
 
  
  
  
  
  
 

  ٢٥-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.25    من جدول األعمال ٥-١٦البند 
  
  
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

 جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

  ١؛لميكروباتل األدوية المضادةبعد النظر في التقرير الخاص بمقاومة 
 

  بدور المنظمة القيادي في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛ ٕاذ تعترفو 
  

ــــــــــرارات  ــــــــــر بالقـــــــــ ـــــــــة،  ١٣-٤٧ج ص عو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تذكـــــ ــــــــــأن االســـــــــتعمال الرشـــــــــيد لألدوي بشـــــــــ
 األمـراض المسـتجدة وغيرهـا مـن األمـراض السـارية: مقاومـة مضـادات الميكروبـات،بشأن  ١٧-٥١ص ع  ج وبالقرار

بشـــأن تحســـين احتـــواء مقاومـــة  ٢٧-٥٨ج ص عبشـــأن األمـــن الصـــحي العـــالمي، والقـــرار  ١٤-٥٤ص ع  ج قـــراروال
ــــرار  ــــات، والق ــــى ١٦-٦٠ص ع  جمضــــادات الميكروب ــــة عل ــــدم المحــــرز فــــي اســــتعمال األدوي ــد،  بشــــأن التق ـــ نحــــو رشيــ

ــرار ي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث بشـــأن متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــ ٢٢-٦٦ع  ص  ج والقــــ
  والتطوير؛

  
وٕاذ تــدرك أن إتاحــة  العوامــل الناجعــة المضــادة للميكروبــات ُتعــد شــرطًا أساســيًا فــي معظــم مجــاالت الطــب 
الحــديث، وأن المقاومــة المتزايــدة لمضــادات الميكروبــات تهــدد المكاســب التــي تحققــت بصــعوبة فــي مجــالي الصــحة 

ن خالل األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، وأن مقاومة مضـادات والتنمية، وخصوصًا تلك التي تحققت م
الميكروبـــات تهـــّدد اســـتدامة اســـتجابة الصـــحة العموميـــة لمقتضـــيات الكثيـــر مـــن األمـــراض الســـارية، بمـــا فيهـــا الســـل 

  ؛األيدزوالمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ 
  

قاومة مضادات الميكروبات تشكل عبئـًا ثقـيًال ومتناميـًا علـى وٕاذ تدرك أن العواقب الصحية واالقتصادية لم  
البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل والمنخفضـــة الـــدخل، وتقتضـــي اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة علـــى المســـتوى 

  الوطني واإلقليمي والعالمي، وخصوصًا بالنظر إلى محدودية تطوير العوامل الجديدة المضادة للميكروبات؛
  

بأن األثر الرئيسي لمقاومة مضادات الميكروبات يلحق بصحة اإلنسـان، ولكنهـا تقـر بـأن العوامـل وٕاذ تقر 
المساعدة والعواقب، بما في ذلك العوامل والعواقب االقتصادية وغيرها، تتجـاوز مجـال الصـحة، ومـن ثـم يلـزم اتبـاع 

ًا من نهج "الصحة الواحدة" وما وراءه  نهج متسق وشامل ومتكامل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني انطالق
وٕاشـــراك مختلـــف األطـــراف الفاعلـــة والقطاعـــات، مـــن قبيـــل الطـــب البشـــري والطـــب البيطـــري وقطـــاع الزراعـــة والبيئـــة 

  والمستهلكين؛
                                                           

 .٦٧/٣٩الوثيقة ج    ١
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وٕاذ تالحــظ أن الــوعي بالنطــاق الواســع والعجلــة فيمــا يتعلــق بالتهديــد القــائم هــو وعــي محــدود، وأن القــرارات 
درت عـن جمعيـة الصـحة، واالسـتراتيجيات الخاصـة بـاحتواء مقاومـة مضـادات الميكروبـات لـم تُنفـذ السابقة التي صـ

  بعد على نطاق واسع؛ 
  

وٕاذ تقر بأن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل مجموعة كبيـرة مـن مسـببات األمـراض، بمـا فيهـا الجـراثيم 
مســببات األمــراض، والســيما الجــراثيم المقاومــة  والفيروســات والطفيليــات، ولكنهــا تقــر بــأن نشــوء المقاومــة بــين بعــض

  للمضادات الحيوية، يكتسي أهمية عاجلة بوجه خاص ويلزم إيالء معظمها اهتمام فوري؛
  

وٕاذ ترحــــب بإنشــــاء فرقــــة العمــــل العالميــــة التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة والمعنيــــة بمقاومــــة مضــــادات 
ومنظمــة الصــحة  يــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوانالميكروبــات، وبالتعــاون الثالثــي بــين منظمــة األغذ

  ،العالمية
 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
 

زيادة الوعي والمشاركة والقيادة على المستوى السياسي من أجل تسريع الجهود الرامية إلـى إتاحـة  )١(
 مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول؛

  
راءات عاجلـــة علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي لتعزيـــز الوقايـــة مـــن العـــدوى اتخـــاذ إجـــ  )٢(

  ومكافحتها بوسائل تشمل تطبيق تدابير التصحح األساسية؛
  
تطـــوير أو تعزيــــز الخطـــط واالســــتراتيجيات الوطنيـــة والتعــــاون الـــدولي مــــن أجـــل احتــــواء مقاومــــة   )٣(

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

  مضادات الميكروبات؛
  
تعزيز النظم العامة إلدارة المستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك النظم التنظيمية وآليات سلسـلة   )٥(

لمضـادة للميكروبـات، التوريد والبنية التحتية للمختبرات، حسب االقتضاء، لضمان توافر العوامـل الناجعـة ا
مــع مراعــاة الحــوافز الماليــة والحــوافز األخــرى التــي قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى سياســات وصــف األدويــة 

  وصرفها؛
  
رصــد مــدى مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والرصــد الُمنــتظم الســتعمال المضــادات الحيويــة فــي    )٦(

بمــا فــي ذلــك تربيــة الحيوانــات، وتبــادل كــل القطاعــات ذات الصــلة، وخصوصــًا قطــاعي الصــحة والزراعــة، 
  هذه المعلومات كي يتسنى كشف االتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية السائدة ورصدها؛

  
تحســين وعــي جميــع مقــدمي خــدمات الرعايــة وأصــحاب المصــلحة مــن القطــاع العــام والقطاعــات   )٧(

ضــــرورة االســــتعمال  )٢) التهديــــد الــــذي تشــــكله مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، (١األخــــرى بمــــا يلــــي: (
  ) أهمية تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؛٣المسؤول للمضادات الحيوية، (

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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ث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك األوســـاط األكاديميـــة، وبواســـطة نمـــاذج  تعاونيـــة تشـــجيع ودعـــم البحـــ  )٨(
وماليــة جديــدة، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات وتعزيــز اســتعمال المضــادات علــى نحــو 
مســـؤول ووضـــع نهـــوج مجديـــة إلطالـــة عمـــر األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات، وتشـــجيع اســـتحداث وســـائل 

  ة مضادة للميكروبات؛ تشخيص جديدة وأدوية جديد
  
التعاون مع األمانة على إعداد وتنفيذ خطة عمل عالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبـات،   )٩(

  بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية، تستند إلى كل ما هو متاح من البينات وأفضل الممارسات؛
  
يلــي:  معنيــة بمــا طاعــات منفصــلةمضــادات الميكروبــات فــي ثالثــة قإنشــاء نظــم لترصــد مقاومــة   )١٠(
فــي جميــع مرافــق الرعايـــة الخــارجيون  لمرضـــى) ا٢، (المستشــفياتالمرضــى الــداخليون الراقــدون فــي  )١(

لغيـر األغـراض  مضـادات الميكروبـاتواسـتعمال  لحيوانـات) ا٣، (وفـي المجتمـع المحلـيالصحية األخـرى 
  .البشرية

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
 

الرئيسـي وعلـى مسـتوى  أن تشارك جميع أجزاء المنظمة ذات الصـلة، علـى مسـتوى المقـرضمان   )١(
التنســـيق بينهـــا بفعاليـــة فـــي تعزيـــز العمـــل الخـــاص  المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، مشـــاركة نشـــطة وأن يـــتم

بـــاحتواء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، بمـــا يشـــمل القيـــام بـــذلك مـــن خـــالل تتبـــع تـــدفقات مـــوارد البحـــث 
طــوير بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي المرصــد العــالمي الجديــد للبحــث والتطــوير فــي مجــال والت

  الصحة؛
  

وبرنـــامج العمـــل  ٢٠١٥-٢٠١٤اســـتبقاء المـــوارد الكافيـــة لعمـــل األمانـــة، وفقـــًا للميزانيـــة البرمجيـــة   )٢(
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤العام الثاني عشر 

  
الزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة تعزيز التعاون الثالثـي بـين منظمـة األغذيـة و   )٣(

  الصحة العالمية من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات انطالقًا من روح نهج "الصحة الواحدة"؛
  

القيام مع األمين العام لألمم المتحدة بتحري الخيارات الخاصة بمبادرة رفيعة المستوى تشمل عقد   )٤(
أجــل زيــادة الــوعي والمشــاركة والقيــادة علــى المســتوى السياســي بشــأن مقاومــة اجتمــاع رفيــع المســتوى، مــن 

  مضادات الميكروبات؛
  

فــي ذلــك مقاومــة  إعــداد مســودة خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا  )٥(
فضــة البلــدان، وخصوصــًا البلــدان المنخ المضــادات الحيويــة، تلبــي الحاجــة إلــى ضــمان تــوافر القــدرة لكــل

مضــادات الميكروبــات، وتراعــي خطــط العمــل القائمــة وكــل  والمتوســطة الــدخل، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة
الممارســــات، وكــــذلك التوصــــيات الصــــادرة عــــن الفريــــق االستشــــاري  هــــو متــــاح مــــن البينــــات وأفضــــل مــــا

ت التــي السياســا لمنظمــة الصــحة العالميــة والمعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات، وحزمــة التــابع التقنــي
  يلي: والتي تطلب من الدول األعضاء ما لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،وضعتها المنظمة 

  
لة، مع توفير المساءلة ومشاركة المجتمع المدني؛  (أ)   االلتزام بخطة وطنية شاملة ومموَّ

  تعزيز قدرات الترصد والقدرات المختبرية؛  (ب)
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  األساسية المضمونة الجودة؛ضمان اإلتاحة غير المنقطعة لألدوية   (ج)

تنظيم وتعزيـز االسـتعمال الرشـيد لألدويـة، بمـا فـي ذلـك اسـتعمالها فـي تربيـة الحيوانـات،   (د)
  وتأمين الرعاية السليمة للمرضى؛

  تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها؛  )ه(

  تعزيز االبتكار والبحث والتطوير الستحداث أدوات جديدة؛   (و)
  
دد القطاعـات فـي تـوفير المعلومـات الالزمـة إلعـداد مسـودة خطـة العمـل العالميـة، اتباع نهـج متعـ  )٦(

وكذلك مع سـائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين، وخصوصـًا أصـحاب  ١وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء
، مـــع المصــلحة المتعــددي القطاعــات، مثــل منظمــة األغذيـــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان

  ؛ة إدارة حاالت تعارض المصالح المحتملةمراعاة ضرور 
  
تقـديم مســودة خطـة العمــل العالميـة لمكافحــة مقاومـة مضــادات الميكروبـات، بمــا فـي ذلــك مقاومــة   )٧(

المضادات الحيوية، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه 
ر مــوجز عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الجوانــب األخــرى مــن هــذا السادســة والثالثــين بعــد المائــة، مــع تقريــ

  القرار.
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   

  
  

=     =     =  

                                                           
 ل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكام   ١


