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  تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات  ٢٧-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١مرضى؛بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين وال  
  

وإذ تسلّم بأن احتواء مقاومة مضادات الميكروبات شرط أساسي لبلوغ العديد من األهـداف المتعلقـة                  
  بالصحة المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛

  
، تايلنـد،   تـشيانغ مـاي   (وإذ تذكّر بتوصيات المؤتمر الدولي الثاني بشأن تحسين استخدام األدويـة              
  ؛)٢٠٠٤

  
وإذ تذكّر أيضاً باالستنتاجات التي خلصت إليها تقارير منظمة الصحة العالمية ذات الصلة بما فيها                 

 وتوصية كوبنهاغن الصادرة عن مؤتمر االتحاد األوروبي بـشأن          ٢،"األدوية ذات األولوية ألوروبا والعالم    "
  ؛)١٩٩٨كوبنهاغن، (، "خطر الميكروبات"
  

 انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ال يعترف بأية حدود وطنية، وقد وصل إلى نسب وإذ تدرك أن  
تقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالمي، وخصوصاً بالنظر إلـى              

  تناقص استحداث عوامل جديدة مضادة للميكروبات؛
  

 بشأن استخدام األدوية علـى نحـو        ١٣- ٤٧ع صج   و ٢٧- ٣٩ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرارين السابقين       
 بشأن األمـن    ١٤- ٥٤ج ص ع   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار       ١٧- ٥١ج ص ع  رشيد، وبالقرار   
  الصحي العالمي؛

  
وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية مع الحكومات والجامعات والقطاع الخاص               

ل احتواء مقاومة مضادات الميكروبات، عن طريق اإلسهام في الوقاية من           والمنظمات غير الحكومية من أج    
  انتشار األمراض المعدية؛

  
وإذ تشير إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز لم يتم على نطاق واسع تنفيـذ اسـتراتيجية                     

  ٣احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

 مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيـز اسـتخدام        وإذ ترغب في تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء         
لعوامل المضادة للميكروبات على نحو رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها بغية تحسين حالة األمن الـصحي    ا

  العالمي؛
  

وإذ تؤكد مجدداً على ضرورة اتباع أسلوب متسق وشامل ومتكامل، على الصعيد الوطني، لتعزيز                
  روبات؛احتواء مقاومة مضادات الميك

  
واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان لكي يؤكد كل من الحكومات وأصحاب المهن الصحية والمجتمـع                  

المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي من جديد على االلتزام بضمان توظيف استثمارات كافية من أجل               
  احتواء مقاومة مضادات الميكروبات،

                                                            
  .٥٨/١٤الوثيقة ج   ١
  .WHO/EDM/PAR/2004.7الوثيقة    ٢
  .WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2الوثيقة    ٣
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١
  

ضمان وضع نهج متسق وشامل ومتكامل، على الصعيد الوطني، لتنفيذ استراتيجية احتواء              )١(
مقاومة مضادات الميكروبات، حسب االقتضاء، مع مراعاة الحوافز المالية وغيرها من الحوافز التي 

  قد يكون لها أثر ضار في السياسات الخاصة بوصف األدوية وصرفها؛
  
 للعوامل المضادة للميكروبات بما في ذلك من خالل وضع وإعمال           تعزيز االستخدام الرشيد    )٢(

  دالئل وطنية تخص الممارسات العادية بشأن حاالت العدوى الشائعة، في القطاعين العام والخاص؛ 
  
القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز تشريعاتها الخاصة بإتاحة األدوية بوجـه عـام وبإتاحـة                )٣(

  بوجه خاص؛العوامل المضادة للميكروبات 
  
حشد الموارد البشرية والمالية من أجل التقليل إلى أقصى حد من نشوء وانتـشار مقاومـة                  )٤(

مضادات الميكروبات، والسيما عن طريق تعزيز استخدام العوامل المضادة للميكروبات على نحـو             
  رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها؛

  
  ى المستشفوية؛توخي الفعالية في رصد ومكافحة حاالت العدو  )٥(
  
القيام، على نحو منتظم، برصد استخدام العوامل المضادة للميكروبـات ورصـد مـستوى                )٦(

  مقاومة مضادات الميكروبات في جميع القطاعات المعنية؛ 
  
التقاسم النشط للمعارف والخبرات بشأن أفضل الممارسات المتبعة فـي تعزيـز اسـتخدام                )٧(

   نحو رشيد؛ العوامل المضادة للميكروبات على
  

  : المدير العام ما يليتطلب الى  - ٢
  

  تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛  )١(
  
 بشأن احتواء مقاومة مـضادات      ١٤- ٥٤ج ص ع   و ١٧- ٥١ج ص ع  التعجيل بتنفيذ القرارين      )٢(

 التقني إلى الدول األعضاء بنـاء علـى         الميكروبات، وذلك عن طريق توسيع وتعزيز تقديم الدعم       
  طلبها؛

  
سـتخدام العوامـل المـضادة       ال سائر البرامج المعنية والشركاء بهدف الترويج      التعاون مع   )٣(

للميكروبات على نحو سليم في سياق االستخدام الرشيد لألدوية عن طريق تدعيم التـدخالت التـي                
عارف والخبرات بين األطراف المعنية بشأن أفـضل        الم  وتقديم الدعم من أجل تقاسم     ،ثبتت فعاليتها 
  الممارسات؛

  
توفير الدعم من أجل توليد معلومات محدثة حول مقاومة مـضادات الميكروبـات علـى                 )٤(

  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وإتاحة هذه المعلومات للدول األعضاء ولسائر األطراف؛
  
رائن حول التدخالت عالية المردود من أجـل تـوقي          توفير الدعم من أجل جمع وتقاسم الق        )٥(

  ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيدين الوطني والمحلي؛
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رفع تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، ثم رفع تقارير منتظمة، عن التقدم المحرز                )٦(
  .هذا القراروالمشاكل التي تتم مواجهتها واإلجراءات األخرى المقترحة في تنفيذ 

  
  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )السابع، التقرير "أ"اللجنة   

  




