ال وقت لالنتظار:
ين
تأم� المستقبل من حاالت العدوى
أ
المقاومة للدوية
م� العام أ
تقرير مقدم إىل أ
ال ي ن
للمم المتحدة
نيسان  /أبريل 2019
ملخص التوصيات والرسائل الرئيسية

م� العام أ
قام أ
ن
ت
المش�ك ي ن
ال ي ن
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات بتوصية
ب� الوكاالت
للمم المتحدة بدعوة لتشكيل فريق التنسيق
ي
أ
ف
ت
ن
من االجتماع الرفيع المستوى للمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ي� عام  .٢٠١٦جمع فريق التنسيق المش�ك يب� الوكاالت
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات ش�كاء من أ
ن
خ�ة ف ي� جميع قطاعات الصحة ش
الب�ية
ال
مم المتحدة  ،ومنظمات دولية وأفراد ذوي ب
ي
أ
أ
بالضافة إىل قطاعات الغذية والعالف الحيوانية والتجارة والتنمية والبيئة لوضع مخطط لمحاربة مقاومة مضادات
والحيوانية والنباتيه ،إ
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات
ب� الوكاالت
الميكروبات .ووفرت منظمة الصحه العالمية السكرتارية لفريق التنسيق
ي
الغذية والزراعة أ
باالضافه اىل مشاركة من منظمة أ
للمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان .تم تسليم تقرير وتوصيات فريق
أ
ف
ن
التنسيق ت
ن
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات إىل ال يم� العام ي� أبريل ٢٠١٩
ب� الوكاالت
ي

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع�
الوكاالت
ب�
ملخص التوصيات الصادرة عن فريق التنسيق
ي
بمقاومة مضادات الميكروبات
المحرز ف ي� البلدان
ألف – ترسيع ي
وت�ة التقدم ُ

باء  -االبتكار من أجل ي ن
تأم� المستقبل

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
ألف  :1يدعو فريق التنسيق
ي
الميكروبات جميع الدول أ
العضاء إىل أن تكفل إتاحة القائم حالياً والجديد من
مضادات الميكروبات المضمونة الجودة وكذلك بدائلها واللقاحات ووسائل
التشخيص إتاحة منصفة ومعقولة أ
ت
المتخصصون
المح�فون
السعار ،وأن يراعي
ّ
المرخ ي ن
ص� بذلك استعمالها عىل نحو مسؤول ورشيد بع� أنحاء قطاعي صحة
من
ّ
النسان وصحة الحيوان والنبات ككل.
إ

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
باء  :1يدعو فريق التنسيق
ي
ن
الخ�ية
والمؤسسات
والخاص
العام
القطاع�
الميكروبات الجهات المانحة من
ي
ي
وغ�ها من الجهات المانحة إىل زيادة معدالت االستثمار واالبتكار ف ي� مجال استحداث
ي
مضادات الميكروبات الجديدة والمضمونة الجودة (وخصوصاً المضادات الحيوية
منها) والمركبات المستجدة وأدوات التشخيص واللقاحات وأدوات إدارة النفايات
والبدائل المأمونة والناجعة لمضادات الميكروبات من أجل صون صحة إالنسان وصحة
الحيوانات والنباتات بال�ية والمائية ،فضال ً عن إجراء البحوث العملية والتطبيقية.

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
ألف  :2يدعو فريق التنسيق
ي
أ
وت�ة عملية وضع خطط عمل وطنية
الميكروبات الدول العضاء كافّة إىل ترسيع ي
بشأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات باتّباع نهج الصحة الواحدة وتنفيذ تلك
الخطط ف ي� سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
ألف  :3يدعو فريق التنسيق
ي
الميكروبات ّكل الدول أ
العضاء إىل التخلّص تدريجياً من استعمال مضادات الميكروبات
ألغراض ي ز
ش
تحف� النمو بما يتما� مع إالرشادات الصادرة عن الوكاالت الثالث (منظمة
أ
الغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية) وهيئة
ئ
الغذا� ،وذلك انطالقا من فرض وقف فوري عىل استعمال المضادات
الدستور
الحيوية المصن يفة عىل أنها من العوامل المضادة للميكروبات العالية أ
الولوية
ُ أ ّ
والمدرجة عىل القائمة الصادرة عن المنظمة بأسماء العوامل
والحاسمة الهمية ُ
الولوية والحاسمة أ
العالية أ
الهمية بالنسبة إىل الطب ش
الب�ي.
المضادة للميكروبات

ن
باء  :2يوص فريق التنسيق ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات
ب� الوكاالت
ض
ي ض
ض
بالحا� ي وتلك ت
ال� س ُتقدم بالمستقبل
المقدمة
العالمية
تف� المبادرات
ي
ب�ورة أن ي
بشأن إتاحة مضادات الميكروبات إىل تعزيز إتاحة القائم حالياً والجديد من هذه المضادات
ووسائل التشخيص واللقاحات وأدوات إدارة النفايات المضمونة الجودة وكذلك البدائل
المستعملة لصون صحة إالنسان وصحة الحيوانات
المأمونة والناجعة للمضادات الحيوية ُ
ومعقولة أ
السعار ،وإىل دعم إتاحتها عىل هذا النحو.
والنباتات بال�ية والمائية إتاحةً منصفة
ن
باء  :3يدعو فريق التنسيق ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات
ب� الوكاالت
ي
ين
وغ�ها من
القطاع� العام والخاص
مولة للبحوث من
الخ�ية ي
والمؤسسات ي
الجهات ُ
الم ّ
الجهات صاحبة المصلحة إىل أن تعتمد عىل الجهود المبذولة حالياً ف ي� مجال البحث والتطوير
ف ي� استحداث الجديد من مضادات الميكروبات ووسائل التشخيص واللقاحات وأدوات إدارة
النفايات والبدائل المأمونة والناجعة لمضادات الميكروبات؛ وإىل أن تع ّزز إجراء البحوث
وتنسقها وتتعاون عىل إجرائها ف ي� سياق اتّباع نهج الصحة الواحدة.
العملية والتطبيقية ّ

ن
ت
المش�ك ي ن
ب� الوكاالت
نهج الصحة الواحدة وتوصيات فريق التنسيق
والمع� بمقاومة مضادات الميكروبات وأهداف التنمية المستدامة
ي

االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات باتّباع نهج الصحة الواحدة

االغذية Ã
Ã
واالعالف

االنسان
Á

النباتات والمحاصيل

الرىية والمائية
الحيوانات Å

البيئة

متسع من الوقت النتظار استفحالها ،وال غىى عن توجيه استجابة مستدامة
إن مقاومة مضادات الميكروبات أزمة عالمية ،وليس أمام العالم ّ
·
وىڡ إطار االلتفاف حول رؤية وأهداف مشرىكة بشأنها من أجل معالجة مشكلة المقاومة هذه وتحقيق أهداف
باتّباع نهج الصحة الواحدة 
التنمية المستدامة.

·
المشرىك بںى الوكاالت
توصيات فريق التنسيق
والمعىى بمقاومة مضادات الميكروبات

االبتكار من أجل
تأمںى المستقبل


وترىة
ترسيع 
المحرز
التقدم ُ

التعاون عىل اتّخاذ
إجراءات 
أكرى فعالية

االستثمار ىڡ مجال توجيه
استجابة مستدامة

تعزيز المسائلة
وترصيف الشؤون عىل
الصعيد العالمي

أهداف التنمية المستدامة
القضاء
عىل الفقر

القضاء عىل
الجوع

أنماط العيش
الصحية والرفاهية

توافر المياه
النظيفة وخدمات
الرصف الصحي

التصنيعالمستداموتشجيع
االبتكاروال ُبىىالتحتية
القادرة عىل الصمود

الحد من انعدام
المساواة

نماط استهالك
وإنتاج مستدامة


الرساكات العالمية
من أجل تحقيق
Ã
االهداف المنشودة

جيم – التعاون عىل اتّخاذ إجراءات ث
أك� فعالية

هاء – تعزيز المسائلة وترصيف الشؤون
عىل الصعيد العالمي

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
جيم  :1يدعو فريق التنسيق
ي
ن
المد� ومنظماته بوصفها من الجهات
المجتمع
فئات
الميكروبات إىل شإ�اك
ي
وهادفاً ف� اتّباع نهج الصحة الواحدة �ف
ش
الرئيسية صاحبة المصلحة إ�اكاً منهجياً
ي
ي
والقليمي
مجال االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات عىل الصعيدين العالمي إ
ن
والمحل.
الوط�
والصعيدين
ي
ي
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
جيم  :2يدعو فريق التنسيق
ي
الميكروبات إىل شإ�اك القطاع الخاص بوصفه من الجهات الرئيسية صاحبة
المصلحة شإ�اكاً منهجياً وهادفاً ف ي� اتّباع نهج الصحة الواحدة ف ي� مجال االستجابة
والقليمي والصعيدين
لمقاومة مضادات الميكروبات عىل الصعيدين العالمي إ
ت
ن
ال� ي ّتخذها هذا القطاع.
الوط�
والمحل ،وإىل تعزيز إ
ي
الجراءات ي
ي

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
هاء  :1يطلب فريق التنسيق
ي
أ
الميكروبات من الوكاالت الثالث (منظمة الغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة
الحيوان ومنظمة الصحة العالمية) أن تواصل جنباً إىل جنب مع هيئة أ
المم المتحدة
للبيئة وغ�ها من الوكاالت التابعة أ
ف
و� سياق إصالح
للمم
الدول ي
المتحدة والبنك ف ي
يأ
ت
الم ّتخذة ي� إطار اتّباع نهج الصحة
منظومة المم المتحدة ،تعزيز إالجراءات المش�كة ُ
الواحدة باالستناد إىل وضع الغايات وتحديد أولويات البلدان واحتياجاتها ،وذلك عن
طريق تعزيز قدراتها التنظيمية وتزويدها بمصادر تمويل رئيسية كافية ومستدامة
لغرض االضطالع أ
بالنشطة المتصلة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

دال  -االستثمار ف ي� مجال توجيه استجابة مستدامة
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
دال  :1يدعو فريق التنسيق
ي
الميكروبات الحكومات؛ ومؤسسات التمويل والتنمية والمصارف العالمية
والقليمية والوطنية والثنائية والمتعددة أ
الطراف؛ والجهات المستثمرة من
إ
معاي�اً منهجية
تطبق ف ي� معرض توظيفها لالستثمارات
أن
إىل
الخاص
القطاع
ي
ّ
آ
ت
الم�تبة عليها (من منظور
لتقييم مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات والثار ّ
مقاومة مضادات الميكروبات ونهج الصحة الواحدة).
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
يشدد فريق التنسيق
دال ّ :2
ي
ف
الموظّفة ي� مجال االستجابة لمقاومة
الميكروبات عىل ض�ورة زيادة االستثمارات ُ
مضادات الميكروبات ،بما فيها االستثمارات المتأتية من مصادر التمويل المحلية
ويشجع آليات التمويل القائمة حالياً وتلك المستقبلية والمعنية
بجميع البلدان؛
ّ
الغذية أ
صحة النسان وصحة الحيوان والنبات وإنتاج أ
والعالف
بقطاعات ّكل من
إ
والبيئة عىل زيادة ما توليه من أولوية لمقاومة مضادات الميكروبات ف ي� مجال
ين
القطاع� العام والخاص
تخصيص مواردها؛ ويدعو الجهات المانحة من
السهام بالمزيد من التمويل الالزم ألغراض منها ،دعم
الخ�ية إىل إ
والمؤسسات ي
تنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.

ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
يوص فريق التنسيق
هاء :2
ي
ي
بالرساع ف� إنشاء فريق قيادة عالمي ن
مع� بمقاومة مضادات الميكروبات
الميكروبات
إ
ي
الصحة الواحدة ،وبدعم من أمانة ي ت
مش�كة تديرها الوكاالت الثالث
ف ي� إطار اتّباع نهج
(منظمة أ
الغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية).
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
هاء  :3يطلب فريق التنسيق
ي
الميكروبات من أ
ال ي ن
م� العام أن يوثّق عرى تعاونه مع الوكاالت الثالث (منظمة
أ
الغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية) ومع
أ
ف
وغ�ها من المنظمات الدولية ي� الدعوة إىل تشكيل فريق
هيئة المم المتحدة للبيئة ي
ن
البينات الالزمة التخاذ إجراءات مكافحة مقاومة مضادات
مع� بتكوين ّ
مستقل ي
الميكروبات ف ي� سياق اتّباع نهج الصحة الواحدة ،وذلك لرصد هذه المقاومة وتزويد
أ
والبينات المتعلقة بها وبآثارها ومخاطرها
الدول العضاء بتقارير دورية عن العلوم ّ
التكيف معها وتخفيف وطأتها.
المستقبلية والتوصية بإيجاد خيارات بشأن ّ
ن
ت
المش�ك ي ن
والمع� بمقاومة مضادات
ب� الوكاالت
هاء  :4يسلّم فريق التنسيق
ي
ال� تواصل الدول أ
ت
العضاء إالمساك بزمامها فيما يخص وضع
الميكروبات بالعملية ي
إطار عالمي بشأن تنمية قدرات مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والقوامة عىل
مكافحتها ،ويشجع الوكاالت الثالث (منظمة أ
الغذية والزراعة والمنظمة العالمية
أ
لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية) وهيئة المم المتحدة للبيئة عىل ترسيع
يتما� مع النطاق ي ّ ن
وت�ة وضعه بما ش
المب� ف ي� القرار الصادر عن جمعية الصحة
ي
العالمية ف ي� عام  2015بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (ج ص 68-ق .)7وينبغي
أيضاً أن تنظر الدول أ
العضاء ف ي� ض�ورة وضع صكوك دولية جديدة بعد وضعها
لهذه العملية ف ي� صيغتها النهائية.

اتّباع نهج الصحة الواحدة ف� توجيه استجابة تتصدى للعوامل المحفّزة عىل ظهور مقاومة مضادات الميكروبات آ
ولثارها
ي
ا النسان

ئية

الح

واالفراط
إساءة استعمال مضادات الميكروبات 
ىڡ استعمالها؛ ورداءة إتاحة 
االدوية واللقاحات


ووسائل التشخيص الجيدة والمعقولة االسعار؛
وانعدام الوعي والمعرفة؛ وتنقالت السكان

يوانات ال رىية و
الما

آثار مقاومة مضادات الميكروبات


ا الغذية واالع
الف

صحية
ال

الصحاح والن
ا
ظافة

الميا
هو

انعدام إتاحة إمدادات
المياه النظيفة وخدمات
االصحاح والنظافة

الصحية؛ ورداءة خدمات
الوقاية من عدوى 
االمراض
ومكافحتها بمرافق الرعاية
الصحية والمزارع

اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﻴﻘﺔ
ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻷﻋﻼف ،واﻷﻋامل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺪاول
اﻟﺘﺠﺎري؛ وﺳﺒﻞ
ﺗﻐري
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ّ
اﳌﻨﺎخ

زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت
اﳌﺮاﺿﺔ واﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑني
ﺻﻔﻮف اﻟﺒﴩ ،وأﻋﺪاد
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺮﻳﻀﺔ
واﻟﻨﺎﻓﻘﺔ

اﻷﴐار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺧﴪان اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وزﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ترصيف النفايات من مرافق
الرعاية الصحية ²
ورسكات تصنيع

المستحرصات الصيدالنية والمزارع

لنب

اتا ت و ا ل م

ا

ال بي ئ ة

واالفراط
إساءة استعمال مضادات الميكروبات 
ىڡ استعمالها؛ ورداءة إتاحة 
االدوية واللقاحات


ووسائل التشخيص الجيدة والمعقولة االسعار؛
وانعدام الوعي والمعرفة؛ وتنقالت الحيوان

حا ص

يل

رداءة خدمات الوقاية من عدوى

االمراض ومكافحتها؛ وانتقال


مرضات المقاومة لالدوية ىڡ سلسلة
ُ
الم ِ
إنتاج 
االغذية وتخزينها وتوزيعها
وتحضرىها


إساءة استعمال مضادات الميكروبات
واالفراط  ىڡ استعمالها؛ ورداءة خدمات

الوقاية من عدوى 
االمراض ومكافحتها

العوامل المحفّزة عىل ظهور مقاومة مضادات الميكروبات

الرسائل الرئيسية الموجهة ف
ن
ت
المش�ك ي ن
الوكاالت
ب�
التنسيق
فريق
تقرير
والمع� بمقاومة
�
ُ ّ
ي
ي
مضادات الميكروبات

المحرز ف ي� مجال
إن مقاومة مضادات الميكروبات أزمة عالمية ّ
تهدد التقدم ُ
الصحة عىل مدى قرن من الزمن ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الف�وسات
• العوامل المضادة للميكروبات (بما فيها المضادات الحيوية ومضادات ي

•
•

•
•

غ� عنها لمكافحة أ
ومضادات الفطريات ومضادات أ
الوال) هي أدوات ال ن
المراض
ي
ت
ال�ية والمائية ،ولكن نجاعتها آخذة
ال� تصيب إ
النسان والحيوانات والنباتات ب
ي
ف ي� االضمحالل.
تث� الذعر بالبلدان من جميع
البالغ عن هذه المقاومة بمعدالت
يتواصل إ
مستويات الدخل ،وهي تتسبب باستمرار ف� تعذّ ر يعالج أ
المراض الشائعة وزيادة
ّ
أي
خطورة إجراء العمليات الطبية المنقذة للرواح.
تشكّل مقاومة مضادات الميكروبات تحدياً هائال ً يجابه تحقيق التغطية الصحية
المحرز صوب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة،
الشاملةّ ،
وتهدد التقدم ُ
أ
والمداد بالمياه النظيفة وخدمات
بما فيها تلك المتعلقة بالصحة وسالمة الغذية إ
والنتاج المسؤوالن والفقر وأنعدام المساواة.
إالصحاح واالستهالك إ
ف
النسان
والفراط ي� استعمالها لعالج إ
تؤدي إساءة استعمال مضادات الميكروبات إ
وت�ة ظهور مقاومتها وانتشارها.
والحيوان والنبات إىل ترسيع ي
أ
ف
ت
تز
والنسان ويسهم ي� ظهور
ال� تصيب الحيوان إ
ي�ايد عبء المراض أالمعدية ي
مرضات المقاومة للدوية وانتشارها بفعل قصور إتاحة المياه النظيفة وخدمات
ُ
الم ِ
الصحاح والنظافة الصحية ف ي� مرافق الرعاية الصحية والمزارع والمدارس وأماكن
إ
إقامة أ
الرس المعيشية والمجتمعات المحلية؛ ورداءة خدمات الوقاية من حاالت
العدوى أ
والمراض؛ وانعدام إتاحة مضادات الميكروبات واللقاحات ووسائل
أ
التشخيص إتاحة منصفة ومعقولة السعار ومضمونة الجودة؛ وضعف النظم
والعالف وسالمة أ
الغذية أ
الصحية والنظم المعنية بإنتاج أ
الغذية وإدارة النفايات.

يعجل ف ي� اتّخاذ
ليس أمام العالم م ّتسع من الوقت لالنتظار ،وإن لم ّ
إجراءات تكافح مقاومة مضادات الميكروبات ،فإنها ستمنيه بآثار مفجعة
ف ي� غضون جيل واحد.
المراض المقاومة أ
• تتسبب سنوياً أ
للدوية بوقوع ما ال يقل عن  700 000وفاة
ّ

•

•

•

بالعالم ،منها  230 000وفاة تنجم عن السل المقاوم أ
المتعددة ،وهو
للدوية
ّ
ف
رقم قد يرتفع سنوياً إىل  10ي ن
مالي� وفاة بالعالم بحلول عام  2050ي� ظل
السيناريو أ
ف
ال ثك� إثار ًة للذعر والمتمثل ي� عدم اتّخاذ إجراءات لمكافحتها .وقد
تحصد مقاومة مضادات الميكروبات أرواح ما يقرب من  2.4مليون شخص بالبلدان
المرتفعة الدخل ي ن
ب� عامي  2015و 2050إن لم تُبذل جهود مستدامة الحتوائها.
قد يضاهي ض
ال�ر االقتصادي الناجم عن مقاومة مضادات الميكروبات الخارجة
أ
عما شهده العالم من صدمات أثناء نشوب الزمة
عن السيطرة ذاك الذي نجم ّ
المالية ف ي� عامي  2008و 2009بسبب الزيادة الهائلة ف ي� نفقات الرعاية الصحية؛
الغذية أ
وأثرها عىل إنتاج أ
والعالف والتداول التجاري وسبل المعيشة؛ وارتفاع
معدالت الفقر وانعدام المساواة.
قد يمثل تنفيذ مجموعة من التدخالت البسيطة لمعالجة مقاومة مضادات
الميكروبات بالبلدان المرتفعة الدخل استثماراً ناجحاً بسبب ما يمكن تج ّنبه
بفضلها من تكاليف ،عىل أن حاجة البلدان المنخفضة الدخل ماسة إىل توظيف
المزيد من االستثمارات فيها ،وإن كانت متواضعة نسبياً.
ف
سيتكبد
الجراءات ،فإنه
تأخ� توظيف االستثمارات واتّخاذ إ
إذا استمر العالم ي� ي
ّ
آ
ت
المفجعة الم�تّبة عىل
تكاليف ب
أك� بالمستقبل ال محالة من أجل التعامل مع الثار ُ
مقاومة مضادات الميكروبات الخارجة عن سيطرته.

ال ن
غ� عن توجيه استجابة مستدامة لمقاومة مضادات الميكروبات باتّباع
ف
نهج الصحة الواحدة من أجل شإ�اك جميع أصحاب المصلحة ي� االستجابة
لها وحملهم عىل االلتفاف حول رؤية وأهداف ت
مش�كة بشأنها ألن دوافع
ف
النسان والحيوان والنبات والغذاء والبيئة.
ظهورها تكمن ي� إ
• تندرج خطط العمل الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات ف ي� صميم
•

•

•

•

•

•

•

وجهة لها باتّباع نهج الصحة الواحدة ،بيد أن
االستجابة
ّ
المتعددة القطاعات ُ
الم ّ
الحاجة ملحة إىل معالجة القيود المفروضة عىل التمويل والقدرات بالعديد من
وت�ة تنفيذ هذه الخطط فيها.
البلدان لترسيع ي
أ
إن توثيق عرى الوقاية من عدوى المراض ومكافحتها بمرافق الرعاية الصحية
والمزارع باالستفادة من أ
الدوات المتاحة وضمان إتاحة إمدادات المياه النظيفة

الصحاح والنظافة الصحية بمرافق الرعاية الصحية والمزارع والمدارس
وخدمات إ
الرس المعيشية والمجتمعات المحلية من العنارص أ
وأماكن إقامة أ
الساسية للتقليل
أد� حد من معدالت انتقال أ
إىل ن
المراض وظهور مقاومة مضادات الميكروبات
ن
ورسيانها ي ن
ب� صفوف ب� ش
الب� والحيوانات والنباتات والغذاء والبيئة.
ي
أ
ال� ّصد والطر التنظيمية والتعليم ن
يشكّل أيضاً تعزيز ت
وال ش�اف عىل رصف
المه� إ
ي
وصفات مضادات الميكروبات واستعمالها وإذكاء الوعي فيما ي ن
ب� جميع أصحاب
كب�ة يلزم التصدي لها عىل نحو عاجل ضماناً الستعمال تلك
المصلحة تحديات ي
المضادات استعماال ً مسؤوال ً والتقليل إىل ن
أد� حد من ظهور مقاومتها ي ن
ب� صفوف
نب� ش
الب� والحيوانات والنباتات والغذاء والبيئة.
ي
المدرجة عىل القائمة الصادرة
الميكروبات
مضادات
الستعمال
الفوري
الوقف
إن
عن المنظمة بأسماء العوامل المضادة للميكروبات ُ العالية أ
الولوية والحاسمة
أ
الهمية بالنسبة إىل الطب ش
الب�ي بوصفها من محفّزات النمو ،من أوىل الخطوات
أ
الساسية عىل طريق التخلّص تدريجياً وبالكامل من استعمال هذه المضادات
أ
ز
تحف� النمو.
لغراض ي
يلزم بذل جهود إضافية وتوظيف المزيد من االستثمارات وتقديم حوافز
أخرى تشجع عىل االبتكار ف� مجال تحض� أ
الدوية المضادة للميكروبات ووسائل
ي
ي
التشخيص واللقاحات وأدوات إدارة النفايات وإيجاد بدائل مأمونة وناجعة
لمضادات الميكروبات واتّباع ممارسات بديلة ،فضال ً عن إجراء بحوث عملية
ف
النسان والحيوان والنبات.
وتطبيقية ي� مجال صحة إ
ال تزال مضادات الميكروبات يغ� متاحة للعديد من السكان بجميع أنحاء العالم.
ويعد ضمان إتاحة العوامل المضادة للميكروبات العالية الجودة إتاحة منصفة
ّ
أ
مكوناً أساسياً من
ومعقولة السعار واستعمالها عىل نحو مسؤول ومستدام ّ
مكونات االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات عىل الصعيد العالمي.
ّ
ف
السياس
يلزم تعزيز جوانب القيادة والدعوة والتنسيق والمساءلة ي� الميدان
ي
عىل جميع المستويات للتمكّن من توجيه استجابة مستدامة لمقاومة مضادات
الميكروبات باتّباع نهج الصحة الواحدة .والبد أن تُ ش�ك فيها مجموعات أصحاب
المصلحة كافّة  -بما فيها الحكومات وفئات المجتمع ن
المد� والقطاع الخاص – وأن
ي
النسان وصحة
صحة
من
تتعاون ف ي� بذل جهود يغ� مسبوقة بع� أنحاء قطاعات ّكل
إ
الغذية أ
الحيوان والنبات وإنتاج أ
والعالف وصون البيئة ،وذلك بنا ًء عىل رؤية
وأهداف ت
مش�كة.
ومتعددة
إن التحديات الماثلة أمام مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات معقدة
ّ
الجوانب ولكن تذليلها ليس مستحيالً .وسيساعد تنفيذ التوصيات الواردة ف ي� هذا
مالي� أ
التقرير عىل إنقاذ ي ن
الرواح وصون المكاسب االقتصادية ومكاسب التنمية
أ
أ
أ
الخرى ي ن
خال من المراض المقاومة للدوية.
وتأم� مستقبل ٍ

