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تقديم
مقاومة م�صادات امليكروبات لي�صت ظاهرة حديثة، غري اأنها متثل 

رت اجلراثيم  ة، طوَّ اليوم ق�صية �صحية خطرية. فعلى مدى عقود عدَّ
امل�صببة لالأمرا�س ال�صائعة، بدرجات متفاوتة، مقاومة لكل نوع جديد 

رت املقاومة مل�صادات امليكروبات  من امل�صادات احليوية. ولقد تطوَّ
ب�صكل اأ�صبحت معه متثل تهديدًا �صحيا يف جميع اأرجاء العامل. 

ويف ظل قلة امل�صادات احليوية اجلديدة التي تاأتي اإىل ال�صوق، فاإن 
احلاجة للعمل على تفادي حدوث اأزمة عاملية متنامية يف جمال 

الرعاية ال�صحية اأ�صبحت ملحة على نحو متزايد.

فباالإ�صافة اإىل العبء املايل ال�صخم الذي ي�صعب على امليزانيات 
الوطنية املخ�ص�صة للرعاية ال�صحية حّتملة، فاإن للمقاومة مل�صادات 

امليكروبات عواقب اقت�صادية متتد ملا هو اأبعد كثريًا من القطاع 
ارة على ال�صفر والتجارة الدوليني،  ال�صحي، مثل االنعكا�صات ال�صّ

الناجمة عن االنت�صار عب احلدود لالأمرا�س املعدية املقاِوَمة لالأدوية. 
ويتعني االأخذ يف االعتبار التكلفة املرتتبة على عدم التحرك �صد 

مقاومة م�صادات امليكروبات، وذلك عند البت يف تخ�صي�س املوارد، 
وتقييم التدخالت يف هذا املجال.

ونحن نعلم االآن كيف تن�صاأ املقاومة مل�صادات امليكروبات، وملاذا، 
والعوامل التي ت�صاعد على ن�صوئها وانت�صارها، والتدابري التي ميكن 

اتخاذها للحد من ذلك. اإذن، ملاذا نحن االآن نواجه اأزمة و�صيكة 
احلدوث يف معاجلة الكثري من االأمرا�س املعدية؟ وكتاب »املقاومة 

مل�صادات امليكروبات، تهديد مافتئ يتطور – خيارات العمل«، وهذا 
هو امللخ�س التنفيذي له، يقدم و�صفا لل�صياق اخلا�س بامل�صكلة وبع�س 

التقدم الذي مت احرازه يف ال�صنوات االأخرية ملعاجلة هذه امل�صكلة، 
وما ينبغي القيام به اأكرث يف هذا املجال. وهناك، بدون �صك، حاجة 

اإىل مزيد من املعلومات، واإىل اأدوات اأو و�صائل جديدة، غري اأن 
اال�صرتاتيجيات والتدخالت املتاحة، ميكن اأن تقطع �صوطا طويال 

جتاه التقليل من حجم املقاومة مل�صادات امليكروبات، ومن تاأثريها، 
واالإطالة، يف نف�س الوقت، من العمر الفعال للم�صادات احليوية 

املوجودة. وهناك الكثري والكثري الذي ميكن حتقيقه من خالل تطبيق 
هذه التدابري ب�صكل اأف�صل، وبانت�صار اأكرث، كما اأن هناك العديد من 

الفر�س الواعدة لالبتكار يف هذا املجال.

ور مقاومة متزايدة للم�صادات  والريب اأن االأمرا�س املعدية التي تطرِّ
احليوية م�صوؤولة، معًا، عن اإحداث عبء مر�صي ثقيل، والذي يوؤثر، 

يف كثري من االأحيان، على البلدان النامية على نحو غري متنا�صب. واإن 
ا�صتخدام كميات كبرية من امل�صادات احليوية يف احليوانات املنتجة 

د. وي�صرتك يف ذلك العديد  للغذاء، ي�صيف بعدًاً اآخر اإىل و�صع معقَّ
من القطاعات واخلدمات، ولكل منها، بدءا من القطاع العام حتى 
قطاع تربية احليوان، دوُر مهم ميكن القيام به يف مواجهة املقاومة 

مل�صادات امليكروبات، وينبغي الت�صارك يف حمل امل�صوؤولية، كما اأن 
دة،  تن�صيق االإ�صهامات ال�صرورية لكل قطاع يتطلب توافر قيادة حمدَّ

وموارد اإ�صافية، والتزام را�صخ على خمتلف امل�صتويات.

ولقد اأدركت منظمة ال�صحة العاملية منذ اأمد بعيد، اأن املقاومة 
مل�صادات امليكروبات متثل تهديدًا �صحيا عامليا متعاظمًا، كما دعت 
جمعية ال�صحة العاملية، من خالل العديد من القرارات على مدى 

عقدين من الزمان، الدول االأع�صاء واملجتمع الدويل التخاذ تدابري 
للحد من ن�صوء املقاومة مل�صادات امليكروبات وتقلي�س انت�صارها. 

وت�صع اال�صرتاتيجية العاملية ملنظمة ال�صحة العاملية الحتواء املقاومة 
مل�صادات امليكروبات، التي �صدرت عام 2001، جمموعة من 

التو�صيات ملكافحة مقاومة اجلراثيم مل�صادات امليكروبات. وهذه 
التو�صيات ما تزال �صاحلة و�صارية اليوم. ويبحث هذا الكتاب 

التجارب واخلبات املكت�صبة يف ظل تطبيق تلك التو�صيات على 
مدى ع�صر �صنوات، والدرو�س امل�صتفادة طوال تلك الفرتة، والثغرات 

اأو الفجوات التي ما تزال موجودة. ولقد �صلَّطت منظمة ال�صحة 
العاملية ال�صوء مرة اأخرى، يف يوم ال�صحة العاملي لعام 2011، على 

مو�صوع املقاومة مل�صادات امليكروبات، وحثت البلدان على االلتزام 
بخطة �صاملة حتظى بالتمويل املطلوب، ملكافحة املقاومة مل�صادات 

امليكروبات، واإ�صراك جميع اأ�صحاب ال�صاأن املعنيني الرئي�صيني يف هذا 
االأمر، مبا يف ذلك املجتمع املدين.

م هذا الكتاب خالل عام احلملة،  واإنه ملن دواعي �صروري اأن اأقدرِّ
الذي اختارته منظمة ال�صحة العاملية للتاأكيد على نحو خا�س على 

اأهمية ق�صية املقاومة مل�صادات امليكروبات، وهو اأمر يوؤكد مدى التزام 
املنظمة بتعزيز وتي�صري اإجراءات العمل العاملي الحتواء املقاومة 

مل�صادات امليكروبات و�صمان توافر امل�صادات احليوية الفعالة يف �صتى 
اأنحاء العامل يف امل�صتقبل.

                  
     

                    
الدكتورة ماري بول كيني

م�صاعدة املديرة العامة
نات وبحوث ابتكار، ومعلومات، وبيرِّ

منظمة ال�صحة العاملية
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املقاومة مل�ضادات امليكروبات، تهديد مافتئ يتطور
خيارات العمل

له املقاومة مل�صادات  اإن التهديد املتطور الذي ما برحت ت�صكرِّ
امليكروبات لل�صحة العمومية هو اأمر يقف وراءه اال�صتخدام 
املنا�صب، وغري املنا�صب لالأدوية امل�صادة لالأمرا�س املعدية، 

الأغرا�س تتعلق ب�صحة االإن�صان، و�صحة احليوان، واالإنتاج 
الغذائي، اإىل جانب التدابري غري الكافية ملكافحة انت�صار 

االأمرا�س املعدية. واإدراكا لهذه االأزمة التي تواجه ال�صحة 
العمومية، اتخذ العديد من االأمم، والوكاالت الدولية، وكثري 

من خمتلف املنظمات يف �صتى اأنحاء العامل، اإجراءات 
ملواجهة هذا االأمر من خالل ا�صرتاتيجيات يتم تطبيقها 

يف القطاعات ذات ال�صلة. ودعا العديد من القرارات 
التي اعتمدتها جمعية ال�صحة العاملية اإىل اتخاذ اإجراءات 

ب�صاأن جوانب �صحية حمددة تتعلق باملقاومة مل�صادات 
امليكروبات. كما اأ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية، يف عام 

2001، ا�صرتاتيجيتها العاملية الحتواء املقاومة مل�صادات 

امليكروبات، كما دعت، يف يوم ال�صحة العاملي لعام 2011، 
البلدان اإىل تطبيق �صيا�صة موؤلَّفة من �صت نقاط على النحو 

ولة، تكفل  التايل: )1( االلتزام بخطة وطنية �صاملة وممَّ
اخل�صوع للم�صاءلة واإ�صراك املجتمع املدين، )2( تعزيز 

قدرات الرت�صد، والقدرات املختبية، )3( �صمان احل�صول 
دون عائق على االأدوية االأ�صا�صية املوؤكدة اجلودة، )4( 

تنظيم وتعزيز ا�صتخدام االأدوية على نحو ر�صيد يف جمال 
تربية احليوان، و�صمان الرعاية املنا�صبة للمر�صى، )5( 

تعزيز الوقاية من االأمرا�س املعدية ومكافحتها، )6( ت�صجيع 
االبتكارات والبحوث وتطوير اأدوات وو�صائل جديدة يف هذا 

املجال.

ويقدم الكتاب اجلديد ملنظمة ال�صحة العاملية "املقاومة 
مل�صادات امليكروبات، تهديد مافتئ يتطور – خيارات 

العمل")1(، اأمثلة لالأن�صطة املتعلقة بال�صيا�صات، واخلبات 
املكت�صبة للتدخالت التي جُترى للت�صدي للمقاومة مل�صادات 

امليكروبات يف خمتلف اأنحاء العامل، كما ي�صف الكتاب 
بع�صًا من التقدم الذي مت اإحرازه منذ اإ�صدار املنظمة 

ال�صرتاتيجيتها يف هذا املجال، عام 2001. وي�صرتعى الكتاب 
االهتمام اإىل املجاالت التي تنق�س فيها املعارف، والتي ما 

تزال احلاجة فيها ماثلة اإىل اتخاذ اإجراءات عاجلة. والغاية 
املتوخاة من اإ�صدار هذا الكتاب هي رفع م�صتوى الوعي حيال 

املقاومة مل�صادات امليكروبات، وحفز املزيد من اجلهود 
لتنفيذ التو�صيات الواردة يف ا�صرتاتيجية 2001، والواردة 

اأي�صا يف حزمة ال�صيا�صات اخلا�صة بيوم ال�صحة العاملي 
لعام 2011.

ورغم اأن الكثري مما ورد باإيجاز هنا، هو اأمر معروف 
متاما لدى االأو�صاط العلمية، اإال اأنه يف اأحيان كثرية يكون 

غائبا، رغم �صرورته، على امل�صتوى ال�صيا�صي. وعلى ذلك، 
فاإن الغر�س املحدد هو ت�صجيع اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي، 
واملجتمع الدويل على االلتزام بتكثيف العمل �صد مقاومة 

م�صادات امليكروبات.

ويركز الكتاب على املجاالت اخلم�صة االأكرث اأهمية ملكافحة 
املقاومة للم�صادات احليوية على النحو املحدد يف ا�صرتاتيجية 

املنظمة ال�صادرة عام 2001، اأال وهي: الرت�صد، وا�صتخدام 
االأدوية على نحو ر�صيد يف الب�صر، وا�صتخدامها على نحو 

ر�صيد يف احليوانات اأي�صا، والوقاية من العدوى ومكافحتها، 
واالبتكارات. وي�صلط الكتاب ال�صوء على اأهمية االلتزام 

ال�صيا�صي ك�صرط اأ�صا�صي عام و�صامل الغنى عنه للعمل يف 
ز عليها هذا الكتاب. املجاالت اخلم�صة التي يركرِّ

)1( http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf
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املقاومة مل�ضادات امليكروبات ك�ضاغل من 
�ضواغل ال�ضحة العمومية

يعاين الكثري من املر�صى، يف خمتلف اأنحاء العامل، من 
االأ�صرار الناجمة عن املقاومة مل�صادات امليكروبات الأن 

االأمرا�س املعدية مل تعد تتاأثر باالأدوية ال�صائعة التي كانت 
ت�صتخدم �صابقا يف معاجلتها. وتوؤكد البيانات الواردة من 

�صتى اأرجاء العامل اأن املقاومة مل�صادات امليكروبات، مبا يف 
ذلك املقاومة الأدوية متعددة، تتزايد بني العديد من م�صببات 

االأمرا�س امل�صوؤولة عن حاالت العدوى يف مرافق الرعاية 
ال�صحية ويف املجتمع.

ويعتمد الكثري من التقدم الطبي الذي اأُحرز يف ال�صنوات 
االأخرية، مثل العالج الكيميائي الذي ي�صتخدم يف معاجلة 

ال�صرطان ويف زرع االأع�صاء، على مدى توافر االأدوية 
امل�صادة للعدوى. وتتمثل عواقب املقاومة، التي ميكن التنبوؤ 

بها، يف زيادة املرا�صة، وطول اأمد املر�س، وخماطر اأكرث 
حلدوث م�صاعفات، وارتفاع معدالت الوفيات. اأما العبء 

االقت�صادي الناجم عن ذلك، في�صمل فقدان االإنتاجية 
)فقدان الدخل، وا�صمحالل اإنتاجية العمل، والوقت 

الذي تنفقه االأ�صرة يف ذلك( وزيادة تكلفة االإجراءات 
الت�صخي�صية والعالجية )اال�صت�صارات، والبنية التحتية، 

والتحري، وتكاليف االأجهزة واملعدات، واالأدوية(.

ويف اأوروبا، ت�صري التقديرات املتعلقة بالعبء ال�صحي 
واالقت�صادي، املرتتب على مقاومة االأمرا�س املعدية 
لالأدوية، اإىل اأن الوفيات الكثرية الناجمة عن حاالت 

عدوى امل�صت�صفيات، املقاومة لالأدوية، تتجاوز 25000 وفاة 

�صنويًا. وبخالف املرا�صة اأو الوفيات االإ�صافية التي حتدث 
للمر�صى، فاإن التكلفة املرتتبة على الرعاية ال�صحية وعلى 

ر مبا ال يقل عن 1.5 بليون يورو كل  فقدان االإنتاجية تقدَّ
عام. ويف ما يخت�س بحاالت العدوى املكت�صبة داخل املجتمع، 

فاإن اأثر املقاومة مل�صادات امليكروبات على العبء املر�صي 
العام اأقل و�صوحًا. ومن بني العواقب االأخرى الناجمة عن 

مقاومة م�صادات امليكروبات حلاالت العدوى يف مرافق 
الرعاية ال�صحية وتلك املرتبطة باملجتمع، احلاجة اإىل تغيري 

ممار�صات و�صف االأدوية، اإىل و�صف اأدوية اأحدث، والتي 
تكون اأكرث تكلفة، والتي يكون بع�صها مرتبطًا اأي�صا مبعدالت 

اأعلى من التفاعالت ال�صائرة.

وعلى جانب اآخر، فاإن املقاومة مل�صادات امليكروبات تهدد 
املمار�صة الطبية يف كل من البلدان املرتفعة الدخل، 

والبلدان املحدودة املوارد - بدءًا من االإجراءات العالجية 
دة، حتى املكافحة الروتينية لالأمرا�س املعدية ال�صائعة.  املعقَّ
وت�صتطيع اجلراثيم املقاِومة لالأدوية، مبجرد ن�صوء املقاَومة، 

االنت�صار يف امل�صت�صفيات ويف املجتمعات املحلية.

ويقرتن تطور املقاومة مل�صادات امليكروبات بقلَّة يف امل�صادات 
احليوية اجلديدة التي هي يف مرحلة التطوير، وهذا يثري 

اإمكانية اأن ت�صبح االأمرا�س املعدية املقاومة الأدوية متعددة، 
غري القابلة لل�صفاء، �صائعة اأكرث فاأكرث. ومن املثري للقلق 

على نحو خا�س، اأنه مبجرد ن�صوئها، فاإن املقاومة مل�صادات 
امليكروبات �صتكون اإما غري قابلة لالإزالة، اأو اأن اإزالتها 

�صتكون بطيئة جدًا، على الرغم من ا�صتحداث برامج احتواء 
املقاومة مل�صادات امليكروبات وتدبريها. ونتيجة لذلك، فاإن 

تنفيذ التدخالت يف وقت مبكر لتفادي التطور اأو االنت�صار 
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االأوَّيل للمقاومة مل�صادات امليكروبات، ميكن اعتباره اإحدى 
ال�صيا�صات االأ�صا�صية لل�صحة العمومية.

تر�ضد املقاومة مل�ضادات امليكروبات 
وا�ضتخدام هذه امل�ضادات 

يعد الرت�صد الفعال حجر الزاوية يف اجلهود الوطنية 
والدولية ملكافحة املقاومة مل�صادات امليكروبات. واإن تتبع 

ا�صتخدام امل�صادات احليوية، ون�صوء وانت�صار ال�صالالت 
اجلرثومية املقاومة مل�صادات امليكروبات يوفر املعلومات 

والو�صائل املطلوبة لتوجيه ال�صيا�صات وتقييم التدابري التي 
ُتتَّخذ لتعزيز ا�صتخدام م�صادات امليكروبات املنا�صبة على 

جميع امل�صتويات، بدءًا من امل�صتوى املحلي حتى امل�صتوى 
م العواقب، اإذا تاأخر اتخاذ  العاملي. وميكن كذلك تفهُّ

االإجراءات، من واقع تلك البيانات.

وهناك تفاوتات كبرية يف هذا املجال بني االأقاليم، وكذلك 
بني البلدان، وحتى داخل البلد الواحد، يف ما يخت�س 
بقدراتها على تنفيذ اأن�صطة تر�صد املقاومة مل�صادات 

امليكروبات. �صحيح اأن كثريا من البلدان اأحرزت تقدمًا 
كبريًا يف و�صع اآليات تر�صد املقاومة مل�صادات امليكروبات، 

وَت�ْصَتخدم بنجاح، البيانات امل�صتمدة من ذلك يف اإحداث 
تغيريات يف ال�صيا�صات واملمار�صات الوطنية، مما يف�صي 
اإىل انخفا�س يف ا�صتخدام م�صادات امليكروبات، ومن ثم 

اإىل انخفا�س الحق يف املقاومة مل�صادات امليكروبات يف 
بع�س احلاالت، اإال اأن هناك �صوطًا طويال �صيتعني قطعه 

قبل اإمكانية تر�صيخ ا�صتخدام فعال مل�صادات امليكروبات، 
د ناجع للمقاومة مل�صادات امليكروبات، يف  واالآليات، وتر�صُّ

جميع اأنحاء العامل. 

ومعلوم اأنه يف البلدان ال�صحيحة املوارد، التي تكون النظم 
ال�صحية فيها �صعيفة ن�صبيا، تكون هناك م�صاعب ذات 

ة، وبالعاملني املدربني، وبالربط  �صلة بالبنية التحتيرِّ
بال�صبكات، وبالتن�صيق اأي�صًا. اأما البلدان التي لديها نظم 

تر�صد فعالة، فاإن من الوا�صح اأن الدعم ال�صيا�صي، والنظم 
ال�صحية القوية تكون من االأمور احلا�صمة لتحقيق النجاح 

يف هذا االإطار.

وعادة ما متثل طرق احل�صول على البيانات م�صكلة، 
وال�صيما يف ما يتعلق بجمع البيانات حول ا�صتخدام م�صادات 

امليكروبات. وميكن اأن تكون الدرا�صات وامل�صوحات التي 
جُترى على نطاق �صيق وتت�صم باجلودة من حيث الت�صميم، 

مثل م�صوحات املوؤ�صرات يف املواقع املختلفة، ميكن اأن 
تكون فعالة يف توفري فهم متعمق للو�صع العام، ويف حتديد 
املجاالت ذات االأولوية لتنفيذ التدخالت الالزمة: وميكن 

حتديد االجتاهات من خالل تكرار هذه امل�صوحات على 
فرتات حمددة، وتكون البيانات املتعلقة بعبء املقاومة 

مل�صادات امليكروبات، مثل اإخفاقات املعاجلة اأو التكاليف 
االإ�صافية، قليلة، وال�صيما يف املواقع املجتمعية. وتو�صح 

البيانات امل�صتقاة من امل�صت�صفيات يف بلدان مرتفعة الدخل 
اأن مثل هذه التكاليف ميكن اأن تكون كبرية.

اال�ضتخدام الر�ضيد والتنظيم اجليد 
مل�ضادات امليكروبات

اإن ن�صوء املقاومة لالأدوية امل�صادة للميكروبات ياأتي كنتيجة 
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ال�صتخدام هذه االأدوية. وتبدو هذه العالقة وا�صحة لكل 
من املر�صى كاأفراد، وكذلك بالن�صبة لل�صكان. فعلى الرغم 
من كون امل�صادات احليوية اأدوية اأ�صا�صية لل�صفاء من بع�س 
االأمرا�س املعدية، فهنالك �صوء ا�صتخدام كبري لهذه االأدوية 

يف معظم اأنحاء العامل، وعادة ما يكون يف �صكل ا�صتخدام 
مفرط ال لزوم له، وهو ما يزيد من ال�صغوط االنتقائية على 

اجلراثيم لتطوير مقاومة لهذه االأدوية.

وهناك خيارات عديدة للعمل من اأجل احلد من اال�صتخدام 
غري ال�صروري لهذه االأدوية، بيد اأن و�صع التدابري مو�صع 

التنفيذ يكون يف كثري من االأحيان حماطًا بامل�صاكل. والريب 
اأن احلاجة اإىل القيادة ال�صيا�صية تكون ماثلة بالن�صبة 

لهذا االأمر يف البلدان، غري اأن االلتزام للتعاطي مع هذه 
الق�صية من خالل ال�صيا�صات والنظم، قد يكون �صعب 

ذ بها التدخالت عادة ما تكون غري  املنال. فالكيفية التي تنفَّ
وا�صحة. وحتى مع تقلي�س، اأو احلد من اال�صتخدام املفرط 

غري ال�صروري لهذه االأدوية، فالبد من �صمان احل�صول 
عليها من قبل اأولئك الذين هم يف اأ�صد احلاجة اإليها. وتقدم 
اال�صرتاتيجية العاملية الحتواء املقاومة مل�صادات امليكروبات، 

التي اأ�صدرتها املنظمة عام 2001، تو�صيات حمددة يف 
هذا االإطار، مبا ي�صمل التعليم، ودعم قرارات املعاجلة من 

نة، ودالئل اإر�صادية عالجية،  خالل خدمات ت�صخي�صية حم�صَّ
وت�صجيع القيود يف الو�صفات الدوائية، و�صن عمليات تدقيق 

الو�صفات، والتغذية اال�صرتجاعية يف هذا ال�صاأن، وتنفيذ 
اللوائح ذات ال�صلة باجلودة، و�صرف االأدوية والرتويج لها.

وهناك اأمثلة م�صجعة من اأنحاء خمتلفة من العامل 
الإجراءات خا�صة بتقلي�س اال�صتخدام املفرط مل�صادات 
امليكروبات، اأثمرت عن نتائج ناجحة، مبا ي�صمل حت�صني 

ا�صتخدام امل�صادات احليوية، وتقلي�س ا�صتخدامها وتوفري 
النفقات، بل اإنه يف بع�س احلاالت ثبت اأثر ذلك على مقاومة 

اجلراثيم مل�صادات امليكروبات. ومع ذلك، فاإن مدى تنفيذ 
التدخالت ومدى اإدماجها �صمن النظم ال�صحية يتفاوت 

بني خمتلف البلدان.

وعلى امل�صتوى العاملي، فاإن ق�صية املقاومة مل�صادات 
امليكروبات ال حتظى مب�صتوى االلتزام ال�صيا�صي الذي 

يتنا�صب مع التهديد الفعلي الذي متثله، كما اأن االأولويات 
والقدرات اخلا�صة بالنظم ال�صحية تتفاوت وتختلف 

بني البلدان. والريب اأن معاجلة اال�صتخدام غري املالئم 
للم�صادات احليوية على امل�صتوى الوطني يتطلب اأ�صلوبًا 

ي�صمل كامل النظام ال�صحي، وتقع على كاهل احلكومات فيه 
امل�صوؤولية االأ�صا�صية. وهناك حاجة اإىل نظم ولوائح ل�صمان 

جودة االأدوية وتاأمني �صل�صلة االإمداد، والرقابة على عملية 
و�صف االأدوية و�صرفها، اإال اأن االإطار القانوين والتنظيمي 
الالزم يبدو غري كاف يف كثري من البلدان. واحلاجة ماثلة 

اإىل القيادة على م�صتوى ال�صيا�صات والدعم املنا�صب التخاذ 
االإجراءات الالزمة على م�صتوى املن�صاأة لتح�صني عملية 

و�صف االأدوية، واحل�صول على البيانات الالزمة لت�صتهدي 
بها ال�صيا�صات املحلية. ويجرى حاليا اختبار وتنفيذ 

التدخالت التي ت�صتهدف املوزعني وغريهم من مراكز البيع، 
غري اأنه ينبغي االرتقاء بها. وميكن لنهج ينطلق من القاعدة 

اإىل القمة، ت�صارك فيه املجتمعات املحلية، واملر�صى، 
واملهنيون ال�صحيون، اأن تثبت جدواه، خ�صو�صا اإذا اقرتن 

بالتثقيف، ورفع م�صتوى الوعي الإ�صراك جميع اأ�صحاب 
امل�صلحة املعنيني.
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ا�ضتخدام م�ضادات امليكروبات يف تربية 
احليوان

اإن كميات م�صادات امليكروبات التي ت�صتخدم يف احليوانات 
ال�صحيحة املنتجة للغذاء هي كميات اأكب من تلك 

امل�صتخدمة ملعاجلة االأمرا�س لدى املر�صى من الب�صر. 
ففي جمال تربية احليوان ت�صتخدم امل�صادات احليوية 

على نطاق وا�صع للوقاية من االأمرا�س، وكمن�صطات للنمو، 
مبا ي�صمل اإعطاء هذه االأدوية ب�صكل جماعي للكثري من 

احليوانات يف نف�س الوقت. وت�صكل هذه املمار�صة الفارق 
الرئي�صي بني ا�صتخدام امل�صادات احليوية لدى االإن�صان، 
ولدى احليوان. فبع�س من امل�صادات احليوية نف�صها، اأو 

فئات منها، ت�صتخدم يف علف احليوان ويف دواء االإن�صان، 
حاملة اخلطر احلقيقي لن�صوء وانت�صار جراثيم مقاومة لها، 

ومن بينها تلك اجلراثيم القادرة على اإحداث االأمرا�س 
املعدية لدى احليوانات ولدى الب�صر. واإن اأهمية احليوانات 

املنتجة للغذاء، كم�صتودعات مل�صببات اأمرا�س ب�صرية مقاومة 
مل�صادات امليكروبات، لهي حقيقة ثابتة وموثقة توثيقا 

جيدًا. ويعد انت�صار جينات املقاومة مل�صادات امليكروبات 
من اجلراثيم احليوانية اإىل اجلراثيم الب�صرية خطرًا اآخر 
حمتماًل، كما اأن امل�صاكل املرتافقة مع ا�صتخدام امل�صادات 

احليوية يف تربية احليوان، مبا يف ذلك املوا�صي، والدواجن، 
ومزارع االأ�صماك، تتفاقم يف �صتى اأنحاء العامل دون وجود 
نة وا�صحة على احلاجة اإىل تلك االأدوية، اأو على فائدة  بيرِّ

ى اإىل تزايد االإدراك مبدى  ترجى منها، االأمر الذي اأدَّ
احلاجة اإىل اإجراء عاجل يف هذا ال�صاأن.

وتبدو هناك فروق كبرية يف كميات م�صادات امليكروبات 

امل�صتخدمة لكل كيلو غرام من اللحوم املنتجة يف البلدان 
ذات الدخل املرتفع، امل�صوؤولة معا عن %70 من االإنتاج 

العاملي للحوم. وقد اقرتحت االأفرقة العاملة التي 
ا�صت�صافتها منظمة ال�صحة العاملية، ومنظمة االأغذية 

والزراعة )فاو( واملنظمة العاملية لل�صحة البيطرية، خيارات 
للعمل تتخذها ال�صلطات الوطنية والدولية. ويجرى بالفعل 

حاليا �صن تدخالت وا�صعة النطاق يف عدد من البلدان، 
تهدف ب�صفة اأ�صا�صية اإىل تقلي�س ا�صتخدام فئات معيَّنة 

من املواد امل�صادة للميكروبات التي ت�صتخدم �صمن املمار�صة 
ال�صريرية )االإكلينيكية( لدى االإن�صان. وتت�صمن اخلطوات 
التي ينبغي اتخاذها ا�صتحداث واإنفاذ اللوائح، واالأ�صاليب 

التي تعزز اال�صتخدام الر�صيد للم�صادات احليوية، والتدابري 
املوؤدية اإىل حت�صني �صحة احليوان بحيث تقل احلاجة 

اإىل املعاجلة بامل�صادات احليوية. وقد اأف�صى العديد من 
تلك التدخالت اإىل انخفا�س وا�صح يف املقاومة مل�صادات 

امليكروبات غري اأن ذلك لي�س هو احلال دائما.

وتظل هناك فجوات وحتديات قائمة، حيث اإن احلاجة 
ماثلة اإىل مزيد من املعلومات حول انت�صار املقاومة مل�صادات 

امليكروبات لدى اجلراثيم احليوانية املن�صاأ واأثرها على 
�صحة االإن�صان، وحول كمية امل�صادات احليوية امل�صتخدمة 

يف ا�صتطبابات خمتلفة، وكذلك حول فئات امل�صادات 
احليوية امل�صتخدمة. ويعيق نق�س البيانات، اأو عدم القدرة 
على احل�صول على البيانات املتاحة اإمكانية تقييم املخاطر 

واإدارتها. وحتتاج الت�صريعات واالأطر التنظيمية الالزمة 
العتماد االأدوية البيطرية والرقابة على ا�صتخدامها اإىل 

تعزيٍز يف العديد من البلدان. وتتفاوت القدرة على تنفيذ 
التدخالت، كما اأن االأثر املحتمل لتدخالت حمددة يف مواقع 
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خمتلفة ال يزال جمهوال اإىل حد كبري.

الوقاية من العدوى ومكافحتها

تعد بيئة امل�صت�صفيات حميطا مواتيا لن�صوء وانت�صار 
اجلراثيم املقاومة لالأدوية. والتدابري اخلا�صة بالوقاية من 
العدوى ومكافحتها م�صممة من اأجل توقي انت�صار م�صببات 

االأمرا�س ومن بينها تلك املقاومة مل�صادات امليكروبات، 
داخل مرافق الرعاية ال�صحية ويف ما بينها، ومن 

املرافق ال�صحية اإىل املجتمعات املحلية، والعك�س �صحيح 
اأي�صا. وت�صمل التدخالت الرامية اإىل اإحداث تغيريات 

يف النظام ال�صحي يف فرادى مرافق الرعاية ال�صحية، 
البنى التنظيمية، واملوارد الب�صرية، والدالئل االإر�صادية، 

والبوتوكوالت واملمار�صات، والر�صد والتقييم، والبنية 
التحتية، والربط باخلدمات ال�صحية العمومية. وباالإ�صافة 

اإىل تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها، فاإن هناك 
تو�صيات حمددة تتعلق مب�صببات االأمرا�س املقاِومة مل�صادات 

امليكروبات.

وهناك العديد من املرافق ومن البلدان التي اأحرزت 
تقدمًا جيدًا على درب تنفيذ التو�صيات املعنية بالوقاية 
من العدوى ومكافحتها، كما اأن هناك اأي�صا العديد من 

االبتكارات احلديثة التي تالقي ا�صتح�صانا يف جمال الوقاية 
من العدوى ومكافحتها. ولقد قادت منظمة ال�صحة العاملية 
عملية و�صع االإر�صادات والتوجيهات واأجرت التن�صيق الالزم 

ب�صاأن العنا�صر االأ�صا�صية الإجراءات الوقاية من العدوى 
ومكافحتها وذلك على اأ�صا�س مبادئ م�صندة بالبينات. ومع 
ذلك، فاإن هناك فروقا كبرية داخل البلدان ويف ما بينها يف 

ما يتعلق مبدى التنفيذ الفعلي لتدابري الوقاية من العدوى 
ومكافحتها. فهناك مرافق للرعاية ال�صحية يف بع�س 

البلدان تفتقر حتى للعنا�صر االأ�صا�صية للوقاية من العدوى 
ومكافحتها. ومن �صاأن حتليالت االأو�صاع على امل�صتوى 

الوطني وعلى م�صتوى املرافق اأن ت�صاعد على حتديد الو�صع 
احلايل، وعلى و�صع اأهداف واقعية تتنا�صب وال�صياق املحلي، 
وعلى و�صع ا�صرتاتيجيات للتح�صن التدريجي يف هذا املجال.

ومن بني الثغرات والتحديات القائمة: غياب البيانات 
املتعلقة باالأمرا�س املعدية املرتبطة بالرعاية ال�صحية، 

وعدم مالءمة القدرات املختبية يف اأجزاء كثرية من 
العامل، وعدم وجود معايري، وطرق جمع بيانات، وتعريفات 

موحدة، وعدم كفاية املعلومات حول فعالية تدخالت 
حمددة، وحول املوارد املطلوبة ل�صمان التنفيذ الفعال 

وامل�صتدام لهذه التدخالت.

ت�ضجيع االبتكارات

هناك حاجة اإىل ا�صرتاتيجيات وتكنولوجيات ابتكارية 
للتخفيف من حدة النق�س يف امل�صادات احليوية وغريها من 

املنتجات اجلديدة لتقلي�س املقاومة مل�صادات امليكروبات، 
وذلك بدءًا من اجلوانب العلمية وحتى اجلوانب املالية 

والتنظيمية. وجتري متابعة العديد من الُنُهج اأو االأ�صاليب 
االبتكارية يف هذا املجال، غري اأن احلاجة ماثلة للمزيد. وال 

ريب اأن االبتكار يزدهر يف البيئات املواتية والتمكينية.

ومع اأن االأدوية امل�صادة للميكروبات هي الدعامة االأ�صا�صية 
ملعاجلة حاالت العدوى اجلرثومية، فاإن و�صائل الت�صخي�س 
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واللقاحات تلعب دورًا مكماًل هامًا من خالل الت�صجيع على 
اال�صتحدام الر�صيد ملثل هذه االأدوية والوقاية من االأمرا�س 

املعدية التي تتطلب املعاجلة مب�صادات امليكروبات. ومن 
اأ�صف اأن املنتجات اجلديدة التي تاأتي اإىل ال�صوق ال تواكب 

احلاجة املتزايدة الإدخال التح�صينات على املعاجلة امل�صادة 
للميكروبات. وتنطوي عملية حتديد االأولويات يف جمال 

البحوث والتطوير على اتخاذ اخليارات اال�صرتاتيجية 
وحتديد التكنولوجيات التكميلية.

ومن املعروف اأن كال من اجلوانب العلمية واملالية ت�صكل 
حتديات للبحوث والتطوير، ولذلك فاإن تقوية البنية التحتية 

وتعزيزها، بدءًا من بنوك العينات الأدوات الت�صخي�س، 
وحتى الو�صول، على نطاق وا�صع، للمجموعات )املحفوظات( 
الكيميائية لالأدوية، ف�صال عن املوارد الب�صرية، قد �صاعدت 

على تي�صري البحوث التعاونية. وعلى اجلانب االآخر، فاإن 
اآليات التمويل املتوازنة توازنًا دقيقا – حوافز الطرد 

واجلذب – يجري ا�صتخدامها لتحقيق حفز اأكب للبحوث 
والتطوير يف جمال التكنولوجيات اجلديدة. ويجري يف 

بع�س البلدان حتري حوافز الطرد التي تف�صل بني العائد 
على اال�صتثمار وبني املبيعات القائمة على احلجم، مثل 
التمويل العمومي للتجارب ال�صريرية، وتقدمي اخلدمات 

ات الواعدة اإىل هذه التجارب.  التي ت�صاعد على جلب املركبَّ
وميكن ملثل هذه احلوافز اأن تقلَّ�س اأي�صا اال�صتخدام غري 

املالئم للم�صادات احليوية عن طريق احلوؤول دون احلاجة 
لبيع كميات كبرية لتح�صني العائد على اال�صتثمار. وميكن 

ع والتزامات االأ�صواق  لال�صرتاتيجيات من قبيل ال�صراء املجمَّ
امل�صبقة اأن ت�صاعد على خلق اأ�صواق تعيد طماأنة القطاع 

اخلا�س ب�صاأن العائد على اال�صتثمار. وباالإ�صافة اإىل ذلك، 

فاإن مرت�صمات املنتجات امل�صتهدفة ت�صتخدم على نحو 
متزايد للم�صاعدة على ترا�صف مرامي ال�صحة العمومية مع 

احلوافز االقت�صادية، وال�صيما البحوث والتطوير يف املجال 
الدوائي، لت�صهيل عودة القطاع اخلا�س اإىل اال�صتثمار يف 

هذا املجال.

وتعد االبتكارات من قبيل جتميع لبنات البناء اخلا�صة 
باملعارف وامل�صتودعات التي يتم الدخول بحرية اإليها، تبدو 

واعدة ومب�صرة باخلري.

وتلعب املتطلبات التنظيمية دورًا مهما يف توجيه جوانب 
البحوث والتطوير، كما اأن هناك حاجة اإىل توجيه وا�صح 
للجهات ال�صناعية. فاال�صتخدام اال�صرتاتيجي واملتب�صر 

ا عائقا.  ا حافزًا واإَمَ حلقوق امللكية الفكرية ميكن اأن يكون اإمَّ
فهناك فر�س جديدة ميكن اأن تن�صاأ من دعم م�صاركة 

اأكب للبلدان النامية يف جمال التطوير والبحوث، مبا يف 
ذلك �صركات التكنولوجيات احليوية ال�صغرية واملوؤ�ص�صات 

االأكادميية. وحتى ميكن مواجهة التحدي املزدوج املتمثل 
يف تعزيز االبتكار واحل�صول على منتجات نهائية مي�صورة 

التكاليف، فاإن هناك حاجة اإىل جتربة اأ�صاليب بديلة 
للتطوير والبحوث يف املجال الدوائي، واإىل عمل من�صجم 

ومت�صافر ملجموعة عري�صة من اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني.

الطريق اإىل االأمام: االلتزام ال�ضيا�ضي 
لتمكني خيارات العمل

ميثل تطور املقاومة من قبل عدد متزايد من م�صببات 
االأمرا�س لعدد متزايد من امل�صادات احليوية م�صكلة �صحية 
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رد على مدى عقود عدة، وقد اأدى  عمومية تتزايد ب�صكل مطَّ
املدى الذي و�صلت اإليه هذه املقاومة ومعدالت انت�صارها 

اإىل جعل منظمة ال�صحة العاملية تعتب املقاومة مل�صادات 
امليكروبات مبثابة اأزمة �صحية عمومية عاملية. واملقاومة 

مل�صادات امليكروبات متثل م�صكلة طبية وم�صكلة اقت�صادية 
ي�صعر اجلميع يف �صتى اأنحاء العامل باآثارها ويعانون من 

عواقبها، ومن ذلك البلدان ذات الدخل االأدنى التي يكون 
عبء االأمرا�س املعدية فيها، ب�صكل عام، اأكب، ويكون توافر 

االأدوية، واإمكانية احل�صول عليها، والقدرة على حتمل 
تكاليفها اأكرث حمدودية. واإن اأهمية قيام احلكومات بتهيئة 

ومتكني البيئة الالزمة لتطبيق اإجراءات فعالة يف هذا 
امل�صمار تبدو وا�صحة جليَّة. وا�صت�صرافا للم�صتقبل، فاإن 

الر�صالة االأهم التي ميكن ا�صتنباطها من التجارب ال�صابقة 
هي اأنه ميكن احتواء املقاومة مل�صادات امليكروبات، اإن مل 

يكن منع ن�صوئها متاما، واأن ت�صافر اجلهود هو ال�صبيل 
الوحيد ل�صمان عدم ت�صكيلها تهديدًا لل�صحة العمومية على 

االأمد البعيد.

ولقد اأم�صى االآن معظم را�صمي ال�صيا�صات، والعمالء، 
واملهنيني العاملني يف املجاالت ذات ال�صلة، واملجتمع 

املدين، مبا يف ذلك جماعات الدفاع عن حقوق املر�صى، 
مدركني ملدى اأهمية هذا االأمر. وي�صعى هذا الكتاب، من 

خالل عر�س الواجهات العامة للو�صع الذي متثله املقاومة 
مل�صادات امليكروبات، وبيان ما يحركها، وما ميكن عمله 

حيالها، وما تو�صحه اخلبات العملية املكت�صبة من خمتلف 
اأنحاء العامل، ي�صعى اإىل ت�صجيع املزيد من اجلهود الوطنية 

والدولية، واملزيد من املبادرات اأي�صا ملواجهة املقاومة 
مل�صادات امليكروبات.

ولقد اأظهرت االإجراءات الدولية والوطنية للت�صدي 
للمقاومة مل�صادات امليكروبات ما ميكن القيام به، والذي 

ياأتي، يف غالب االأحيان، بنتائج جيدة، غري اأن هذه اجلهود 
عادة ما تكون حمدودة من حيث النطاق وتفتقر اإىل تن�صيق 
حقيقي. ورمبا كان االفرتا�س ال�صائد والوا�صع النطاق باأن 
التقدم العلمي �صوف يتمكن يف نهاية املطاف من التو�صل 

اإىل حل لهذه امل�صكلة من خالل جلب اإمدادات ال نهاية لها 
من االأدوية اجلديدة والقوية امل�صادة للعدوى، رمبا كان من 

بني االأ�صباب وراء غياب الت�صميم العام على النطاق العاملي 
على الت�صدي لق�صية املقاومة مل�صادات امليكروبات، غري اأن 
الواقع هو اأنه ال يلوح يف االأفق �صوى عدد قليل من امل�صادات 

احليوية اجلديدة، واأن البحوث يف هذا املجال ال متثل اأولوية 
بالن�صبة ل�صركات �صناعة االأدوية.

وهناك اإجماع دويل عام على جماالت العمل الرئي�صية، 
والتدابري املحددة التي يتعني اتخاذها ب�صكل عاجل. فلقد 

�ُصلرِّطت االأ�صواء على االلتزام ال�صيا�صي لقيادة ودعم العمل 
ق يف جميع املجاالت ذات ال�صلة، بو�صف ذلك �صرطا  املن�صَّ

اأ�صا�صيا جلهد �صامل ومن�صق ملختلف اأ�صحاب امل�صلحة 
املعنيني ملجابهة املقاومة مل�صادات امليكروبات. وينبغي اأن 

توازن القرارات ب�صاأن التدخالت املقررة، بني احلاجة اإىل 
توفري عالج ناجع م�صاد للميكروبات للمر�صى اليوم، وبني 

احلاجة اإىل �صرورة احلفاظ على فائدة االأدوية و�صالحيتها 
لال�صتعمال بالن�صبة الأجيال امل�صتقبل.

وعلى جانب اآخر، مت بنجاح تنفيذ عدد من اال�صرتاتيجيات 
والتدابري، التي مل تقت�صر فقط على البلدان االأكرث ثراء. 

وجميع تلك اال�صرتاتيجيات والتدابري تتطلب م�صتوى ما من 
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القيادة والدعم على ال�صعيد ال�صيا�صي. ويتطلب �صمان 
ا�صتمرار هذه املكا�صب واالنطالق منها موارد مالية وب�صرية 

م�صمونة، وكذلك اإمكانات خا�صة بالبنية التحتية، كما 
هو احلال بالن�صبة لغالبية البامج ال�صحية يف عديد من 

البلدان. واحلاجة قائمة اإىل طيف من التدخالت بيد اأنها 
لي�صت كلها �صرورية اأو منا�صبة يف جميع البلدان اأو يف كل 

املواقع. ومبا اأن الظروف املحلية والو�صع احلايل للمقاومة 
مل�صادات امليكروبات تختلف اختالفا وا�صعًا بني البلدان ويف 

داخل البلدان نف�صها، فاإن حتليال للو�صع، بح�صب القطر، 
ميثل خطوة منطقية اأوىل جتاه و�صع برنامج �صامل م�صاد 

للمقاومة مل�صادات امليكروبات. ومن ال�صروري كذلك حتديد 
اأولويات اال�صرتاتيجيات والتدابري واملوارد الوطنية، وميكن، 
من اأجل بلوغ هذه الغاية، تعزيز ال�صراكات والتعاون الوثيق 

بني را�صمي ال�صيا�صات، واالأو�صاط االأكادميية، واملهنيني 
واالإداريني املعنيني، وجماعات امل�صالح. واحلاجة ماثلة 

كذلك ملزيد من التعاون بني التخ�ص�صات املختلفة داخل 
القطاعات. فيكون هذا التعاون يف املجال ال�صحي، على 

�صبيل املثال، بني اأولئك املنخرطني يف الدعوة اإىل ا�صتخدام 
االأدوية على نحو ر�صيد، وبني اأولئك العاملني يف جمال 

الوقاية من العدوى ومكافحتها. وت�صعى املنظمة اإىل حفز 
االأفكار واتخاذ االإجراءات على م�صتوى ال�صيا�صات يف هذا 

امل�صمار، من خالل مناق�صة طيف الق�صايا واالإجراءات 
االأ�صا�صية �صمن كتاب واحد، ورمبا للمرة االأوىل، مل�صاعدة 

اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي، ورفع م�صتوى الوعي بني جميع 
اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني الذين تثري املقاومة مل�صادات 

امليكروبات القلق لديهم. واإن اإجراءات كتلك التي تركز على 
امل�صت�صفيات، وال�صيدليات، واملمار�صة الطبية والبيطرية، 

هي اإجراءات متوا�صلة يف العديد من البلدان، غري اأن عددا 

قليال جدًا من البلدان هي التي لديها اأن�صطة وطنية �صاملة 
ومن�صقة حتظى بالتمويل الالزم. وهذه البلدان غالبا ما 

تكون بلدانا مرتفعة الدخل وتتمتع باإدارة قوية واإمكانات بنية 
حتتية جيدة، ولكن عندما يكون هناك التزام، مبا يف ذلك 

االلتزام على امل�صتوى ال�صيا�صي، فاإن بع�س البلدان االأقل 
ثراء، حترز اأي�صا تقدمًا مهما، وتنري الطريق لغريها. وُيعدُّ 
تعزيز النظم ال�صحية من الق�صايا املهمة بالن�صبة لغالبية 

ن البلدان  املبادرات اخلا�صة بال�صحة العمومية، وميكرِّ
من امل�صاركة يف اجلهود العاملية للتعاطي مع هذه امل�صكلة، 

واال�صتفادة منها ب�صكل كامل. ويكون التزام اأ�صحاب القرار 
ال�صيا�صي اأمرًا �صروريًا ل�صمان قيادة هذه اجلهود وتقدمي 

الدعم الالزم لها.

وعلى الرغم من اأن غالبية االإجراءات التي تتخذ على نطاق 
باع نهج يعتمد االنطالق من  وا�صع، الواردة هنا، ت�صتلزم اترِّ

اأعلى اإىل اأ�صفل، وي�صتند اإىل الدعم احلكومي، اإال اأن هناك 
اأمثلة اأخرى ناجحة، �صرع يف تنفيذ االأن�صطة فيها اأفراد 

وجماعات قليلة يتوفر لديها احلافز والدافع، والتي تطورت 
يف ما بعد بالتدريج اإىل اأن اأ�صبحت متواجدة على م�صتوى 

القطر بكامله. وقد يكون ذلك منوذجا مفيدًا ميكن اتباعه، 
وال�صيما عندما ُيفتقر من البداية اإىل املوارد املطلوبة 

الإجراءات وطنية وا�صعة النطاق. وهذا االأمر يتطلب قيادة 
ودعما على امل�صتوى ال�صيا�صي لت�صجيع اإ�صراك خمتلف 

اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني والتمكني من اأجل العمل. ومن 
املهم، حتى ميكن راأب الفجوات املعرفية يف ما يخت�س 

بالتنفيذ، ت�صمني االآليات الالزمة لر�صد وتقييم االآثار، 
واالحتياجات من املوارد، وا�صتدامة التدابري املتخدة.
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ويتمثل دور منظمة ال�صحة العاملية يف تي�صري العمل يف 
هذا املجال يف جميع اأنحاء العامل، من خالل حفز االلتزام 

ال�صيا�صي، والدعوة للعمل، وت�صكيل التعاون بني خمتلف 
اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني، وتي�صري و�صع التوجيهات 

والقواعد واملعايري امل�صندة بالبينات، واإعداد االأدوات 
والو�صائل الالزمة مل�صاعدة البلدان على تنفيذ التدخالت 

النوعية وتقييمها. ويعدُّ دعم املنظمة اأمرًا حا�صما 
لتعزيز وتقوية ا�صرتاتيجيات و�صبكات الرت�صد العاملية، 

وحتديد جدول اأعمال للبحوث يف جمال املقاومة مل�صادات 
امليكروبات.

وعلى الرغم من اأن هناك الكثري الذي ينبغي تعلمه حول 
تاأثري املقاومة مل�صادات امليكروبات على االأفراد، وعلى 
املجتمعات وعلى البلدان، اإال اأن احلاجة اإىل معلومات 

اإ�صافية ينبغي اأال توؤِخر املبادرات الوطنية والدولية ب�صاأن 
املقاومة مل�صادات امليكروبات، والتي هناك اأمثلة كثرية 
ناجحة لها. وميكن ا�صتغالل الكثري من الفر�س يف ما 
يخت�س باالبتكار يف طيف وا�صع من املجاالت بدءًا من 
االكت�صاف العلمي، ومرورًا بالبحوث والتطوير، واآليات 

التمويل، واجلوانب التنظيمية. وو�صوال اإىل الت�صويق وتقدمي 
اخلدمات.

ونظرًا لكون املقاومة مل�صادات امليكروبات متثل م�صكلة 
معقدة تت�صابك فيها عوامل متنوعة كثرية، فاإن معاجلتها 

معاجلة فعالة البد اأن ت�صمل العديد من االأفراد واجلماعات 
داخل املجتمع. وقد ينظر اإىل ذلك على اأنه حقيقة غري 

م�صجعة ميكن اأن توؤدي اإىل حالة من الالمباالة والتقاع�س 
عن العمل، حيث قد يعرتي النا�س �صعور باأن جهودهم 

الفردية اخلا�صة ال ت�صتحق عناء القيام بها. وعلى العك�س 
من ذلك، فاإن اجلهود املبذولة على جميع امل�صتويات هي 

جهود �صرورية، وهناك حاجة اإىل دعوة النا�س الإقناعهم 
وت�صجيعهم، بدءًا من املر�صى وحتى را�صمي ال�صيا�صات 

لتقدمي اإ�صهاماتهم اخلا�صة، واأن يكونوا جزءًا من احلل بدال 
من اأن يكونوا جزءًا من امل�صكلة، كما اأن القيادة من جانب 

احلكومات تعتب عن�صرًا حا�صما حلفز هذه اجلهود و�صمان 
ا�صتمرارها اإذا كان الطريق اإىل االأمام هو الو�صيلة لتوافر 

االأدوية الناجعة امل�صادة للميكروبات على االأمد البعيد.
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اأنتجت هذه املن�صورة اإدارة �صالمة املر�صى مبنظمة ال�صحة 
العاملية يف اإطار التزامها الرا�صخ بتعزيز الرعاية ال�صحية 

املاأمونة يف جميع اأنحاء العامل. وهذه املن�صورة هي نتاج 
لعملية ت�صاورية دولية بداأت يف عام 2008، مت من خاللها 
جمع اإ�صهامات من مايربو على 50 خبريًا دوليا يف جمال 

املقاومة مل�صادات امليكروبات.

وقد وا�صل اخلباء العامليون العمل على مدى �صنتني يف 
جماالت تقنية خم�صة، تعد هي جوهر املقاومة مل�صادات 

امليكروبات، ون�صقت هذا العمل منظمة ال�صحة العاملية حتت 
رعاية "�صري ليام دونالد�صون"، مبعوث املنظمة من اأجل 

�صالمة املر�صى، ويف ظل م�صورة اخلباء "ديفيد هيمان" 
رئي�س وكالة احلماية ال�صحية باململكة املتحدة، و "ديدييه 

بيتيت"، مدير برنامج مكافحة العدوى، مب�صت�صفيات جامعة 
جنيف يف �صوي�صرا. وتدين منظمة ال�صحة العاملية بالف�صل 

اإىل اخلباء الذين قدموا ا�صهاماتهم كموؤلفني، من اأجل 
اإعداد هذا الكتاب، وذلك على النحو الوارد اأدناه.

وال�صكر مو�صول اأي�صا اإىل االأفرقة التقنية باملنظمة واإىل 
اخلباء الدوليني الذين قاموا باإعداد اال�صرتاتيجية العاملية 

للمنظمة اخلا�صة باحتواء املقاومة مل�صادات امليكروبات، 
2001 وكذلك ملخ�صات ال�صيا�صات ليوم ال�صحة العاملي 

2011، والذي قادهم فيها "ماريو رافيغليوين" مدير برنامج 

دحر ال�صل، و "هريوكي ناكتاين"، م�صاعد املديرة العامة، 
وفريق دحر ال�صل، اإ�صافة اإىل اأولئك العاملني الذين قاموا 

مبراجعة امل�صودات املختلفة.
ونتقدم بال�صكر اخلا�س اإىل الوكالة ال�صويدية الدولية 

للتعاون االإمنائي على االإ�صهام املايل الذي قدمته من خالل 

اإدارة العمل على املقاومة للم�صادات احليوية، اأب�صاال، 
بال�صويد، يف ما يخت�س بت�صميم هذه املن�صورة.

وال يفوتنا اإزجاء ال�صكر اإىل العاملني املذكورين اأدناه 
اأع�صاء برنامج �صالمة املر�صى باملنظمة وهم: "اليزابيث 

ماتاي"، لريادتها يف تن�صيق وحترير امل�صاهمات املقدمة من 
خمتلف اخلباء، و "جريالد دزيكان"، الذي، اإىل جانب 

اأعمال التحرير، قام بتوجيه وتن�صيق عملية االإعداد، بدءًا 
من اال�صت�صارات حتى و�صعها يف �صورتها النهائية. وقام 

باالإ�صراف العام على امل�صروع من�صق البنامج "اإتزيار 
الريزغويتيا ياريغي"، ومدير البنامج "جنيب ال�صربجي"، 

وم�صاعدة املديرة العامة "ماري بول كيني".
املوؤلفون وامل�صهمون

الف�صل االأول: التهديد املتطور للمقاومة مل�صادات 
امليكروبات

املوؤلفون: "م. ليند�صاي غراي�صون"، جامعة ملبورن، 
اأ�صرتاليا، "ديفيد هيمان"، وكالة احلماية ال�صحية، اململكة 

املتحدة، "ديدييه بيتيت"، م�صت�صفيات جامعة جنيف، 
�صوي�صرا.

الف�صل الثاين: الرت�صد من اأجل تتبع ا�صتخدام 
م�صادات امليكروبات، واملقاومة لهذه امل�صادات

املوؤلفون: "هايو غروندمان"، املعهد الوطني لل�صحة 
العامة والبيئة، هولندا؛ "توما�س ف. اأوبراين" م�صت�صفى 
بريغهام اآند ومين، الواليات املتحدة االأمريكية؛ "جون م. 
�صتيلينغ"، م�صت�صفى بريغهام اآند ومين، الواليات املتحدة 

االأمريكية.
املركز  فرينانديز"،  بافي�صترييللو  امل�ضاهمون: "لوي�س 

شكر وتقدير
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الطبي االإكلينيكي، ريناكا، ت�صيلي، "جون ت�صوكر"، العلوم 
االإدارية من اأجل ال�صحة، الواليات املتحدة االأمريكية، 

املعدية،  لالأمرا�س  الوطني  املعهد  غاال�س"،  "مار�صيللو 
االأرجنتني، "هريما�س غو�صن�س"، جامعة اأنتويرب، بلجيكا، 

�صوي�صرا،  العاملية،  ال�صحة  منظمة  ماتاي"،  "اإليزابيث 
اليابان. غومنا،  �صاتاكي" جامعة  "�صات�صيكو 

الف�صل الثالث: تدابري ل�صمان ا�صتخدام اأف�صل 
للم�صادات احليوية

املوؤلفون: "اأوتو كارز": اإدارة العمل على الوقاية للم�صادات 
احليوية )ReAct(، ال�صويد، "اأندريا�س هيديني"، اإدارة 

العمل على املقاومة للم�صادات احليوية )ReAct(، ال�صويد، 
الواليات  كوفن�س،  بجامعة  الطب  كلية  ليفي"،  "�صتيوارت 

املتحدة االأمريكية.
الطبي،  نيجمجني  مركز  غي�صنز"،  امل�ضاهمون: "اإجني 

بجامعة رادبود، هولندا؛ "�صتيفان هاربارث"، م�صت�صفيات 
جامعة جنيف، �صوي�صرا. "كاثلني هولواي"، منظمة 

ال�صحة العاملية، املكتب االإقليمي جلنوب �صرق اآ�صيا، 
الهند، "كيث ب. كلوغمان"، جامعة اإميوري، الواليات 

املتحدة االأمريكية، "ديفيد اأوفوري. اأدجي"، مركز علم 
االأدوية واملداواة ال�صريرية املدارية، غانا، "اإيروكا اأوكيكي" 

كلية هيفرفورد، الواليات املتحدة االأمريكية، "اإيفا م.اأ. 
اأومباكا"، ال�صبكة الدولية لالأعمال )BNI(، تنزانيا، بواين، 
جمهورية تنزانيا املتحدة، "ت�صيرت �صيتي – اآمورن"، جامعة 

ت�صواللونغكورن، تايالند.

الف�صل الرابع: احلد من ا�صتخدام م�صادات 
امليكروبات لدى احليوان

املوؤلفون: "فرانك م.اإيرو�صرتوب"، جامعة الدمنارك 

التقنية، الدمنارك، "اأوا اآيدارا-كاين"، منظمة ال�صحة 
العاملية، �صوي�صرا.

امل�ضاهمون: "بيرت كولوغمنون"، م�صت�صفى كانبا، 
اأ�صرتاليا، "ران لو"، املركز ال�صيني ملكافحة االأمرا�س 

والوقاية منها، جمهورية ال�صني ال�صعبية؛ "�صكوت ماك 
اإوين"، جامعة غليف، كندا، "اإيريك ميتميا"، جامعة 

نريوبي، كينيا، "غريارد مولني"، الوكالة الوطنية لل�صحة 
البيطرية )ANMA(، فرن�صا، "انريكي برييز غوترييز"، 

منظمة ال�صحة العاملية، جمهورية بنما، "هـ. مورغان 
�صكوت"، جامعة والية كن�صا�س، كلية الطب البيطري، 

الواليات املتحدة االأمريكية.

الف�صل اخلام�س: الوقاية من العدوى ومكافحتها 
يف مرافق الرعاية ال�صحية

املوؤلفون: "باري كوك�صون"، وكالة احلماية ال�صحية، 
اململكة املتحدة، "بيرت غا�صتميري"، امل�صت�صفى اجلامعي 
اخلريي، اأملانيا، "وينغ هونغ – �صيتو"، م�صت�صفى امللكة 

ماري، هونغ كونغ �صار، جمهورية ال�صني ال�صعبية.
امل�ضاهمون: "بينيدتا الغريانزي"، منظمة ال�صحة 

العاملية، �صوي�صرا، "هو بيجي"، م�صت�صفى زونغ�صان بجامعة 
فودان، جمهورية ال�صني ال�صعبية، "اإيان غولد"، م�صت�صفى 

اأبردين امللكي، اململكة املتحدة، "فيكتور ليم"، اجلامعة 
الطبية الدولية، ماليزيا، "رالف بيرت فونبغ"، معهد 
امليكروبيولوجيا الطبية ووبائيات امل�صت�صفيات، اأملانيا.

الف�صل ال�صاد�س: ت�صجيع االبتكار ملحاربة املقاومة 
مل�صادات امليكروبات

املوؤلفون: "�صاويو ت�صانغ"، جامعة ديوك، الواليات 
املتحدة االأمريكية، "كيلي ت�صيباليه"، جامعة كيب 
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تاون، جنوب اأفريقيا، "راماتان الك�صيماريان"، مركز 
ديناميات االأمرا�س، واالقت�صاديات وال�صيا�صات، الواليات 

املتحدة االأمريكية، "اإيفان يل"، موؤ�ص�صة ابتكار الو�صائل 
الت�صخي�صية اجلديدة )FIND(، �صوي�صرا؛ "روهيت 

مالباين"، اأوك�صفام اأمريكا، الواليات املتحدة االأمريكية، 
"بيريو اأوليارو"، البنامج اخلا�س املعني بالبحث والتدريب 

يف جمال املناطق املدارية التابع لليوني�صيف/ برنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي/ البنك الدويل/ منظمة ال�صحة العاملية، 

�صوي�صرا  ، "روزانا بيلينغ"، كلية لندن لل�صحة وطب املناطق 
املدارية، اململكة املتحدة، "نيتا �صوالبي"، التحالف الدويل 

من اأجل اللقاحات والتمنيع، �صوي�صرا، "اإلز توريلي"، 
موؤ�ص�صات املجتمع املفتوح، الواليات املتحدة االأمريكية، 

PATH، الواليات املتحدة االأمريكية. ويغل"،  هـ.  "برينارد 

الف�صل ال�صابع: ال�صبيل للم�صي قدما: االلتزام 
ال�صيا�صي للتمكني خليارات العمل.

املوؤلفون: "غريالد دزيكان"، "اإتزيار الريزغويتيا يورغي"، 
�صوي�صرا. العاملية،  ال�صحة  منظمة  ماتاي"،  "اإليزابيث 

حترير الكتاب واإدارة امل�صروع
التحرير. "ليند�صاي مارتينيز"، �صوي�صرا.

اإدارة امل�صروع: "غريالد دزيكان"، "اإتزيار الريزغويتيا 
يورغي"، "اليزابيث ماتاي"، بدعم من قبل "كتيانا 

اأباري�صيو"، "اآرموريل دونكان"، "مارغريت كوهوثيا"، 
�صوي�صرا. العاملية،  ال�صحة  منظمة  "لورابري�صون"، 





منظمة ال�ضحة العاملية
20 طريق اأبيا، 1211،جنيف،�صوي�صرا                                                        

    هاتف: 41227913264+               

لتنزيل ن�صخة اإلكرتونية من املطبوعة بكاملها 
باللغة االإنكليزية ُيرَجى زيارة:

http://whqlibdoc.who.int/publications"
/2012/9789241503181_eng.pdf

لطلب ن�صخة ورقية من الكتاب باللغة االإنكليزية 
يرجى االت�صال ب:

bookorders@who.int

املقاومة مل�صادات 
امليكروبات
 تهديد مافتئ يتطور


