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 مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط
 ملخص تنفيذي

الطب احلديث من ظهرت مقاومة مضادات امليكروبات باعتبارها مشكلة صحية عامة ُكربى هتدِّد ما أحرزه  .1
من بينها إساءة ، ظاهرة مقاومة مضادات امليكروبات يف مجيع أرجاء العاملتنامي ُتسهم يف  ة عوامل رئيسية. وَثم متقد  

استخدام األدوية املضادة للميكروبات واإلفراط يف استعماهلا، وغياب الوعي حبجم مشكلة مقاومة مضادات 
، والقصور الذي يعرتي الربامج املعنية مضادات امليكروبات مقاومةد امليكروبات، واالفتقار إىل الن ظُم الرصينة لرتص  

 . بالوقاية من العدوى ومكافحتها
خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات »اجلهود الرامية إلعداد منظمة الصحة العاملية قادت وهلذا السبب،  .2

الدول األعضاء على إعداد خطط ، واليت تُعد  مـُخططاً أوليًا لبيان كيفية االستجابة هلذا التهديد، وحّثت «امليكروبات
ب على ذلك أن وترتم  .احمللية وسياقاهتاا استناداً إىل أوضاعها عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات وتنفيذه

، القرار ج ص 2015اعتمدت الدول األعضاء، أثناء انعقاد الدورة الثامنة والستني جلمعية الصحة العاملية يف أيار/مايو 
 2016الدول يف عام رؤساء مجيع عاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، كما اعتمد عمل اخلاص خبطة  7.68 ع

اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات. وبالرغم 
ما زال يتعنيم على املستوى الُقطري قْطُع أشواط كبرية من العمل حىت تتسّّن االستجابة ملقاومة من تلك االلتزامات، 
 مضادات امليكروبات.

الوضع الراهن لالستجابة ملقاومة مضادات امليكروبات يف إقليم شرق املتوسط، كما هذه الورقة التقنية صف وت .3
 إجراؤها من أجل قحقي  استجابة شاملة على املستوى تعنيم الـمُ توضح اخلطوط العريضة للتدخالت العالية األثر 

الدعم السياسي على أرفع املستويات جلهود الوقاية من مقاومة مضادات  حشدهناك حاجة ماسة إىل الوطين. و 
 امليكروبات ومكافحتها على املستوى الُقطري.

 مقدمة

مقاومة مضادات امليكروبات، أو ما يُعرف بتطوير املقاومة ضد مضادات امليكروبات داخل الكائنات  ظهرت .4
د ما كربى هتدِّ عامة  والفريوسات، والفطريّات، والطفيلّيات(، باعتبارها مشكلة صحية البكرتيا، )من قبيل دقيقة ال

وتتضمن العوامل املسؤولة عن ظهور مقاومة مضادات امليكروبات إساءة استخدام . متقد  ديث من الطب احلأحرزه 
اإلنتاج الغذائي واحليواين،  مضادات امليكروبات واإلفراط يف استعماهلا يف قطاع صحة اإلنسان، فضاًل عن قطاعي

من معدل اإلصابة بالعدوى  هتدف إىل احلدِّ  باإلضافة إىل غياب الربامج املالئمة للوقاية من العدوى ومكافحتها واليت
مستويات الوعي بظاهرة مقاومة مضادات امليكروبات أو قلة كما أن قاومة لألدوية.  الـمُ ات األمراض وانتقال ُمسبِّب

من شأنه أن يعي  قدرة البلدان على ضبط  ةدقبفهمها، وغياب الن ُظم الرصينة لرتص دها وقياس العبء املرتتب عليها 
 انتشار مقاومة مضادات امليكروبات. 
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رتتِّب على مقاومة مضادات امليكروبات يطال السكان والبلدان على الـمُ والواقع أن األثر الصحي واالقتصادي  .5
ُح أن حيصد أرواح عشرة ماليني يُرجم  2050حد سواء. إذ تشري التقديرات إىل أن استمرار ارتفاع املقاومة حبلول عام 

وتشري التقديرات كذلك إىل . %3.5و %2ُيسبُِّب تراجعًا يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل يرتاوح بني و شخص يف كل عام، 
، ما مل يُكَبح على الصعيد العاملي تريليون دوالراً أمريكياً  100احتمال ارتفاع تكلفة مقاومة مضادات امليكروبات لنحو 

 .(1،2)مجاُح هذه الظاهرة يف الوقت احلاضر 
أنه يشيع استخدام األدوية املضادة للميكروبات لزيادة اإلنتاج الغذائي. ويتوقع قحليل صادر  وجتدر اإلشارة إىل .6

عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن يقفز استهالك مضادات امليكروبات يف قطاع اإلنتاج احليواين من 
الغذاء، بينما يأيت الثـ ُلث األخري من التحول إىل يوانات ح، يأيت ثـُُلثاها من زيادة %67 نحوأجل الغذاء بنسبة تُقدمر ب

 .(3)إلنتاج احليواين لأكثر كثافة نُظٍُم 
منظمة الصحة العاملية تضع مقاومة مضادات امليكروبات على قائمة املراقبة لديها منذ تسعينات القرن ئت وما فت .7

القرارات املتعددة الصادرة عن مجعية الصحة العاملية، ومحالت األسبوع العاملي للتوعية باملضادات  املاضي. وأوجدت
الرفيعة املستوى زمخًا ملواجهة مقاومة مضادات امليكروبات، ما جعل الفرصة واملؤمترات الوزارية احليوية، واالجتماعات 

 استجابة عاملية شاملة لتلك املشكلة. تقدمي ساحنة ل
( الدول 1998يف عام  17.51 قرار ج ص عالة مضادات امليكروبات )وقد حثم أول قرار صدر بشأن مقاوم .8

مرِضة املقاومة ملضادات اجلراثيم، كي الـمُ تشجيع استحداث نُظُم مضمونة االستمرار لكشف العوامل »األعضاء على 
مناطها، وأثر د مدى استخدام العوامل املضادة للجراثيم، وأصْ الوعي فيما يتعل  مبقاومة اجلراثيم، ورَ  ترفع بذلك مستوى

ومنذ ذلك احلني، اعتمدت منظمة الصحة العاملية عددًا من القرارات حول جماالت شىتم مرتبطة  «.تدابري املكافحة
 ُنشرت أثناء االحتفال بيوم الصحة العاملي يف عام ت حزمة السياسات الستة اليتمبقاومة مضادات امليكروبات. وبثّ 

ركمِز على مقاومة مضادات امليكروبات، وأثر تواف  اآلراء العاملي اآلخذ يف التنامي الـمُ الروح مـُجّددًا يف النـمْهج  2011
سع النطاق مع قطاعات عن خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، واليت ُوضعت عرْب التشاُور الوا

 (.7.68 )القرار ج ص ع 2015متعددة ومع الدول األعضاء، واعُتِمَدت يف أيار/مايو 
جرماء مقاومة من والتنمية  ئيالغذااألمن قطاعات الصحة و اليت تواجهها يات العاملية اجلسيمة ويف ضوء التحدِّ  .9

، 2016مضادات امليكروبات، فقد أعرب رؤساء الدول أثناء انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 
عن التزامهم باتباع نـَْهٍج واسع النطاق وُمنسمٍ  من أجل التصدي لألسباب اجلذرية املتعلقة مبقاومة  ،ألوىلاللمرة 

سيمما تلك املعنية بصحة اإلنسان وصحة احليوان والزراعة، فضاًل عن   مضادات امليكروبات عرب قطاعات متعددة، ال
 .(4)بات كبح انتشار أمناط العدوى املقاومة لألدوية املضادة للميكرو 

وتتصل مقاومة مضادات امليكروبات بعدد كبري من أهداف التنمية املستدامة، اليت قد تتعرض مساعي قحقيقها  .10
من أهداف التنمية  3)اهلدف  يةالصحة اجليدة والرفاهبمتع تلن السعي لإما مل جُتابَُه تلك الظاهرة. إذ للخطر 

مقاومة مضادات امليكروبات اليت تُعرِقل جهود مكافحة األمراض السارية، ظاهرة بسبب بات ُمهّددًا  املستدامة(
واملالريا، والعدوى السل واجلهود الرامية لتحسني صحة األمهات واألطفال، ومكافحة العدوى املنقولة جنسياً، و 

الت من قبيل التدخ  حياة نِقَذة للالـمُ د مأمونية وجناعة اإلجراءات بفريوس نْقص املناعة البشرية )اإليدز(، وهتدِّ 
. كما أن ارتفاع تكلفة عالج حاالت العدوى النامجة عن مقاومة (5)اجلراحية، وعالج السرطان، وزرع األعضاء 
من  1ب بلوغ اهلدف اخلاص بالقضاء على الفقر )اهلدف وْ حَرز صَ الـمُ مضادات امليكروبات ُيسِهم يف تباطؤ التقد م 

أهداف التنمية املستدامة(، ومع إلقاء مزيد من العبء على كاهل الدول يف ما يتعل  باإلنفاق على القطاع الصحي، 



 64/6 ل إش م/
 

3 

مقاومة مضادات امليكروبات يف تقويض اجلهود الساعية  ايل اخلسائر جرّاء ذلك، تتسبمبما يُكبِّد اإلنتاج احمللي اإلمج
القضاء على اجلوع ما أردنا وإذا من أهداف التنمية املستدامة(.  8ُمستدام )اهلدف الـ ينمو االقتصاداللتحقي  
من أهداف التنمية املستدامة(، فمن الواجب التصدي لزيادة استهالك مضادات امليكروبات كُمحفِّزات  2)اهلدف 

عامة والنظافة ال اإلصحاحخدمات و  ل زيادة إتاحة املياهالوقت نفسه، متثِّ  تزاِيد على الغذاء. ويفالـمُ للنمّو لتلبية الطلب 
من  6للمجموعات السكانية األشدِّ تأثراً على حنٍو مستداٍم أمراً حامساً حلصوهلم على املياه النظيفة واإلصحاح )اهلدف 

. (6)من أهداف التنمية املستدامة(  3)اهلدف  ةيع بالصحة اجليدة والرفاهأهداف التنمية املستدامة(، ويكفل هلم التمت  
ونظرًا لُندرة املضادات احليوية واحتمال تعر ِضها للنضوب كمورد عاملي، فإن ضمان وجود أمناط مستدامة إلنتاج 

من أهداف التنمية املستدامة( يستلزم نـَْهجًا متعّدد اجلوانب يكفل إتاحة  12املضادات احليوية واستهالكها )اهلدف 
املضادات احليوية الناجعة، ويُقلِّص احلاجة إىل املضادات احليوية ويضمن يف الوقت ذاته استعماهلا على حنو سليم، 

قاومة مضادات امليكروبات، متثُِّل ويف سياق م. اجلديدة ت امليكروبات وأدوات التشخيصمضاداويعزُِّز استحداث 
احلكومات والتعاون يف ما بينها على املستوى الدويل املصدر األّول للشراكة العاملية الرامية لتحقي  التنمية املستدامة 

 من أهداف التنمية املستدامة(. 17)اهلدف 
يع اجلهات أطراف املصلحة املعنّية، مبا يف وبالرغم من االلتزامات السياسية العاملية الرفيعة املستوى اليت اختذهتا مج .11

، فإن مقاومة مضادات امليكروبات مل قحَظ حىت اليوم مبا تستحقه من عناية «صحة واحدة»ذلك، شركاء هْنج 
واهتمام. فقد أظهرت استقصاءات عدة أجرهتا منظمة الصحة العاملية أن الِبْنية التحتية واملوارد البشرية الالزمة الحتواء 

 .(7)ة مضادات امليكروبات يعرتيها القصور يف بلدان إقليم شرق املتوسط مقاوم
، اعتمدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط القرار 2002ويف دورهتا التاسعة واألربعني املنعقدة عام  .12
وحّث كروبات. لمل ةضاداملعوامل لرشيد لكروبات واالستخدام الضادات اململقاومة املبشأن  10-/ق49 إ م/ل ش

ك فيه قطاعات متعددة، قحت قيادة وزارة الصحة، معين باحتواء إنشاء فري  عمل تشرتِ »القراُر الدوَل األعضاء على 
الضوء على تزايد مشكلة  2013الصادر يف عام  1-/ق60 كما سلمط القرار ش م/ل إ«. كروباتاملقاومة ملضادات امل

اجة إىل إرساء نظام للرتص د وضمان االستخدام الرشيد للعوامل املضادة مقاومة مضادات امليكروبات، مربزًا احل
ى ذلك بصفة أساسية للميكروبات. ومع ذلك، فلم توثم  تدخالت ملموسة يف هذا الشأن منذ ذلك احلني، ويُعزَ 
فضاًل عن غياب الوعي لقصور يف البنية التحتية، وعدم كفاية البيِّنات اليت ُتظهر حجم املشكلة على املستوى احمللي، 

 باملشكلة وعدم فهمها كما ينبغي على مجيع املستويات.
، قد اعتمدت يف قرارها 2015وكانت مجعية الصحة العاملية، يف دورهتا الثامنة والستني املنعقدة يف أيار/مايو  .13
املضادات احليوية، وهو خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، مبا يف ذلك مقاومة  7.68 ص ع ج

يف جمال مقاومة األدوية. ويتمثل اهلدف من خطة العمل العاملية يف ضمان العالج الناجع االجتاه األكثر إحلاحًا 
عِدية، والوقاية منها باستعمال أدوية فّعالة، ومأمونة، ومضمونة اجلودة، ُتستعمل على الـمُ وألطول فرتة ممكنة لألمراض 

تكفل وجود خطط »األعضاء على أن  الدولَ  7.68 ها. وحثم القرار ج ص عإلي حنو مسؤول، وتُتاح لكل من حيتاج
عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات متوائمة مع خطة العمل العاملية ومع املعايري واملبادئ التوجيهية اليت 

 .«تضعها اهليئات احلكومية الدولية املعنّية، وذلك حبلول الدورة السبعني جلمعية الصحة العاملية
د الذي متثله مقاومة مضادات امليكروبات بالنسبة لألمن الصحي العاملي واإلقليمي ويف هذه اآلونة، بلغ التهدي .14

مستويات مرتفعة للغاية. وعليه، فإن التزام البلدان على حنٍو تاٍم مبكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يكتسي أمهية 
وتوضُِّح هذه الورقة التقنية اخلطوط  سان.ن أثرها املدمر على صحة اإلنم ُقصوى حىّت ُُيكن الوقاية من انتشارها واحلدّ 
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العريضة لإلجراءات الفورية اليت يلزم على الدول األعضاء اعتمادها سياسيًا على أرفع املستويات، مع إيالء اهتمام 
 خاص بضرورة أن تشرع بلدان اإلقليم يف تنظيم استجابة متعددة القطاعات ملقاومة مضادات امليكروبات.

 رق المتوسطالوضع في إقليم ش
يبعث الوضع اخلاص مبقاومة مضادات امليكروبات يف بلدان إقليم شرق املتوسط على القل  البالغ. إذ كثريًا ما  .15

يُفتَقر إىل بيانات الرتص د ملقاومة مضادات امليكروبات على املستوى الوطين نتيجة غياب نُظُم الرتص د الوطنية يف 
البيانات يشري من جهة أخرى إىل أن املشكلة باتت تشكل هتديدًا جسيماً معظم البلدان؛ وحىت املنشور من تلك 

وهناك منشوراٌت عدة ضمن األدبّيات اخلاضعة الستعراض األقران والصادرة يف  بالصحة العامة يف اإلقليم. حُيِدق
األغلب من مراكز أكادُيية هامة يف اإلقليم توضح املعّدالت املرتفعة للمقاومة لدى اجلراثيم اليت تسّبب اإلصابة 

ية )من قبيل عدوى املسالك البولية كتسبة يف مراف  الرعاية الصحية ويف اجملتمعات احمللالـمُ حباالت شائعة للعدوى 
. (8)د مقاومة مضادات امليكروبات وااللتهاب الرئوي(، وهو ما يتضمح بإجياز يف التقرير العاملي األول حول ترص  

ويشري التقرير على وجه اخلصوص إىل ارتفاع مقاومة جرثومة اإلشريكية القولونية وجرثومة الكليبسيلة الرئوية بنسبة 
لجيل الثالث من مضادات السيفالوسبورين، كما يُلقي الضوء على الفجوات املهمة يف ما يتعل  ل %54بلغت 

لبعض التقارير املنتقاة اليت توضح ما  1ويُوِجز اجلدول وّحدة وتباُدل البيانات والتنسي . الـمُ بالرتص د، وغياب املنهجية 
 وصلت إليه مقاومة مضادات امليكروبات من وخامة وانتشار يف اإلقليم.

حَرز صْوب تنفيذ خطة العمل الـمُ ، ُأجرَي استقصاٌء عاملي يهدف إىل توصيف التقد م 2016/2017ويف عامْي  .16
بلداً من إقليم شرق املتوسط على ما ورد  14، وتضمن إجاباٍت من (20)العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 

به من استبيان. واستند إعداد هذه الورقة التقنية إىل املالحظات اليت أخذهتا منظمة الصحة العاملية خالل البعثات 
 يكروبات.قدممة من جهات االتصال املعنية مبقاومة مضادات املفضالً عن نتائج االستقصاءات الـمُ  التقنية،

ختارة حول أنواع مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق الـم  موجز لبعض المنشورات . 1الجدول 
 المتوّسط، ومعدالت كل منها

 نوع المقاومة معّدل المقاومة السنة البلد

للجيل الثالث من مضادات  الكليبسيلة الرئويةمقاومة  %63 2016 (9)باكستان 
 السيفالوسبورين الحيوية

لمضادات  كوّرات العنقودية الذهبيةالـم  مقاومة  %(73.2) 2015 (11)العراق 
الميثيسيلين في صفوف المرضى الذين يعانون من التهاب 

 الجيوب األنفية المزمن

-بيتاطيف واسع من نِتجة لالـم   اإلشريكية القولونية %11.9 2015 (12)المغرب 
الذين يدخلون في صفوف المرضى ز االكتام

 المستشفيات

المقاومة لمضادات  الشيغيّلةسالالت جرثومة  %92.9 1976 (13)الصومال 
 السلفوناميدات 

 المقاومة لمضادات األمبيسّلين اإلشريكية القولونية  %65 2011 (14)فلسطين 

السلبيَّة الغرام المقاومة ألدوية متعددة والمأخوذة بكتريا ال %(51.9) 2014 (15)أفغانستان 
من مزارع الدم )م قاِومة لمضادات األمبيسّلين، 
والجينتاميسين، والجيل الثالث من مضادات 
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السيفالوسبورين الحيوية، ومضادات الفلوروكوينولون 
 الحيوية، والكوتريموكسازول.  

العربية  المملكة
السعودية والبحرين 

واإلمارات العربية 
 (16المتحدة )

أربع حاالت لجرثومة  2012-2015
: اإلشريكية القولونية

اثنتان من البحرين، 
وواحدة من المملكة 

العربية السعودية، 
وواحدة من اإلمارات 

 العربية المتحدة

 لمضادات كوليستينالمقاومة  اإلشريكية القولونية

قاِومة ألدوية الـم  األجناس العديدة من الجرثومة الراكدة  %92.8 2016 (17)مصر 
 متعددة

األردن/الجمهورية 
العربية السورية 

(18) 

الجرثومة السلبّية الغرام المقاومة ألدوية متعددة  66% 2017
ستْفَرَدِة من الالجئين المصابين في الحرب القادمين الـم  و 

 العربية السوريةمن الجمهورية 

 نِتجة للبيتاالكتاميز واسع الطّْيفالـم  الجراثيم  %35.4 2011 (19)اليمن 

 في مجال مقاومة مضادات الميكروبات وخطط العمل الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات الحوْكمة
احلرب على مقاومة مضادات امليكروبات من خالل آليٍة سياسيٍة رفيعة املستوى ومتعددة البُدم أن تُداَر  .17

القطاعات تقرتن بسلطة الختاذ القرار حىت يتسّّن إعداد خطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، 
لضمان استدامة التدخالت. ووضعها حيِّز التنفيذ، فضاًل عن ختصيص املوارد احمللية الالزمة على حنٍو حاسٍم 

والقطاعات املعنية بصحة اإلنسان، والغذاء، والزراعة، وصحة احليوان، والبيئة، واالقتصاد هي اجلهات الداخلية األوىل 
صاحبة املصلحة املعنية هبذا األمر. وقد أبلَغ أحد عشر بلداً يف اإلقليم بتشكيله فري  عمل متعدد القطاعات أو جلنة 

، والبيئة، صحة احليوان، و نسانصحة اإلمقاومة مضادات امليكروبات تتألف من ممثّلني عن قطاعات تنسيقية بشأن 
 وسائر القطاعات، قحت قيادة حكومية. 

ويف تسعِة بُلداٍن، ُوضَعت ُمسّودة خطة عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف جمايْل صحة اإلنسان  .18
 .معلومات حول عدد ما اعُتِمَد من تلك اخلطط رمسياً أو الكيفية اليت سوف تُنفمذ هبا ال تُتاحه وصحة احليوان. غري أن

بالقصور الشديد. إذ  ،ويّتسُم الوعي بأمهية املضادات احليوية وفهمها، فضاًل عن استعماهلا على حنو صحيح .19
ساع نطاق إساءة استخدام املضادات احليوية واإلفراط يف استعماهلا ت يف اإلقليم إىل اتّ يجر أتشري عدة دراسات 

 –. وأبرز استقصاء أصدرت منظمة الصحة العاملية تكليفًا به وُأجرَي يف أيلول/سبتمرب (21،22،23)
، مبا فيها مصر والسودان (24)فرداً من اجلمهور يف حنو اثين عشر بلداً  000 10وضم حنو  2015األول/أكتوبر  تشرين

 %54أبلغ احليوية، وذلك على حنو ما يلي: من إقليم شرق املتوسط، أن هناك استخدامًا واسَع االنتشار للمضادات 
من اجمليبني على االستقصاء يف مصر باستعماهلم املضادات احليوية يف الشهر الساب  لالستقصاء، بينما استعملها ما 

من  %73يبني يف كل من مصر والسودان يف الشهور الستة السابقة على االستقصاء؛ واعتقد يزيد عن ثالثة أرباع اجمل
نفلونزا ُيكن عالجها منهم يف السودان أن العدوى الفريوسية، من قبيل نزالت الربد واأل %80اجمليبني يف مصر و

ه من املقبول استخدام مضادات منهم يف السودان أن %27من اجمليبني يف مصر و %34باملضادات احليوية؛ واعترب 
من اجمليبني يف  %51حيوية سب  وأن أخذها صديٌ  أو قريٌب، طاملا أهنا اسُتخِدمت لعالج املرض نفسه؛ كما اعترب 

منهم يف السودان أنه من املقبول يف حال أمّل هبم املرض أن يشرتوا أو يطلبوا من الطبيب أن يصف هلم  %27مصر و
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من   %32ن عندما شعروا باألعراض ذاهتا؛ وبينما اعتقد اليت سب  وأن ساعدهتم على التحس  نفس املضادات احليوية 
قف عن تناول املضادات احليوية عند الشعور بالتحس ن، كان و بّد من الت اجمليبني الذين مشلهم االستقصاء أنه الكل 

يف ذلك. وبالرغم من االنزعاج الذي تثريه تلك  اجمليبون من مصر والسودان على وجه اخلصوص أكثر مياًل لالعتقاد
روبات حمدودة النطاق املعدالت املنطوية على ممارسات خطرية، فال تزال جهود التواصل بشأن مقاومة مضادات امليك

قيام ويف استقصاء حديث، أبلغت معظم بلدان اإلقليم بأن جهود التواصل تُبَذُل على أساس ظريّف، مع  يف اإلقليم.
، بالرغم من إجراء أنشطة حمدودة النطاق يف مراف  محالت توعية عامة على املستوى الوطينبإطالق فقط الثة بلدان ث

يُبِلغ أي بلد  ومل(. 2017منظمة الصحة العاملية، بيانات غري منشورة، يف صفوف موّزعي األدوية )الرعاية الصحية و 
برصده وتقييمه للجهود املبذولة يف هذا املضمار، أو َنْشرِه بيانات حول األنشطة املتعلقة بالتواصل بشأن مقاومة 
مضادات امليكروبات. وهو ما يُوضِّح أن جهود التواصل تفتقد إىل وجود قاعدة من البيِّنات املطلوبة على حنٍو عاجٍل 

 ؤثرة يف إذكاء الوعي وتغيري السلوك يف اإلقليم.الـمُ التدخالت نوع ضل لحىت يتسّّن لنا تكوين فهم أف
حرز يف ما يتعل  بتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات الـمُ م التقد  حول ويف استقصاء عاملي حديث  .20

مقاومة مضادات امليكروبات على حنٍو منتظٍم يف املناهج اخلاصة  بإدراجفقط امليكروبات، أبلغت ثالثة بلدان 
نتظم يف جمال مقاومة الـمُ ستمر الـمُ قدمم جلميع الكوادر الصحية املعنّية، وأن التطوير املهيّن الـمُ بالتدريب الساب  للعمل 

املستوى الوطين يف القطاعنْي العام واخلاص مضادات امليكروبات يطال مجيع اجلماعات املعنّية بصحة اإلنسان على 
 .(20)سواء  على حد  

 ترصُّد مقاومة مضادات الميكروبات
ة لتبادل البيانات أطلقت منظمة الصحة العاملية النظام العاملي لرتص د مقاومة مضادات امليكروبات ليكون منصّ  .21

صانعو القرارات على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية، َيسرتِشَد به لحول مقاومة مضادات امليكروبات يف العامل، 
وحمدة الـمُ مجع البيانات وتيسري  ،واِضعني ُنْصب أعينهم تعزيز نُُظم الرتص د الوطنية ملقاومة مضادات امليكروبات

 ها بشأن مقاومة مضادات الفريوسات، وقحليلها على حنٍو متكامٍل، فضالً عن تباُدهِلا. صحت واملتحقم  من
وجيمع نظام ترص د مقاومة مضادات امليكروبات بني بيانات املرضى، وبيانات املختربات، والبيانات الوبائية  .22

. ومتس  احلاجة (25)ات السكانية فهٍم أفضل لنطاق مقاومة مضادات امليكروبات وأثرها على اجملموعكوين بغرض ت
وخرباء علم األحياء الدقيقة لفهم نوع املشكلة  ،وخرباء علم الوبائيات ،إىل التعاون الوثي  بني األطباء السريريني
واكتفى بلد واحد يف اإلقليم بالتبليغ بوجود نظام وطين لرتص د مقاومة ة. وحجمها يف صفوف اجملموعات السكاني

مة يف املستشفيات وعيادات املرضى اخلارجية، ستخدَ الـمُ مضادات امليكروبات يعمل فعليًا ويُغطي املضادات احليوية 
لتقارير حول مستويات بإعداد ا ُومزوٍد بآلية من خارجه لضمان اجلودة، فضاًل عن وجود مركز تنسي  وطين معين

البيانات اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروبات على املستوى احمللي يف ما يتعل  مع من البلدان جب %50وأبلغ املقاومة. 
البيانات غري دًا يف هذا اإلجراء، فضاًل عن كْون تلك ، رغم أهنا قد ال تستخدم نـَْهجًا ُموحم الشائعة البكترييابأنواع 

 إدارة اجلودة. مُمَثِـَّلٍة على املستوى الوطين وتفتقر للتنسي  و/أو
فعلى  رص د مقاومة مضادات امليكروبات.وحري بالذِّكر أن املختربات تؤدي دوراً حيويًا على خمتلف مستويات ت .23

توجه ا على مستوى املؤسسات، فد بنتائج املختربات يف وْصف الدواء ورْصد العالج. أمشَ مستوى آحاد املرضى، ُيسرتَ 
 وضع املبادئ التوجيهية للممارسات السريرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وبرامج اإلشراف عمليةهذه النتائج 

قاِومة، الـمُ وعلى املستوى الوطين، فإهنا تُفسح اجملال لتقييم ظهور بعض السالالت على مقاومة مضادات امليكروبات. 
د هبا يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات. وأخريًا وعلى شَ انتشارها، فضاًل عن توفري البيِّنات لُيسرتَ معدالت و 
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املستوى العاملي، تساعد نتائج االستقصاءات املختربية، من خالل النظام العاملي لرتص د مقاومة مضادات امليكروبات، 
مة لالسرتشاد هبا عند اختاذ القرارات املتعلقة وانتشار السالالت املقاوِ ظهور سائدة لعلى تتبع االجتاهات العاملية ال

 املستوى العاملي. بالسياسات والتنسي  على
ت تقييمات للمختربات سعيًا لتنفيذ ترص د وأجرَ  ،وقد أوفدت منظمة الصحة العاملية بعثات ملراجعة القدرات .24

. وقد 2017وحىت متوز/يوليو  2015مقاومة مضادات امليكروبات يف عدد من البلدان يف املدة من تشرين الثاين/نوفمرب 
شرتكة بني مجيع البلدان اليت زارهتا. وبوجه خاص، ُوِجَد أن نسخاً الـمُ يات تلك البعثات عددًا من التحدِّ حددت 
ُيستعان هبا يف تفسري  -عفا الزمن على معظمها  –ختربيّة الـمُ من املعايري الصادرة عن معهد املعايري السريريّة و متباينًة 

البلد الواحد رغم اختالف املراف ، األمر الذي يُثري تساؤالٍت حول نتائج اختبارات احلساسية ملضادات امليكروبات يف 
ملن يطلبها من األطباء السريرّيني، ويف إال تـُْعَطى نتائج اختبارات احلساسية وال  ك النتائج وقابليتها للمقارنة.دقة تل

م ُمطلقًا يف ترص د مقاومة ها، بْيد أهنا ال ُتستخدَ إىل اللجان املعنّية بالوقاية من العدوى ومكافحترَفع أحيان أخرى تُ 
عتادة أو اجلديدة، أو قحديد الـمُ   من أمناط املقاومة غري مضادات امليكروبات. كما ال توجد شبكات رمسية للتحق  

وخمتربات صحة  اإلنسانصحة منطها الوراثي، أو إجراء استقصاء للعيِّنات غري النمطية. كما أن التعاون بني خمتربات 
 احليوان حمدود، بل قد يكون معدوماً. 

وعلى حنو ب على البلدان سم بالفعالية واالستدامة، جيلكي يـُْنَشَأ نظاُم ترص د ملقاومة مضادات امليكروبات يتّ  .25
ضمان توفري سالالت ضبط و ة؛ اختاذ عدد من اإلجراءات، وهي: تعزيز نُظُم إدارة اجلودة والسالمة البيولوجيعاجل 
؛ عند وضع امليزانية راعي ضغط العملتُ نات و ستند إىل البيِّ تإقرار أساليب و ُمتمس ؛  على حنوٍ واستخدامها اجلودة 

  من للتحق   إنشاء شبكاتو قحسني عمليات التبليغ بالبيانات اخلاصة باختبارات احلساسية، وقحليلها، واستخدامها؛ و 
نات غري النمطية؛ والوقوف على الدور أمناط املقاومة غري املعتادة أو اجلديدة، وقحديد منطها اجليين، واستقصاء العيّ 

 الذي تقوم به املختربات اخلاصة؛ وتعزيز التعاون املشرتك بني القطاعات. 
د العاملي ملقاومة مضادات امليكروبات. فحىت نظام الرتص  منظمة الصحة العاملية البلدان على املشاركة يف  قحث   .26

د العاملي ملقاومة مضادات بدأت التنفيذ املبكر لنظام الرتص  ( %41اآلن، مل يلتح  به سوى تسعة بلدان من اإلقليم )
 امليكروبات.

 الوقاية من العدوى ومكافحتها
واألكثر خطورة يف جمال الرعاية  العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية من بني األحداث الضارة األكثر شيوعاً  تعترب .27

حنو بالعدوى ُيصاب و العناصر األساسية لربامج مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات.  حدأالوقاية منها و  ،الصحية
الرعاية الصحية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة أثناء تلقيهم املستشفى يدخلون مريضًا  20ثالثة مرضى من كل 

مريضًا يف  18كل من  ومريض واحد  ،مريضًا يف الواليات املتحدة األمريكية 25كل   من مبريض واحد ، مقارنةً دخلال
من املرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية بالعدوى بعد  %32. ويصاب ما يصل إىل (26،27،28،29)أوروبا 

(. ولدى إقليم شرق 30)اجلراثيم املقاومة للمضادات احليوية % من حاالت العدوى هذه إىل 51عزى العمليات، وت
 عدد من البلدان ، حيث أبلغ(31)املتوسط واحد من أعلى تواتر حدوث العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية يف العامل 

مقاومة مضادات امليكروبات مشكلة . وتتفاقم العدوى من النوع هذا النتشار %18إىل  %12يرتاوح من عن معدل 
يف مراف  الرعاية الصحية. )إىل غري املرضى( آلخر أو  البكترييا املقاومة ملضادات امليكروبات من مريضٍ نتيجة انتقال 

مبا يف وانتشارها، عدوى من حدوث ال حلدِّ للغاية من أجل اوتعترب الربامج القوية للوقاية من العدوى ومكافحتها هامة 
 من استعمال املضادات احليوية. احلدّ  ، ومن ثَّ ذلك العدوى مبمرضات مقاومة لألدوية
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املقاومة دقيقة الكائنات انتشار المعدل حول أشارت النتائج املؤقتة للمسح العاملي ملنظمة الصحة العاملية و  .28
إىل وجود منط من اجلراثيم  ،2014والذي أجري يف عام  ،يف فرتة زمنية حمددة للمضادات يف جمال الرعاية الصحية

مجهورية إيران و  مصرو  البحرين هي)بلدان يف اإلقليم  ستةعالية املقاومة يف اإلقليم. وشاركت يف املسح خمتربات من 
 اإلقليم املرتبة األوىل مقارنةً لت من زِ اململكة العربية السعودية(. واحتلت العينات اليت عُ و  لبنانو  الكويتو  اإلسالمية

سبع عينات كشف النتائج عن مقاومة باألقاليم األخرى يف نسبة املكورات املعوية املقاومة للفانكومايسني، حيث  
القولونية  (. واحتل اإلقليم املرتبة الثانية عاملياً بعد إقليم جنوب شرق آسيا، يف نسبة مقاومة جراثيم اإلشريكية11.4%)

معائية املقاومة للكاربابينيم وهذا يشمل اجلراثيم املنتجة لطيف واسع من بيتا الكتاماز واجلراثيم األ بسيلة الرئوية،يوالكل
 بلدان اإلقليم.الواردة من النتائج  2اجلدول ويلخص . (32)

د جيد التصميم، ُيكن أن املستشفيات، جبانب نظام ترص  بعدوى المًا ملكافحة ومن املقبول اآلن أن برناجمًا منظّ  .29
، . وعلى الرغم من أمهية العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية يف اإلقليم%32خيفضا معدالت اإلصابة بنسبة تصل إىل 

أبلغت ثانية بلدان عن وجود بعض  حمدودة. وقدالت واألنشطة الرامية إىل مكافحتها فإن املعلومات املتعلقة بالتدخ  
قسم أو إدارة للوقاية من العدوى ومكافحتها، على الصعيد الوطين. وتشري نتائج وجود التنظيمات اهليكلية، مثل 

( %18إىل أن أربعة بلدان فقط يف اإلقليم ) 2016/2017املسح العاملي ملقاومة مضادات امليكروبات الذي أجري يف 
هلذه التدابري ، مع تقييم االمتثال  مجيع املراف  الصحية املستهدفةذة يفمكافحة العدوى اهلامة املنفّ    مجيع تدابريتطبِّ 
مع ، وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتهاأو خطة تنفيذية ة ثالثة بلدان سياسوضعت ا بانتظام. و ونشره تهافعاليو 

مخسة بلدان تنفذ ، يف حني جلميع املستشفياتوتوكوالت رب التوجيهية و البادئ املعيارية و املتشغيل الإجراءات إتاحة 
يف جمموعة خمتارة من للوقاية من العدوى ومكافحتها وطنية معيارية ومبادئ توجيهية وبروتوكوالت تشغيل إجراءات 

 مراف  الرعاية الصحية.
المختبرات في مرافق عنها  تلت وكانت مقاومة للمضادات والتي أبلغزِ نات التي ع  إجمالي العيّ  .2 الجدول

انتشار معدل ، المسح العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط
 (2014)في فترة زمنية محددة مضادات للمقاومة الكائنات الدقيقة ال

 الكلبسيلة  اإلشريكية القولونية المكورات المعوية
إجمالي 
عدد 

نات العيّ 
 المعزولة

عدد المكورات 
المعوية المقاومة 
للفانكومايسين 

(%) 

إجمالي 
عدد 

نات العيّ 
 المعزولة

عدد الجراثيم 
المنتجة لطيف 
واسع من بيتا 

 (%الكتاماز )

عدد الجراثيم 
معائية األ

المقاومة 
للكاربابينيم 

(%) 

إجمالي 
عدد 

نات العيّ 
 المعزولة

عدد الجراثيم 
المنتجة لطيف 
واسع من بيتا 

 (%الكتاماز )

عدد الجراثيم 
 األمعائية

المقاومة 
للكاربابينيم 

(%) 
61 7 (%11.4) 229 91 (%39.7) 4 (%1.7) 105 51 (%48.7) 11 (%10.4) 

 االستعمال األمثل للمضادات الحيوية
الرئيسي عامل استخدام مضادات امليكروبات واإلفراط يف استخدامها يف البشر هو المن املعروف أن إساءة  .30

االستعمال األمثل لألدوية املضادة للميكروبات هو هنج أساسي . و (33،34،35)لظهور املقاومة ملضادات امليكروبات 
د مقاومة لإلشراف يسرتشد مبعلومات ترص   للوقاية من مقاومة مضادات امليكروبات ومكافحتها. ويتطلب ذلك برناجماً 

 وتعزز االستعمال األمثل ملضادات امليكروبات على الصعيدين الوطين واحمللي وفقاً ُصد مضادات امليكروبات اليت تر 
نات. وُيثل احلصول على األدوية للمعايري الدولية لضمان اختيار األدوية وقحديد جرعتها الصحيحة استنادًا إىل البيِّ 

 ياً يف العديد من بلدان اإلقليم.قحدِّ ذات اجلودة 
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( قد أبلغ عن %4.5إىل أن بلداً واحداً فقط يف اإلقليم ) 2016خلص مسح مقاومة مضادات امليكروبات لعام و  .31
على الصعيد  هاأو استهالكاملضادات احليوية مبيعات د صْ د استخدام مضادات امليكروبات يشمل رَ وجود نظام لرتص  

جمموع  ا رصدتاالستعمال الرشيد للمضادات احليوية يف اخلدمات الصحية. وأفادت ثالثة بلدان بأهنرصد و  ،الوطين
استعماالت املضادات احليوية د صْ رَ نفذت بعض األنشطة لأو على الصعيد الوطين و/ت مبيعات مضادات امليكروبا

ا املضادات احليوية جيري رصدمه واستعمالاألدوية  وصفبأن ممارسات واحد  بلدعلى املستوى دون الوطين. وأفاد 
بصفة من خالل عينة وطنية من مراف  الرعاية الصحية. وال يقوم أي بلد يف اإلقليم جبمع البيانات واإلبالغ عنها 

علی املستوى الوطين. وأفاد  البشري الستعمالل)سنوياً( بشأن مبيعات مضادات امليكروبات أو استهالكها  ةمنتظم
دون وصفات متاحة للبيع تقرير غري منشور ملنظمة الصحة العاملية بأن املضادات احليوية اليت تُعطى بالفم أو باحلقن 

 بلداً يف اإلقليم. 22بلداً من أصل  15طبية يف 
 البحث واالبتكار

على الرغم من وجود العديد من األحباث املنشورة من اإلقليم بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، فإن معظم  .32
م ييِ تقلحمدودة دراسات هناك وال متثل يف األغلب احلالة الوطنية. و  ،من مؤسسات فردية ابياناهتحباث تستقي هذه األ

وكجزء من أنشطة البحوث اليت تضطلع هبا  .هج املبتكرة ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف السياق اإلقليميالن  
م هبا قدم اليت تُ  ةبحثيالأحد املواضيع قاومة مضادات امليكروبات كوضوع معطيت األولوية ملمنظمة الصحة العاملية، أُ 

ح حبثية يف نَ . ويف العام املاضي، ويف إطار الدعوة إىل تقدمي مقرتحات للحصول على مِ إلجرائهاح نَ مِ لنيل مقرتحات 
كانت هناك يتعل  مبقاومة مضادات امليكروبات، و  حاً قرت م 17ورد اجملاالت ذات األولوية يف جمال الصحة العامة، 

ضعف عن  ، فضالً من األمور املعقدةصدي هلا مقاومة مضادات امليكروبات والتبتمويل واحد منها. ونظراً ألن توصية 
 مقاومة مضادات امليكروباتحول لبحوث لبرنامج وضع ، فإن من األمور اهلامة م البحوث الصحية يف اإلقليمظُ نُ 

 األولويات اليت جرى قحديدها.استناداً إىل املنهجيات العلمية، ودعم البحوث العملية تطبي  مع ، وقحديد أولوياته
 التحّديات 

من خالل التكييف الوطين خلطة العمل العاملية بشأن جيب التصدي هلا يات الرئيسية اليت هناك العديد من التحدِّ  .33
 :ما يلييات التحدِّ تشمل عمل وطنية شاملة. و مقاومة مضادات امليكروبات يف شكل خطة 

  َى تعليمها بشأن مقاومة مضادات امليكروبات؛نقص املوارد البشرية اليت جر 
  ّلعدم وجود بيانات وطنية موثوق فيها حول مقاومة  هتا نظراً عدم الوعي حبجم املقاومة ملضادات امليكروبات وشد

د قوي ملقاومة مضادات مضادات امليكروبات واستهالك املضادات احليوية يف مجيع القطاعات، وعدم وجود ترص  
 م املختربات امليكروبيولوجية؛ظُ امليكروبات، وضعف نُ 

  جيات واملبادئ التوجيهية اسات واالسرتاتيالة لضمان االمتثال للسيم إنفاذ فعم ظُ نُ  وأاالفتقار إىل سياسات
 واملمارسات اجليدة؛الوطنية/

  َى التعهد هبا؛عدم كفاية التمويل احمللي، بالرغم من االلتزامات السياسية اليت جر 
 ؛ تعل  باستعمال مضادات امليكروباتم ملمارسات الشركات اليت تنظم مُ ـالتحفيز غري ال 
  العمل الوطنية بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات.عدم وجود خطط تشغيلية لتنفيذ خطط 
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 الت ذات األولوية من جانب البلدانالتدخُّ 
 وتنسيقاً  تطلب ختطيطاً ي شامالً جهداً وضع خطة عمل وطنية وتنفيذها بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات  يُعد   .34

الت واإلجراءات وتنفيذها من جانب مجيع أصحاب املصلحة، الوطنيني والدوليني، قحت قيادة دقيقني لتصميم التدخ  
د لكل بلد، وبيئته السياسية واالجتماعية السياق احملدم حسب وزارة الصحة. وينبغي تكييف خطط العمل الوطنية 

واالقتصادية، واملوارد والقدرات املتاحة، واالسرتاتيجيات والقوانني واألنظمة الصحية واإلمنائية الشاملة. وتعترب خطة 
العمل الوطنية بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات هي نقطة االنطالق الرئيسية لالستجابة للمقاومة ملضادات 

 روبات.امليك
ئ البلدان آلية سياسية متعددة القطاعات رفيعة املستوى )أو أن تدمج مقاومة مضادات نشِ أن تُ املهم للغاية ومن  .35

(، مع سلطة اختاذ القرارات، لإلشراف على وضع أعمال اآلليات القائمة إذا كان ذلك ممكناً برنامج امليكروبات يف 
 مقاومة مضادات امليكروبات وتنفيذها، وختصيص املوارد املناسبة هلا.خطة عمل وطنية بشأن 

 :البلدان ما يلياليت تتخذها وتشمل اإلجراءات احلامسة األخرى  .36
  وذلك املقاومة ملضادات امليكروبات،  يات بشأنسلوكالوضع اسرتاتيجية اتصال وطنية وتنفيذها من أجل تغيري

سرتشد ، حبيث تواملنظمة العاملية لصحة احليوان ،)الفاو( املتحدة لألغذية والزراعةباالشرتاك مع منظمة األمم 
مي الرعاية ومقدِّ  ،وواضعي السياسات ،جلمهور العامدى اتقييم املعارف والسلوكيات لاليت يسفر عنها نتائج ب

 واملزارعني. ،مي خدمات صحة احليوانمقدِّ سائر و  ،واألطباء البيطريني ،الصحية

   د العاملي ملقاومة إنشاء ترّصد وطين متكامل ملقاومة مضادات امليكروبات، مع التنفيذ األويل املبكر لنظام الرتص
والغذاء  ،د مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعات صحة احليوانترص  يف جه ادمإمضادات امليكروبات، و 

 .ةقطاع الزراعو صحة اإلنسان قطاع د استهالك مضادات امليكروبات يف والزراعة، وترص  

  مكافحة العدوى على الصعيد الوطين، من خالل عزِّز للوقاية من العدوى ومكافحتها تُ برامج وطنية وتنفيذ وضع
 ملقدمي الرعاية الصحية على مجيع املستويات.التدريب والتثقيف تقدمي و مناسبة اسرتاتيجيات سياسات و تنفيذ 

  النهوض بالبحوث يف املؤسسات األكادُيية ومؤسسات الصحة العامة لتحديد العبء الصحي واالقتصادي
الت املبتكرة ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات، وتكييفها مع السياقات ملقاومة مضادات امليكروبات، والتدخ  

 الوطنية واإلقليمية.

 من مواردما يلزمها من زمين و ال اجدوهلع قحديد ع خطة عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات موض ،
ها السلطات قرّ خالل عملية تشاورية شاملة وبناء تواف  يف اآلراء مع أصحاب املصلحة املعنيني، وخطة عمل تُ 

 .رفيعة املستوىال

 حملية )لضمان االستدامة( ومن الشركاء.مصادر واملالية الالزمة من  ،والتقنية ،تعبئة املوارد البشرية 

  البدء يف تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف أقرب وقت ممكن، استناداً إىل القدرات
عاملي ملقاومة مضادات امليكروبات، د الواملوارد املتاحة يف البلد، مع إعطاء األولوية للتنفيذ املبكر لنظام الرتص  

 والوقاية من العدوى ومكافحتها، وأنشطة التوعية وتغيري السلوك.
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 االستنتاجات والتوصيات
تتجاوز  تلوح يف األف  وتضر اجلميع يف كل مكان؛ وتتفاقم بوترية سريعة مقاومة مضادات امليكروبات جائحة .37
مقاومة مضادات كبري. و   إىل حد  حدوث هذه اجلائحة  جتنبمن املمكن فئات جديدة من األدوية. ومع ذلك، وير تط

. وقد وضعت أيضاً  متعددة القطاعات تتطلب استجابة متعددة القطاعات نطاقها احلايل، مشكلةبامليكروبات، 
من األدوات واملبادئ التوجيهية اليت تساعد البلدان يف مكافحتها ملقاومة  منظمة الصحة العاملية وشركاؤها عدداً 

 قتَـَرَحة للدول األعضاء:الـمُ . وفيما يلي التوصيات (36)مضادات امليكروبات 
  ِّيف قطاعات الصحةستوى املرفيعي السياسات رامسي د القطاعات يتألف من إنشاء فري  تنسي  وطين متعد، 

قاومة ملضادات املا متثله ي ملالتصدِّ عملية لإلشراف على  ،واالقتصاد ،والبيئة ،والثروة احليوانية ،والغذاء والزراعة
وتوجيهها على الصعيد الوطين، وتعجيل عملية وضع خطة عمل وطنية  لعمليةاذه ه وتنسي من هتديد امليكروبات 

 إىل القدرات الوطنية. ، استناداً وتنفيذها  مقاومة مضادات امليكروبات بشأنمتعددة القطاعات 
  وضع اسرتاتيجيات اتصال وطنية متعددة القطاعات وتنفيذها من أجل زيادة الوعي مبقاومة مضادات امليكروبات

 .السائدةم يَ والقِ  احمللي وتغيري السلوك مبا يتالءم مع السياق الثقايف
 السياسات توجيه د املتكامل ملقاومة مضادات امليكروبات على املستوى الوطين لالرتص  وترية التعجيل ب

د نظام الرتص  لمكافحة مضادات امليكروبات، من خالل التنفيذ املبكر الرامية إىل واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية 
 .يهواالنضمام إل العاملي ملقاومة مضادات امليكروبات

  تعزيز الربامج التعليمية الوطنية من أجل وضع برامج وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها تشمل آليات دعم
يف الصحية عدوى املرتبطة بالرعاية الانتشار معدل دورية بشأن ات حو مسإجراء لوقاية من العدوى ومكافحتها و ل

 الربامج الوطنية.ثراء إل فرتات زمنية حمددة
  ز االستخدام املسؤول ملضادات امليكروبات.عزِّ د وتُ رصُ تَ إلشراف على مضادات امليكروبات لوضع برامج 
 ية ضمان إعطاء أولوية عالية للبحوث يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات ضمن جدول أعمال البحوث الصح

وتعزيز املعارف واملمارسات بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات من خالل البحث  ،على الصعيد الوطين
 طري.واالبتكار، وفقاً للسياق القُ 
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