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  مقاومة األدوية المضادة للميكروبات
  

  تقرير من األمانة
  
  
 ١بنســخة ســابقة مــن هــذا التقريــر،أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا، فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة،   -١

   تم تحديثها. ٨و ٤ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الواردة أدناه في الفقرتين  ١٣.٢ق١٣٤ت  م القرار واعتمد
  
استعمال األدوية المضادة للميكروبات انخفاضـًا كبيـرًا فـي معـدل  منذ األربعينات من القرن العشرين أحدث  -٢

الوفيات الناجمة عن األمراض المعديـة، ووفـر الحمايـة مـن المضـاعفات المعديـة فيمـا يتعلـق بكثيـر مـن الممارسـات 
ط والتــي تشــمل الجراحــة ورعايــة المواليــد وعــالج الســرطان. ومــع ذلــك فــإن االســتعمال المكثــف أو الســيئ أو المفــر 

يرفع على نحو متزايد مستويات مقاومة مضادات الميكروبـات  ٣لمضادات الميكروبات في صحة اإلنسان والحيوان
لمجموعــة كبيــرة مــن مســببات األمــراض (الجــراثيم والفيروســات والفطريــات والطفيليــات) فــي كــل البلــدان ولــدى جميــع 

ارة باألغذيـة يمكـن أن تنتشــر مقاومـة األدويــة المرضـى مـن كــل الفئـات العمريـة. وفــي ظـل زيــادة حركـة السـفر والتجــ
المسـتحث للمقاومـة، والـذي يسـبب  (NDM-1) ١-الكتيمـاز -انتشارًا سريعًا مثلما نـرى مثالـه فـي اإلنـزيم الفلـزي بيتـا 

مقاومة أدوية كاربابينيمز، وهي مجموعة هامة من المضادات الحيوية: وقد اكُتشفت مقاومة هـذه األدويـة ألول مـرة 
  ، ولكنها توجد اآلن في جميع قارات العالم.٢٠٠٨واحد عام  في بلد

  
وتظهــــر آليـــــات مقاومـــــة جديــــدة تجعـــــل مـــــن الصــــعب أو مـــــن المســـــتحيل عــــالج حـــــاالت عـــــدوى معينـــــة.   -٣

ــــي تحــــدث فــــي  وتشــــمل ــــي المستشــــفيات وحــــاالت العــــدوى الت ــــي تحــــدث ف ــــى ذلــــك حــــاالت العــــدوى الت األمثلــــة عل
تصـيب األطفـال (مثـل االلتهـاب الرئـوي والتهـاب السـحايا) وحـاالت العـدوى  المحلي، كحاالت العدوى التي المجتمع

المنقولــة جنســيًا (مثــل النيســرية البنيــة). كمــا أن تطــور العوامــل الجديــدة المضــادة للميكروبــات، وغيرهــا مــن تــدخالت 
األدويـــة  الوقايـــة والعـــالج مـــن األمـــراض المعديـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وســـائل التشـــخيص واللقاحـــات، ال يواكـــب خســـارة

  الموجودة.
  
وتؤدي حاالت العدوى الناجمة عن مسببات األمراض المقاومة لألدوية إلى زيادة معدالت الوفاة في جميع   -٤

 الت دخـول وحـدات العنايـة المركـزة.البيئات، ويمكن أن تفضي إلى إطالة أمد اإلقامة في المستشفيات وزيادة احتما
وتهــدد مقاومــة مضــادات الميكروبــات االســتدامة الطويلــة األمــد للمكافحــة الصــحية العموميــة لألمــراض الســارية، بمــا 

  فيها السل، والمالريا، واأليدز والعدوى بفيروسه.
                                                           

المحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة و  ١٣٤/٣٧ت  مانظـــر الوثيقـــة     ١
 (باإلنكليزية). ٤، الفرع الحادية عشرة

لالطـالع علـى القــرار واآلثـار الماليــة واإلداريـة المترتبـة علــى اعتمـاد القــرار  ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظـر الوثيقـة     ٢
  بالنسبة إلى األمانة.

٣   The world medicines situation 2011. Geneva, World Health Organization, 2011. 
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ـــة عـــدوى بالســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة مـــن  ٦٣٠ ٠٠٠حـــدث مـــا يقـــدر بنحـــو  ٢٠١١وفـــي عـــام   -٥ حال
مليــــون حالــــة. وتشــــكل نســــبة حــــاالت الســــل المقــــاوم  ١٢ة فــــي العــــالم والبــــالغ عــــددها حــــاالت الســــل المنتشــــر  بــــين

تقريبــــًا مــــن الحــــاالت التــــي ســــبق عالجهــــا. وال يمكــــن  ٪٢٠تقريبــــًا مــــن الحــــاالت الجديــــدة و ٪٤المتعــــددة  لألدويــــة
حالــة الواحــدة مــن حــاالت الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. وتســاوي تكلفــة عــالج ال ٪٥٠النــاجع إال لنســبة  العــالج
حالــة مـــن حــاالت الســـل الحســـاس  ١٠٠حـــاالت الســل المقـــاوم لألدويـــة المتعــددة، فـــي المتوســط، تكلفـــة عـــالج  مــن

ـــة. وتـــم فـــي  بلـــدًا تحديـــد شـــكل مـــن أشـــكال المقاومـــة أكثـــر وخامـــة هـــو الســـل الشـــديد المقاومـــة لألدويـــة  ٨٤لألدوي
  ١المتعددة.

  
وزاد معـــدل انتشـــار مقاومـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين المرضـــى الـــذين بـــدأوا العـــالج المضـــاد   -٦

إلـى نحـو  ٢٠٠٧فـي عـام  ٪٥بلدًا من البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل مـن نحـو  ١٢للفيروسات القهقرية في 
في البلدان المرتفعة  ٪١٧و ٪١٠ويمكن أن تبلغ مستويات مقاومة األدوية نسبة تتراوح بين  ٢٠١٠.٢في عام  ٪٧

  الدخل.
  
وُيعــد دواء أرتيميســينين هــو المــالذ األخيــر لعــالج المالريــا المنجليــة، وتشــكل مقاومتــه خطــرًا علــى مكافحــة   -٧

  ٣المالريا.
  
وبخــالف األثــر الصــحي العمــومي الفــوري لهــذه األمــراض فــي معــدالت المراضــة ومعــدالت الوفــاة تســتتبع   -٨

حــذر المنتــدى االقتصــادي  ٢٠١٣كــاليف صــحية اقتصــادية كبيــرة. وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير مقاومــة الميكروبــات ت
العـــالمي مـــن أن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات ُتعـــد مـــن المخـــاطر الرئيســـية علـــى األمـــن الصـــحي العـــالمي ومـــن 

لي مـــن جـــراء الضـــروري أن يتصـــدى لهـــا العـــالم، وطالـــب بـــإيالء االهتمـــام لواقـــع أن خســـائر النـــاتج المحلـــي اإلجمـــا
  .٪١,٦و ٪٠,٤مقاومة الميكروبات تتراوح بين 

  
  االستجابة الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات

  
 ٢٠٠١منــذ أن أصــدرت المنظمــة االســتراتيجية العالميــة الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي عــام   -٩

بشـــأن اســـتعمال  ١٦-٦٠ص ع جاعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة عـــدة قـــرارات بشـــأن هـــذا الموضـــوع (كـــان آخرهـــا القـــرار 
بشأن توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد  ١٥-٦٢ج ص عاألدوية على نحو رشيد، والقرار 

شكلت دعوة إلى العمل بشأن يـوم  ٢٠١١المقاومة لألدوية). وتم تدشين عدة مبادرات، بما في ذلك مبادرة في عام 
واألحـدث فـي هـذا الصـدد هـو قيـام المـديرة  ٤سياسـات ألصـحاب المصـلحة. الصحة العالمي، وصدرت معهـا حزمـة

العامة بعقد فريق استشـاري اسـتراتيجي تقنـي معنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات، والـذي عقـد اجتماعـه األول فـي 
  .٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ٢٠و ١٩جنيف يومي 

  
  
  

                                                           
١   Global tuberculosis report 2012. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٢   WHO HIV drug resistance report. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٣   World malaria 2012 report. Geneva, World Health Organization, 2012. 
٤   World Health Day 2011: Policy briefs.  http://www.who.int/world-health-day/2011/policybriefs/en/    تـم االطـالع)

 ).٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١في 
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مجابهـــــة مقاومـــــة مضـــــادات ووضـــــعت بعـــــض الـــــدول األعضـــــاء خطـــــط عمـــــل أو اســـــتراتيجيات وطنيـــــة ل  -١٠
) بـأن لــديها خطــط ٪٣٢دولـة عضــوًا ( ٩٢دولـة عضــوًا مـن بــين  ٢٩الميكروبـات. وفــي إطـار مســح مسـتمر أفــادت 
فيما بين البلدان  ٪٢٠فيما بين البلدان المرتفعة الدخل وأقل من  ٪٦٠عمل وطنية شاملة. وتتراوح النسبة بين نحو 

  المنخفضة والمتوسطة الدخل.
  

نطــاق اإلقلــيم األفريقــي تــوفر بعــض المبــادرات القائمــة، مثــل أنشــطة الترصــد واالســتجابة المتكاملــة، وعلــى   -١١
  منصة لالنطالق نحو تعزيز مختبرات الصحة العمومية ورصد مقاومة مضادات الميكروبات.

  
شــائعة وفــي إقلــيم األمــريكتين هنــاك شــبكة ترصــد راســخة لرصــد المقاومــة فــي حــاالت العــدوى الجرثوميــة ال  -١٢

والمالريــا والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. وتــم الترصــد المتكامــل لمقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي عــدة بلــدان. 
بلـدًا شـمله  ١٩بلـدان مـن بـين  ١٠وتتواصل جهود تعزيز قدرات المختبـرات والوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، وتقـوم 

نيـة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات. ويجـري تنفيـذ اسـتراتيجيات المسح في أمريكـا الالتينيـة بتشـغيل بـرامج وطنيـة مع
ـــيم. وفـــي الـــدورة الحاديـــة  وٕاجـــراءات مـــن أجـــل تحســـين اســـتعمال وجـــودة األدويـــة ومواءمـــة تنظـــيم األدويـــة فـــي اإلقل
والخمســـين لمجلـــس إدارة منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة طلبـــت الـــدول األعضـــاء مـــن المكتـــب الصـــحي للبلـــدان 

أن يعــد اســتراتيجية وخطــة عمــل إقليميتــين الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات بحيــث تشــكالن دلــيًال األمريكيــة 
  ١للسياسات وخطط التشغيل الوطنية.

  
، الــذي دعــا الــدول ١٠-/ق٤٩إ م/لش اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط القــرار  ٢٠٠٢وفــي عــام   -١٣

اومــة مضــادات الميكروبــات. وتــم بعــد ذلــك إعــداد عــدة أنشــطة األعضــاء إلــى اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل مجابهــة مق
  لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد وتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.

  
اعتمــــــــدت اللجنــــــــة اإلقليميــــــــة ألوروبــــــــا خطــــــــة عمــــــــل اســــــــتراتيجية بشــــــــأن مقاومــــــــة  ٢٠١١وفــــــــي عــــــــام   -١٤

ومـــة مضـــادات الميكروبـــات، وكـــذلك خطـــة عمـــل ) تركـــز علـــى مقاEUR/RC61/R6الميكروبـــات (القـــرار  مضـــادات
مسـتقلة بشــأن السـل الشــديد المقاومــة لألدويـة المتعــددة. ولـدى معظــم بلــدان االتحـاد األوروبــي شـبكات واســعة وجيــدة 
األداء لرصــد مقاومــة مضــادات الجــراثيم وكميــات األدويــة المضــادة للجــراثيم التــي اســُتعملت، ولكــن تلــك ليســت هــي 

ي الدول األعضاء غير المنضمة لعضوية االتحاد األوروبي. ومن ثـم يركـز الشـركاء علـى دعـم بالضرورة  الحالة ف
تلــك البلــدان غيــر المنضــمة لعضــوية االتحــاد األوروبــي بغيــة تعزيــز ترصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات وتعزيــز 

ـــــى قـــــرار اللجنـــــة اإلقليميـــــة اعتمـــــدت المفوضـــــية ا ألوروبيـــــة قـــــرارات االســـــتراتيجيات الخاصـــــة بهـــــا. وباإلضـــــافة إل
واستراتيجيات تشجع وتمكِّن دولها األعضـاء مـن أجـل اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات فـي كـل القطاعـات المعنيـة، بمـا 

  في ذلك البحث والتطوير.
  

ـــع وزراء الصـــحة فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا علـــى إعـــالن جـــايبور بشـــأن مقاومـــة  ٢٠١١وفـــي عـــام   -١٥ وّق
على اتباع نهج شامل إزاء مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. كمـا اعتمـدت مضادات الميكروبات، حيث اتفقوا 

بخصـــوص الوقايـــة مـــن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات واحتوائهـــا، وأيـــدت  SEA/RC63/R4اللجنـــة اإلقليميـــة القـــرار 
  ٢استراتيجية إقليمية.

  

                                                           
  .١، إضافة ١، تنقيح CD51/15الوثيقة    ١
٢   WHO. Regional strategy on prevention and containment of antimicrobial resistance, 2010–2015. New Delhi: 

Regional Office for South-East Asia; 2010.                                                                                                                   
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بشـــــأن مقاومـــــة مضـــــادات  WPR/RC62.R3واعتمـــــدت اللجنـــــة اإلقليميـــــة لغـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ القـــــرار   -١٦
الميكروبـــات. ولـــدى الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم بـــرامج قائمـــة لتعزيـــز ترصـــد المقاومـــة فيمـــا بـــين مرضـــى الســـل، 
والمالريـــا، واأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه، وحـــاالت العـــدوى الجرثوميـــة الشـــائعة. ولـــدى معظـــم البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل 

ــــا مــــن الــــدخل المتوســــط  ــــدان الشــــريحة العلي ــــيم أنشــــطة راســــخة للترصــــد الروتينــــي لمقاومــــة مضــــادات وبل فــــي اإلقل
الميكروبات، وذلك في مرافق الرعايـة الصـحية علـى األقـل، كمـا أن لـديها مسـتوًى مـا مـن المراقبـة الوطنيـة وضـمان 

  الجودة ورسم السياسات على الصعيد الوطني والمحلي.
  

  ضرورة العمل العالمي
  

الجهـود الراميـة إلـى احتـواء مقاومـة مضـادات الميكروبـات، وأجمـع أعضـاء التزال هناك ثغـرات عديـدة فـي   -١٧
الفريق االستشاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات، أثنـاء اجتماعـه األول، علـى المنـاداة 

ة. وعلى الرغم من بالتجديد والتوسع العاجلين للعمل الخاص بمجابهة التهديدات المتنامية المحدقة بالصحة العمومي
أن هناك مسببات أمراض جرثومية وفيروسية وفطرية وطفيليـة مختلفـة تبـدي مقاومـة فـإن العديـد مـن أكثـر الشـواغل 
العاجلــة مباشــرة يتعلــق بــالجراثيم ومقاومــة المضــادات الحيويــة. وفيمــا يخــص بعــض األمــراض توجــد بــرامج تتصــدى 

  بالفعل للمقاومة.
  

الســتراتيجية عالميــة الحتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات  ٢٠٠١فــي عــام  ولــم يســفر إصــدار المنظمــة  -١٨
خطة عمل عالمية تحظـى بقبـول واسـع النطـاق، واليـزال عـدم الـوعي بـأثر هـذه المقاومـة مسـتمرًا فـي القطاعـات  عن

تحديـدًا  كافة. ومن ثم فإن الفريق االستشاري االستراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات قـد أوصـى
بــأن تتــولى المنظمــة القيــادة فــي إعــداد وتنســيق خطــة عمــل عالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات تركــز علــى 

  يلي: ما
  

  دمج الوقاية من مقاومة مضـادات الميكروبـات فـي كـل الـنظم والممارسـات الصـحية (لصـحة اإلنسـان
 والحيوان على السواء)

 
 ل القطاعات، حسب االقتضاءتقليل استعمال مضادات الميكروبات في ك 

 
 التركيز على النظافة الصحية والوقاية من العدوى ومكافحتها 

 
  االعتـــراف بـــأن التوســـع فـــي الرعايـــة الصـــحية الجيـــدة مـــن خـــالل التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة والـــوعي

 عامالن هامان من العوامل التمكينية
 

 ة.االبتكار التقني والخدمي في جميع جوانب خطة العمل العالمي 
  

  الخطوات القادمة
  

إن مقاومــة مضــادات الميكروبــات قضــية صــحية فــي المقــام األول، ولكــن لهــا  المشــاركة بــين القطاعــات.  -١٩
أيضًا جوانب هامة تخص صحة الحيوان واالقتصاد والمجتمـع والتنميـة. ومـن الضـروري أن تشـارك وزارات الصـحة 

مة مع القطاعات األخرى، ويجب أن تعمل المنظمة مع غيرها من المنظمات من أجل تمكينها وٕاشراكها في المساه
  في إعداد وتنفيذ خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
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مــــن الضــــروري أن تلــــزم جميــــع البلــــدان نفســــها، علــــى نحــــو عاجــــل، بخطــــة وطنيــــة  الخطــــط الوطنيــــة.  -٢٠
لة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وسوف تقدم األمانة الـدعم واإلرشـادات إلـى الـدول األعضـاء  شاملة ومموَّ
داد وتنفيــذ خطــط عملهــا وسياســاتها الوطنيــة، والعمــل معهــا علــى إعــداد ووضــع غايــات ومؤشــرات حصــائل فــي إعــ
  مالئمة.

  
يلـزم تعزيـز البينـات الخاصـة بأبعـاد مقاومـة مضـادات الميكروبـات ووبائياتهـا وأثرهـا المعارف والمعلومات.   -٢١

لــــدان سيســــتتبع ذلــــك تعزيــــز قــــدرات الترصــــد االقتصــــادي، وفعاليــــة تــــدابير المكافحــــة. وبالنســــبة إلــــى كثيــــر مــــن الب
والمختبرات، وجمع وتبليغ البيانات عن مقاومة مضادات الميكروبات، وعن استعمال األدوية مـع اإلنسـان والحيـوان 
وفي قطاع الزراعة. وأسـدى الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات مشـورته 

بــأن تجــري تقــديرًا مرجعيــًا للقــدرات علــى المســتوى الُقطــري واإلقليمــي، وتقــدم تقريــرًا عــن بيانــات  إلــى المــديرة العامــة
ترصد مقاومة مضادات الميكروبات واستعمال األدوية المضادة للميكروبات، وذلك بهدف إرشـاد السياسـات وخطـط 

بيانــات، وأن تيســر تطــوير شــبكات العمــل ورصــد فعاليتهــا. وينبغــي للمنظمــة أيضــًا أن تضــع معــايير لجمــع وتبليــغ ال
  الترصد الوطنية واإلقليمية.

  
مــن الضــروري تحســين اآلليــات والممارســات التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق  تنظــيم األدويــة.  -٢٢

المستوى األمثل إلتاحة واستعمال األدوية العالية الجودة، والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات من خالل 
ورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ االســـــتعمال المفـــــرط أو غيـــــر المالئـــــم، والقضـــــاء علـــــى األدويـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــز 

المضــادة للميكروبــات. وعــالوة علــى ذلــك فــإن الفريــق االستشــاري االســتراتيجي التقنــي المعنــي  المغشوشــة/ المزيفــة
بمقاومة مضادات الميكروبات أوصى بأن تعمل المنظمة مع الشبكات التنظيمية وغيرها من الشـبكات بغيـة ضـمان 

ومع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجل  االستعمال األمثل لمضادات الميكروبات،
الحد من استعمال المضادات الحيوية، وكذلك وقف استعمال المضادات الحيويـة ألغـراض غيـر عالجيـة فـي تربيـة 

  الماشية والزراعة.
  

ــــــة مــــــن العــــــدوى.   -٢٣ ــــــة مــــــن االوقاي ــــــة الوقاي ــــــة أهمي لعــــــدوى مــــــن الضــــــروري أن تراعــــــي الخطــــــط الوطني
فالوقايــــة مــــن العــــدوى تحــــد مــــن الحاجــــة إلــــى األدويــــة المضــــادة للميكروبــــات، وتقلــــل انتشــــار مقاومــــة  ومكافحتهــــا.
الميكروبــــــــات. ومــــــــن الضــــــــروري أن تعطــــــــي خطــــــــط العمــــــــل الوطنيــــــــة والعالميــــــــة األولويــــــــة لتجديــــــــد  مضــــــــادات

مــن العــدوى ومكافحتهــا، بمــا فــي  والتوعيــة والدعايــة لإلصــحاح والنظافــة الصــحية وممارســات الوقايــة الــدعوة أنشــطة
ذلــــك اإلرشــــادات المســــندة بالبينــــات بخصــــوص التــــدخالت المالئمــــة وتنفيــــذها، واإلرشــــادات بخصــــوص اللقاحــــات 

  والتمنيع.
  

فــي الوقــت الــراهن االســتثمارات فــي اســتحداث أدويــة ووســائل ال تكفــي . االبتكــار فــي مجــال التكنولوجيــا  -٢٤
عــن العــدوى ومكافحتهــا. وفــي الوقــت ذاتــه تلــزم نمــاذج أعمــال ابتكاريــة مــن تشــخيص وأدوات أخــرى جديــدة للكشــف 

أجـــل دعـــم نهـــج طويـــل األمـــد ومســـتدام إزاء تطـــوير األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات وٕانتاجهـــا واســـتعمالها علـــى نحـــو 
نظمـة متحفظ. وأوصى الفريق االستشاري االسـتراتيجي التقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات بـأن تعمـل الم

مــــع دوائــــر الصــــناعة العاملــــة فــــي مجــــال علــــوم الحيــــاة والقطاعــــات األخــــرى علــــى تيســــير تطــــوير وتطبيــــق وتقيــــيم 
) الخيارات الجديدة للعالج والوقايـة، بمـا فيهـا نمـاذج األعمـال لتشـجيع ٢وسائل التشخيص وأدوات التشخيص ( )١(

  االستثمار في المنتجات الجديدة والحفاظ عليها.
  

ينبغـي للـدول األعضـاء أن تقـوم بتحديـد وتـرويج أفضـل الممارسـات، وتعزيـز  في مجال الخدمات. االبتكار  -٢٥
جمع البينات بغية تشجيع االبتكار في مجال تقديم الخدمات والتعبئـة االجتماعيـة. وسـوف تعمـل األمانـة مـع الـدول 

ادة التقنيـة والخدميـة علـى المسـتوى األعضاء على تحديد وتعزيز الشبكات ومراكز االمتياز التي يمكن أن توفر القيـ
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الــوطني واإلقليمـــي والعــالمي. وســـوف يركـــز ذلــك التعـــاون أيضــًا علـــى بنـــاء القــدرات وٕانشـــاء بــرامج مســـتمرة لتعزيـــز 
الصحة والتثقيف واالتصاالت في مجال الصـحة، والتـي يمكـن أن تغيـر الثقافـة والفهـم والطلـب فيمـا يتعلـق باألدويـة 

  المضادة للميكروبات.
    
  جمعية الصحةإلجراء المطلوب من ا
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