
 

 

 
RESOLUTION 

   10 –ق /49إل /ش م     اإلقليميةجنةالل
   EM/RC49/R.10         لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر /تشرين األول 2                                   الدورة التاسعة واألربعون

     من جدول األعمال)أ (11البند 

  ، واالستخدام الرشيدالمكروباتلمضادات مقاومة ال
   للعوامل المضادة للمكروبات

  اللجنة اإلقليمية،

ناقشت الورقة التقنية حول المقاومة لمضادات المكروبات، واالستخدام الرشيد للعوامل          ن  بعد أ 
  ،)1(المضادة للمكروبات

  ، المقاومة لمضادات المكروبات في اإلقليموتزايدجسامة وإذ تدرك 

د  تالحظ العالقة المباشرة بين تزايد المقاومة لمضادات المكروبات وبين        وإذ    من جوانب      العدي
  ،لألدويةاالستعمال غير الرشيد 

ة     ضادات الحيوي يد للم ر الرش تعمال غي ا إزاء االس ن قلقه رب ع ي وإذ تع ةف ناعة األغذي  ص
  ،المواشيفي تربية لنمو معزِّزات لوآ

ات   مقاومة   ل الراهنة االتجاهات   التحدِّيات التي تضعها   في اعتبارها    تأخذوإذ    مضادات المكروب
  معالجة الفعَّالة لألمراض ذات األولوية بتكلفة ميسورة للفرد وللمجتمع،في طريق ال

  :ما يلي إلى الدول األعضاء تدعو .1

اح  دة، تحت قيادة وزارة الصحة، معني       فريق عمل تشترك فيه قطاعات متعد       إنشاء 1.1 تواء  ب
  ؛المقاومة لمضادات المكروبات
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ات إدخال    2.1 شري  آلي ا، لضمان االستعمال المناسب                 ت ة الموجود منه ة، أو تقوي عية وتنظيمي
  ؛، وضمان عدم صرفها إال بناًء على وصفة طبيةللمكروباتلألدوية المضادة 

ائم       ،   في جميع المستشفيات    لمكافحة العدوى  وبرامج عالجيةإنشاء لجان      3.1 ا هو ق وتقوية م
  ؛منها

ام  إ  4.1 شاء نظ ين رات المرجعي وطن ات، أو    للمختب ضادات المكروب ة لم د المقاوم ة لترصُّ
  ؛تقوية هذا النظام إن آان قائمًا

ال  5.1 ع إدخ ة لجمي رامج التعليمي ي الب ية ف ة األساس وم األدوي امليال مفه يع ة ن ف  الرعاي
  .وفي الدراسات العليا األولى في المرحلة الجامعية ،الصحية

  : المدير اإلقليمي ما يليتطلب إلى .2

  ؛مقاومة لمضادات المكروبات على إقامة شبكات لترصُّد اللتشجيعا  1.2

وطني أو            2.2 توفير الدعم التقني والمالي للبحوث الميدانية، سواء على الصعيد اإلقليمي أو ال
  ؛قييم واحتواء المقاومة لمضادات المكروباتت بهدفالمؤسسي، وذلك 

ة    3.2 شاف إمكاني سميةاستك سا  ت ة، لم ة إقليمي رات مرجعي ى    مختب ضاء عل دول األع عدة ال
  ؛ضمان جودة األدوية التي يتم تسويقها في اإلقليم

 . تنفيذ هذا القراربالتقدُّم الـُمْحَرز في اللجنة اإلقليمية على علم قاءإب  4.2

 


