســــــــليمة الســــــــتخدام 
األدوية المضادة للميكروبـات علـى 

 لــــــوائح النحــــــو األمثــــــل فــــــي إطــــــار
قابلـــــــة لإلنفـــــــاذ وبحيـــــــث و  مالئمـــــــة

يتســـنى تنظـــيم الممارســـات المتبعـــة 
  في الترويج على نحو واف.

التشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضـــــــاء و 
ضـــــرات ورابطـــــات صـــــناعة المستح

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

مـن أنـواع  على سبيل المثال، نوعاً 
مختلفـــة  فئـــةاألدويـــة التـــي تتطلـــب 

وبشــــأن  ،مــــن الضــــوابط التنظيميــــة
 تتبــــــــع فـــــــي توســــــــيمنهـــــــج جديـــــــدة 

المنتجــات تركــز علــى االحتياجــات 
مـن  بـدالً في مجال الصـحة العامـة 

 اســــــــــــتجابةً متطلبــــــــــــات التســــــــــــويق 
 هــذهضــرورة الحفــاظ علــى فعاليــة ل

األدويــــة وتــــأمين حصــــول الجميــــع 
  .يهاعل

(فـــــي وٕارشـــــادات معـــــايير ووضـــــع  
 التعــاون الثالثــي مــع منظمــة إطــار

كــادر  إشــراف هيئــة قانونيــة أو أي
آخــر مــدّرب كمــا ينبغــي ومــرّخص 

 اتللتشريع وفقاً بإنجاز هذا العمل 
  ؛ةالوطني

عــدم صــدور أي إذن بالتســويق إال   •
عوامــــــل المضــــــادة فيمــــــا يخــــــص ال

للميكروبـــــات المضـــــمونة النوعيـــــة 
 والمأمونة والفعالة؛

وضــــــــــع وتنفيــــــــــذ قــــــــــوائم وطنيــــــــــة    •
ـــة األساســـية فـــي  ومؤسســـية لألدوي

قـــــوائم منظمـــــة ب إطـــــار االسترشـــــاد
الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة النموذجيـــــــــــة 

اســـترداد لألدويــة األساســية وقــوائم 
والمبــــــــــــــادئ  تكــــــــــــــاليف األدويــــــــــــــة

التوجيهيــــــــــة للعــــــــــالج النمــــــــــوذجي 
واالســتعانة بهــا لتــوفير اإلرشــادات 
فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بشــــــــــراء األدويــــــــــة 
المضــــــــادة للميكروبــــــــات وتــــــــوفير 
الوصــــــفات الطبيــــــة لهــــــا وتنظــــــيم 
القطـــــــاع للممارســـــــات الترويجيـــــــة 

  ومراقبتها؛
القـدرات المختبريـة لتحديـد وضمان   •

العوامــــل الممرضــــة ومــــدى تأثرهــــا 
ضادة للميكروبات مـن باألدوية الم

أجل توفير اإلرشادات فيمـا يتعلـق 
باالســـــــــــتخدام األمثـــــــــــل لألدويـــــــــــة 
المضـــــــــــــادة للميكروبــــــــــــــات فــــــــــــــي 

 الممارسة السريرية؛

تـــوفير بـــرامج إشـــرافية تكفـــل رصـــد   •
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   •

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

تلــــــــك الحـــــــــوافز والــــــــتخلص مــــــــن 
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التــي تنتمــي الرابطــات  فــي ذلــكبمــا 
، والجهــات التــي إلــى هــذه الصــناعة

تــوفر التــأمين الصــحي وغيرهــا مــن 
، الجهــات التــي تتكفــل بــدفع النفقــات

مدونـــــة ســـــلوك للتـــــدريب  ضـــــعأن ت
التوعيــــة بشــــأن فــــي مجــــال  المالئــــم

العوامـــــــــل المضـــــــــادة للميكروبـــــــــات 
وتســـــويقها وشـــــرائها وســـــداد نفقاتهـــــا 
واستخدامها. وينبغـي أن تـنص هـذه 
ــــــى االلتــــــزام باالمتثــــــال  المدونــــــة عل
لألنظمة والمعايير الوطنية والدوليـة 

 دوائـر االعتمـاد علـى التخلص مـنو 
دالنية صــناعة المستحضــرات الصــي

للحصول على المعلومات والتثقيـف 
 بشــأن األدويــة وفــي بعــض الحــاالت

 .بشأن الدخل

ألغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة والمنظمــــــــــــة ا
 العالميــة لصــحة الحيــوان)، اســتناداً 

المتاحــة الدالــة  بيِّنــاتإلــى أفضــل ال
ضــرار لوجــود العوامــل علــى وقــوع أ

المضـــــادة للميكروبـــــات ومخلفاتهـــــا 
فـــــي البيئـــــة، وبخاصـــــة فـــــي الميـــــاه 
وميـــاه الصـــرف الصـــحي واألغذيـــة 
(بمـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــف الحيوانـــــات 

 المائية والبرية).

حــــــوافز الســــــتخدام تلــــــك  اعتمــــــادو 
  على الوجه األمثل؛العوامل 

وضــع تــدابير فعالــة وقابلــة لإلنفــاذ    •
فــــــي مجــــــالي التنظــــــيم وتصــــــريف 

ترخيص األدويـة  من أجل الشؤون
المضــــــادة للميكروبــــــات وتوزيعهــــــا 

 المالئــــم،نحــــو الواســــتعمالها علــــى 
وضـــــــمان جودتهـــــــا فـــــــي مجـــــــالي 
صـحة اإلنسـان والحيـوان، بمـا فــي 
ذلك وضـع إطـار تنظيمـي للحفـاظ 

حيوية الجديدة؛على المضادات ال
اســـــتخدام  بشـــــأنوضـــــع سياســـــات   •

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

المعايير الدوليـة الدستور الغذائي و 
المبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة للمنظمـــــــــة و 

العالميـــــــــــــــة لصـــــــــــــــحة الحيـــــــــــــــوان 
وٕارشــــــــــــادات منظمــــــــــــة الصــــــــــــحة 

ة لصحة المنظمة العالمي العالمية/
الحيــــــــــــــــوان بشــــــــــــــــأن اســــــــــــــــتخدام 
المضــــــــــــادات الحيويــــــــــــة البالغــــــــــــة 

ووقــــــــــــــف اســــــــــــــتخدام  ؛األهميــــــــــــــة
المضـــادات الحيويـــة بالتـــدريج فـــي 
تنميـــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــات وحمايـــــــــــــــة 

فـــي ظـــل غيـــاب تقيـــيم المحاصـــيل 
والحــــــد مــــــن اســـــــتخدام المخــــــاطر 

األدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات 
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

هــة ظــاهرة مســتدام فــي تعزيــز قــدرة جميــع البلــدان علــى مواجال: مــدى زيــادة االســتثمار ةمقــاييس 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

ينبغي أن يبين الشـركاء فـي القطـاعين 
المـــــــــــــالي واالقتصـــــــــــــادي المبـــــــــــــررات 
االقتصــــــــــــــــادية لالســــــــــــــــتثمار علــــــــــــــــى 
الصعيدين الوطني والعالمي في مجال 
مكافحـــــــة ظـــــــاهرة مقاومـــــــة مضـــــــادات 
الميكروبات، بمـا فـي ذلـك إجـراء تقيـيم 

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

وهــــــو عمــــــل يمكــــــن أن  اتإجــــــراءأي 
 .قيادته البنك الدولي يتولى

ألغذيـــــــة ا ينبغـــــــي أن تـــــــدعم منظمـــــــةو 
والزراعـــــة والمنظمـــــة العالميـــــة لصـــــحة 

لبيــان  الئمــةالحيــوان إجــراء تحلــيالت م
المبــــــــــررات االقتصــــــــــادية لالســــــــــتثمار 

ــــوفير المعلومــــات الالزمــــة ــــارال وت  ختي
ـــى  ـــة إل ـــة التـــدخالت الرامي تحســـين تربي
اإلدارة والصــحة الحيوانــات وممارســات 

واألمــــن البيولــــوجي  نظافـــة الصــــحيةوال
مضــــادات بهــــدف الحــــد مــــن اســــتخدام 

ــــــــــــــات (وظــــــــــــــاهرة مقاومــــــــــــــة ا لميكروب
ظــــروف مضــــادات الميكروبــــات) فــــي 

  .المختلفة اإلنتاج
 

 

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

مقاومــــــة  بشــــــأنخطــــــة العمــــــل العالميــــــة 
مضــــادات الميكروبــــات، وبخاصــــة فيمــــا 

 يتعلق باحتياجات البلدان النامية.

العمـــــل مـــــع البنـــــك الـــــدولي وغيـــــره مـــــن و 
لوضــــــــع نمــــــــاذج  المصــــــــارف اإلنمائيــــــــة

لتقدير االسـتثمار المطلـوب لتنفيـذ خطـط 
العمــل العالميــة المتعلقــة بظــاهرة مقاومــة 

تلـــــــك مضـــــــادات الميكروبـــــــات وتطبيـــــــق 
تلــــــك االحتياجــــــات  مضــــــاهاةالنمــــــاذج و 
  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.

م مــع الــدول األعضــاء والمنظمــات القيــاو 
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 

د فـــــــي البحـــــــوث المتعلقـــــــة مـــــــن جديـــــــ
بالمضــادات الحيويــة واســتحداثها (بمــا 
فيهــا مبــادرات المتابعــة التــي يضــطلع 
بها فريق الخبراء االستشاريين العامـل 

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

بظاهرة مقاومة مضـادات الميكروبـات 
ـــــــأمين  وينبغـــــــي أن تضـــــــع خططـــــــاً  لت

 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

األولويـــــــة إلجـــــــراء بحـــــــوث  إيـــــــالء  •
ـــــــــق  ـــــــــة أساســـــــــية فيمـــــــــا يتعل علمي
بــــــاألمراض المعديــــــة ودعــــــم تلــــــك 
البحـــــــوث وٕاقامـــــــة شـــــــراكات بـــــــين 
مؤسســــــات البحـــــــث فــــــي البلـــــــدان 

  المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
االرتكــــاز إلــــى مبــــدأ تقاســــم الفوائــــد   •

بإنصــــــاف وعلــــــى قــــــدم المســــــاواة 
بحســب مــا ُيّتفــق عليــه ثنائيــًا فيمــا 

ن فــي مجــال تحــري التعــاو يخــص 
مصـادر طبيعيـة للتنـوع البيولـوجي 
ــــــة  ومســــــتودعات المــــــواد البيولوجي
كمصـــــادر الســـــتحداث مضـــــادات 

  حيوية جديدة؛
تعزيـــز مــــا هـــو قــــائم مـــن شــــراكات   •

بــــــين القطــــــاعين العــــــام والخــــــاص 
وٕاقامــة شــراكات جديــدة بــين هــذين 
القطــــــــــــاعين لتشـــــــــــــجيع البحـــــــــــــث 
واســتحداث عوامــل جديــدة مضــادة 

ائل تشــــــخيص للميكروبــــــات ووســــــ
  ؛جديدة
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 ؛)١حث والتطويربالمعني بال

ــــــــــد   • ــــــــــات طــــــــــرق العــــــــــالج أتحدي ولوي
والتشـــــــــــخيص واللقاحـــــــــــات الجديـــــــــــدة 

حـاالت ظهـور وانتشـار  باالستناد إلـى
تعــــــرض  التــــــي خطيــــــرة أوالعــــــدوى ال

الحيــــــاة للخطــــــر بســــــبب الممرضــــــات 
 المقاومة لألدوية؛

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

 ؛التدخالت

اإلتاحــــــــة الميســــــــورة التكلفــــــــة تيســــــــير   •
 ٢الحاليــة والجديــدة دويــةلأل والمنصــفة

ــــــة  وغيرهــــــا مــــــن المنتجــــــات مــــــع كفال
النحــــــــو المالئــــــــم ا علــــــــى اســــــــتخدامه

 ؛واألمثل

وضــع نمــاذج تعاونيــة مفتوحــة للبحــث   •
إتاحـــــة يؤيـــــد  والتطـــــوير علـــــى نحـــــو 

تأتيـة مـن هـذا المنتجـات المالمعارف و 
تشـــــجع علـــــى حـــــوافز  ويـــــوفرالبحـــــث 

 الستثمار.ا

ــــب األفكــــار  • مبتكــــرة لتمويــــل ال تجري
عتمـــاد نمـــاذج الالبحـــث والتطـــوير و 

تشـــــجيع مـــــن أجـــــل ســـــوقية جديـــــدة 
 إتاحــــــــــــــةاالســــــــــــــتثمار وضــــــــــــــمان 

مضـــــــــــادة الجديـــــــــــدة المنتجـــــــــــات ال
 للميكروبات.

  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
ات الميكروبــات بشــأن مقاومــة مضــادمســودة خطــة العمــل العالميــة  النظــر فــيإلــى  جمعيــة الصــحة مــدعوة  -٥٢

  .هذه، وٕالى إقرارها
  
  

=    =    =  
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