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 مقاومة املكروبات لألدوية حالة تقرير عن

 

 موجز
 

تربرب  دور منظمربة األغذيربة    وثيقة  ،(2014طلب اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون األول  

. كمربا  لعرضها على دورته احلادية واخلمسني بعربد املائربة   لألدوية قاومة املكروباتمب والزراعة وشركائها يف ما يتعلق

 تقريربر الهربذا  ويقدم  .2015يونيو/حزيران املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني يف  إىل صلة يمشروع قرار ذرفع طلب 

مقاومة املكروبات لألدوية. ويرد مشروع  بالنسبة إىل وشركائهالفاو ل واملقرتحة احلاليةنشةة األ عنمعلومات أساسية 

  القرار كمرفق بهذه الوثيقة.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

  راها مناسبة.يتوجيهات وتقديم أي الوثيقة  استعراض هذهإىل  مدعو اجمللسّن إ 

 اختاذها من جانب املؤمتراإلجراءات املقرتح 
 

بشربنن   للمجلربس  دورة احلاديربة واخلمسربني بعربد املائربة    ال التعليقات الصادرة عن استعراضمدعو إىل املؤمتر إن  

كمربا هربو    مشروع القرار بشنن مقاومة املكروبربات لألدويربة يف األغذيربة والزراعربة،     والنظر يف مقاومة املكروبات لألدوية

  .ملوافقة عليهبهدف ا يقةمبني يف املرفق ألف بهذه الوث
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 معلومات أساسية -أواًل

 

إنتربا  اااصربيل أمربرا     احليوانات األرضية واملائية ويف  يفلمكروبات واستخدامها ل العقاقري املضادةيشّكل توافر  -1

ويساهم يف حتقيق األمن الغذائي وسالمة األغذية ورفاه احليوان وبالتالي يف محايربة   اوانتاجيته ة احليواناتأساسيا  لصح

وبات لألدوية، مبربا  حيال مقاومة املكر املتزايدة اهلواجس العاملية أن غريسبل كسب العيش واستدامة اإلنتا  احليواني. 

لدى اإلنسان، تهدد مقاومة املكروبات لألدوية أيضربا  بربالرجوع   و بعكس مسار هذه املنافع. تهددفيها املضادات احليوية، 

ى التمتربع ييرباة كاملربة    مباشرة على قدرة الناس عل يؤثرعن عقود من التحسينات يف نتائج الرعاية الصحية البشرية مما 

  نتاجية.ومفعمة باإل

 

أو األمربراض لربدى    لإلصربابات حاالت تصبح فيها الكائنات الدقيقة املسببة  يفمقاومة املكروبات لألدوية  وتتمثل -2

، فيصبح من الصربعب  حساسة جتاههاسابقا  البشر واحليوانات قادرة على مقاومة العوامل املضادة للمكروبات اليت كانت 

قاومة املكروبات لألدوية ظاهرة طبيعية تتكيربف خالهلربا الكائنربات    تشّكل موأو األمراض.  اإلصاباتأو املستحيل معاجلة 

 نتيجة أي استخدام للعقاقري املضادة للمكروبات، لكنها تتفاقم بسبب وذلك الدقيقة مع وجود العوامل املضادة للمكروبات

لألدوية وانتشارها تتجاو   ومن املعرتف به على نةاق واسع اآلن أن وترية تةّور مقاومة املكروبات االستخدام غري السليم.

االسربتثمار يف البحربع عربن عقرباقري جديربدة      وفضربال عربن ذلربك إن     عقاقري جديدة مضادة للمكروبربات،  بنشواط وترية تةوير

 احلوافز.  ال  يفؤوتةويرها باهظ الثمن ويشهد تضا

 

بشربكل نرباجح، ممربا يربؤدي إىل تفرباقم       اإلصربابات العجز عن عربال    مقاومة املكروبات لألدوية تداعياتوتتضمن  -3

نتا  وتداعيات سلبية على سبل كسب العيش واألمن الغربذائي.  اإليف ى فرتة طويلة، والوفاة وخسائر املرض أو امتداده عل

طر الصربحية أو اففرباض   وتتسع رقعة التنثريات غربري املباشربرة الناجتربة عربن مقاومربة املكروبربات لألدويربة لتتجرباو  املخربا         

التربداعيات   قّدررهاق االقتصادات الوطنية والعاملية. وُتإكاليف العال  والرعاية الصحية، وتشمل ارتفاع ت هيواإلنتاجية، 

وباففرباض النرباتج    مليربون نسربمة سربنويا     10الصحية والتكاليف االقتصادية النامجة عن مقاومة املكروبات لألدوية بوفاة 

تريليربون دوالر أمريكربي يلربول عربام      100 مربا يعربادل   املائربة، أو  يف 3.5و 2 ترتاوح بني االي اإلمجالي العاملي بنسبة

2050i ، التداعيات الفعلية ملقاومة املكروبات لألدويةبال ميكن التنبؤ  هأن علماii. 

 

هامربة يف تةربّور مقاومربة     ندوارباحليوانات األرضية واملائية وممارسات اإلنتا  النباتي والسلوك البشري  وتضةلع -4

مة أن تتةور وتنتقل بني احليوانات املنتجة لألغذيربة واإلنسربان مربن    املكروبات لألدوية وانتشارها، وميكن للكائنات املقاِو

متعربددة   متّثربل مقاومربة املكروبربات لألدويربة مشربكلة       ،ولربذا  عن طريق سلسربلة األغذيربة والبيئربة.   خالل التعّرض املباشر أو 

 بني اإلنسان واحليوان والبيئة. التفاعلجهات واالقةاعات تشمل 

 

 ا حربدود نات الدقيقة واجلينربات املقاومربة   الكائ ة مشكلة عاملية أيضا  إذ ال تعرفوتشّكل مقاومة املكروبات لألدوي -5

يف  األنواع. وميكن أن تنتشر املقاومة الناشربئة عربن موقربع جغربرايف معربّين أو      تفصل بني حدودا أو  ،إيكولوجيةجغرافية أو 
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تربؤثر علربى البلربدان املتقدمربة     قربد  أحد األنواع بسهولة إىل أماكن جغرافية أخرى أو ميكن أن متتد لتشربمل أنربواع أخربرى و   

منسربقة علربى املسربتوى     احتواء مقاومة املكروبات لألدوية نهجا  عامليا  يقربرتن بربرجراءات  سواء. ويتةلب  والنامية على حٍد

واالفراط مع املنتجني وغريهم مربن أصربحاا املصربلحة     ،والتدابري الوقائية ،ي والتنظيميسياسالوطين تشمل اجملالني ال

  يف سلسلة قيمة األغذية.

 

إىل وضربع خّةربة عمربل عامليربة بشربنن مقاومربة        2014ار الصربادر يف مايو/أيرب   iiiودعا قربرار منظمربة الصربحة العامليربة     -6

مكافحربة  مربن أجربل   احليوان ومنظمة الصحة العامليربة   املكروبات لألدوية وتوطيد التعاون بني الفاو واملنظمة العاملية لصحة

ة العمربل  لفاو بصورة نشربةة يف وضربع مشربروع خةرب    مقاومة املكروبات لألدوية يف سياق نهج "الصحة الواحدة". وساهمت ا

ة يشدد مشربروع خةرب  و. 2015رفع إىل مجعية الصحة العاملية يف منظمة الصحة العاملية يف يونيو/حزيران العاملية الذي سُي

عمل العاملية على احلاجة إىل التعاون يف جمال مقاومة املكروبات لألدوية بربني الفرباو واملنظمربة العامليربة لصربحة احليربوان       ال

ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، والشربركاء وأصربحاا املصربلحة، ويربدعو الفرباو إىل دعربم       

كروبات لألدوية يف األغذية والزراعة ومكافحتهربا. ويسربّله هربذا التقريربر الضربوء      تنفيذ عدد من تدابري الوقاية من مقاومة امل

على احلاجة إىل تعزيز دور الفاو يف جمال اجلهود املبذولة عامليا  ملكافحة مقاومربة املكروبربات لألدويربة. ويتماشربى مشربروع      

مربع قربرار منظمربة الصربحة      ،2015نيو/حزيران الذي سيقدم إىل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو يف يو ،القرار املقرتح

 العاملية ويكّمله وهو يسّله الضوء على دعم الفاو لتنفيذ خةة العمل العاملية.

 

أيضربربا  بضربربرورة أن تسربرباهم نظربربم األغذيربربة يف الوقايربربة مربربن األمربربراض املعديربربة   1إعربربالن رومربربا عربربن التغذيربربةويسربربّلم  -7

الصربلة   وألدوية؛ وقربد أققربّر إطربار العمربل ذ    معاجلة مقاومة املكروبات لومكافحتها، مبا فيها األمراض احليوانية املصدر، و

تنص علربى مربا يلربي:     وهيسالمة األغذية ومقاومة املكروبات لألدوية،  يف جمال باختاذهاإجراءات موصى  الذي يتضمن

دويربة، وتنفيربذ   كروبربات لأل املشاكل اليت تةرحها مقاومة امل ( رفع مستوى الوعي بني أصحاا املصلحة املعنيني بشنن1)

كروبربات  لك االسربتخدام الرشربيد ملضربادات امل   كروبات لألدوية، مبا يف ذةاعات مالئمة ملعاجلة مقاومة املتدابري متعددة الق

ية لالستخدام الرشيد ( وضع وتنفيذ خةوط توجيهية وطن2) ؛من إطار العمل[ 56البشري. ]التوصية ويف الةب البيةري 

احليوانات املنتجة لألغذية وفقربا  للمعربايري املعربرتف بهربا دوليربا  الربيت تعتمربدها املنظمربات الدوليربة          كروبات يف ملضادات امل

كروبات والتخلص التدرجيي من استخدامها كمربواد ففربزة للنمربو    ستخدام غري العالجي ملضادات املاملختصة للحّد من اال

. CAC/RCP61-2005ر الغربذائي للممارسربات   يف ظل عدم توفر حتليربل للمخرباطر علربى النحربو املرببني يف مدونربة الدسربتو       

 من إطار العمل[.  57]التوصية 

 

وأقّر اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الرابعربة والعشربرين    -8

بند عربن مقاومربة املكروبربات لألدويربة علربى جربدول األعمربال املؤقربت          إدرا وطلب  2(2014للجنة الزراعة )سبتمرب/أيلول 

                                        
1  http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf  
 CL 150/REPمن الوثيقة  12الفقرة   2
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 وشربركائها، وأن ُيرفربع مشربروع قربرار بهربذا الشربنن       الفرباو وثيقة حتدد دور ب مدعوملدورته احلادية واخلمسني بعد املائة، 

 الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو.  إىل

 

ومة املكروبات لألدوية وانتشارها يرتبه على حنو وثيربق بزيربادة   مقا املتاحة أن خةر تةّور واألدلة رفاتظهر املع -9

والصربحة البشربرية. وغالبربا  مربا      م يف جمالي الزراعةاستخدام العقاقري املضادة للمكروبات، وال سيما استخدامها غري السلي

ى األشخاص العرباملني فيهربا   لدإلنتا  املكثفة ونظم ا يف إطارأنواع احليوانات اليت تربى  ترتفع نسبة انتشار املقاومة لدى

ننواع احليوانات والعّمال والبيئة الواقعني يف إطار نظم اإلنتا  الواسعة النةاق. كما يبني ويف البيئة اخلاصة بها، مقارنة ب

 عنالسياسات يف تغيريات  أسفرتتنخفض يف حال  فددة ممرضةأن خماطر تةّور مقاومة املكروبات لألدوية يف كائنات 

احلد من استخدام بعض العقاقري املضادة للمكروبات أو فرض الرقابة عليه. ومن أجل تلبية املةالربب املسربتقبلية املتزايربدة    

استخدام ، بزيادة نتا  أكثر كثافة وتكامال إاالجتاه حنو نظم  أن يتسبب من ااتمل ،على األغذية ذات مصدر حيواني

 وانتشارها.  لألدوية تّور مقاومة املكروباتةوبزيادة  العقاقري املضادة للمكروبات

 

عن ديناميكيات مقاومربة املكروبربات لألدويربة وعلربم األوبئربة و ليربات        املعارفيف  ثغراتويقّر هذا التقرير بوجود  -10

ب وسربوف تتةلرب   بيئة ولدى البشربر. ال، يف املختلفة والنظم اإليكولوجية الزراعية الزراعي تةّورها وانتشارها يف نظم اإلنتا 

البحوث يف السنوات القادمة، وسيتحّسن فهم القضايا املةروحربة مربع االسربتفادة    و اتالثغرات إجراء املزيد من الدراس هذه

وقائيربة   من األدلة الدامغة اليت ترب  احلاجة إىل تدابري بشكل عام الفجوات تنتقصال ومن التقنيات اجلزيئية ااّسنة. 

فاظ على فعالية العقاقري املضادة للمكروبربات وتوافرهربا وتنفيربذ    احلو العيش، بكس حلماية صحة اإلنسان واحليوان وسبل

 التدابري الوقائية على أساس احرتا ي. 

 

تحليربل  ل سربليمة  ومببادئ موعلوبات لألدوية جيب أن تهتدي بتدابري مكافحة مقاومة املكرإقرار أيضا  بنّن  ومثة -11

، بالتعرباون مربع   يف جمربال بنرباء القربدرات    لفرباو ا أن تضربةلع بهربا   األدوار اليت ميكربن املخاطر. ويشري هذا التقرير أيضا  إىل 

 اخلاصربة تعزيز القدرات علربى توليربد البيانربات     (1: )شركائها، ال سيما يف البلدان النامية وذات الدخل املتوسه، بهدف

 وتنفيربذ  عمليربات وضربع   تزويربد  (2؛ )املكروبات لألدوية وحتليلها بصربورة موثوقربة   مقاومةو ملكروباتااستخدام مضادات ب

 . ، باملعلوماتوالقرارات املرتبةة بردارة املخاطر ،السياسات القائمة على املخاطر

 

 املكروبات لألدوية يف األغذية والزراعة والبيئة مقاومة -ثانيًا

 

 الزراعربة، ال سربيما  يف واسربتخدامها  توفر الفقرات التالية معلومات أكثر تفصيال  عن أهمية مضربادات املكروبربات    -12

وتةربّور   الصربالت بربني املمارسربات الزراعيربة    إىل جانب  ،يهايقتصر عل مبا الولكن  احليوانات املنتجة لألغذية بالنسبة إىل

، مبربا يف ذلربك حتسربني    التربدخالت الوقائيربة  ب املتعّلقربة  فوائربد الوكلفة الو ية وانتشارها، واخلياراتمقاومة املكروبات لألدو

 البيئة. نتا  األغذية وسالمة األغذية وال إممارسات اإلدارة يف جم
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وتشّكل مقاومة املكروبات لألدوية هاجسا  عامليا  وأحد أعظم التهديدات للصحة العامة يف العامل أمجع، وهو أمر  -13

الربيت تتةربرق إىل انتشربار مقاومربة املكروبربات لألدويربة يف        ivورد على مدى السنوات العشر املاضية يف املؤلفات ذات الصلة 

تتضمن وثائق حكوميربة رييربة    معّينة خاصة بالثروة احليوانية واحليوانات والنباتات املائية، استنادا  إىل مصادر باكترييا

مربة يف  الت مقاِوأن عملية انتقاء سال ات، يتبّيناملؤلف همن خالل استعراض هذونرتنت. على اإلمقاالت ومقاالت صحفية و

الفعالية السريرية للمضادات احليوية، مما أدى خالل العقدين املاضيني إىل ارتفاع  vفقدان إىل حدسريعة  الباكترييابعض 

ت مضربادات جديربدة وفّعالربة للمكروبربا     تةربوير  تتجرباو  بنشربواط التقربّدم ااربر  يف    مقاومة املكروبات لألدوية ل ظهورمعّدل 

دوث يرب  املتعّلقربة وعالوة على ذلربك، تستشربهد املؤلفربات املتاحربة باملعلومربات والبيانربات        رواح.ألغراض العال  وإنقاذ األ

أشربكال  اإلنسان واحليوان، واستخدام مضادات املكروبات و على هامقاومة املكروبات لألدوية على املستوى العاملي، و ثار

يف الزراعربة ومقاومربة املكروبربات لألدويربة والربرابه      يف جمال الزراعة، والعالقة بني استخدام مضادات املكروبربات   تةبيقها

و ليربات املقاومربة، ومضربادات املكروبربات املهمربة مربن الناحيربة السربريرية بالنسرببة إىل           بينهما، وأنواع مضادات املكروبات

وصربحة  و ثار ذلك على الصحة العامربة   ،احليوانات والبشر واليت قد تفقد فعاليتها نتيجة تقّدم مقاومة املكروبات لألدوية

 احليوان وسالمة األغذية.

 

من شنن اة عامة وحتليل بشنن االجتاهات احلالية واملتوقعة وتوّ ع مقاومة املكروبربات لألدويربة يف مسربببات     -14

يف إنتربا  األغذيربة واسربتهالكها علربى مربدى       احلاصربلة  التةوراتبرب  األخربذ األمراض احليوانية وغري احليوانية املنشن، مع 

 ، فضربال  عربن  viالسنوات األربعني القادمة، توفري معلومات عن استخدام مضادات املكروبات يف الزراعة ألغربراض عالجيربة  

الوقربائي ملضربادات املكروبربات إعةرباء      االسربتخدام لوقاية من األمراض )عال  وقربائي(. ويشربمل   لغري العالجي  هااستخدام

جرعات صغرية وشبه عالجية من املضادات احليوية حليوانات ال تظهر عليها عالمات املرض، لكن يعتقد أنها معّرضربة  

النمو مما يشمل أيضا  إعةرباء   . كما تستخدم مضادات املكروبات لتعزيزviiلإلصابة، وذلك عن طريق العلف أو مياه الشرا

معربّدل النمربو    لزيربادة به عالجية مربن املضربادات احليويربة إىل احليوانربات مربن خربالل العلربف أو امليرباه         جرعات صغرية وش

 . viiiواإلنتاجية

 

 ويف وجه الرئيسية املمرضاتها يف تسّله دراسات احلالة الضوء على االجتاهات اخلاصة بظهور املقاومة وانتشار -15

مصربادر متاحربة علربى     منبيانات املراقبة الواردة  ومن شنن العاملي.العوامل املضادة للمكروبات ذات األهمية على الصعيد 

شربركاء  ، وهي قاعدة بيانات مشرتكة بني منظمربة الصربحة العامليربة وال   WHONET"ix"غرار شبكة منظمة الصحة العاملية 

مربة املكروبربات   الصلة بشنن مقاومة املكروبات لألدوية تشّكل أيضا  أداة رقابة ومنصة لوضع معربايري الرقابربة علربى مقاو    ذي

، سربّلةت  وأخريا  معلومات قّيمة بشنن اجتاهات مقاومة املكروبات لألدوية وتوّ عها على املستوى العاملي.توفري لألدوية، 

وصربناعة األغذيربة،    ى املربزارعني وتربيربة احليوانربات   علرب على أثر مقاومة املكروبربات لألدويربة    دراسات احلالة الضوء أيضا 

الضربرر برنتربا  األغذيربة وسرببل      يلحربق  اليت تعاجل احليوانات املصابة الفّعالة ضادة للمكروباتفقدان العوامل امل أنيع ي

خةر تعّرض مربي املاشية والعرباملني يف جمربال الثربروة احليوانيربة للحيوانربات       تغةية أيضا  ومتت. xكسب العيش األسرية

 املقاِومة.  الباكترييااليت حتمل 
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مقاومة املكروبربات لألدويربة وانتشربارها     ظهورب اخلاصةات وعلم األوبئة كيااركة والدينامي وبالنسبة إىل القوى -16

علربى   وانتشربارها  تؤدي إىل تةورهابني اإلنسان واحليوان والبيئة، والعوامل الرئيسية اليت  على واجهة التفاعلوحتركها 

عرتف على ي الذين هاوسوء استخداماملكروبات  استخدام مضاداتاإلفراط يف مستوى نظم الزراعة واألغذية، فهي تتضمن 

مقاومة  ظهور. ويعتمد xiفركني من ااركات الرئيسية ملقاومة املكروبات املكتسبة لألدوية يشكالن  مانةاق واسع بننه

عربين  واملدة( والكائن احلربي امل ات املكروبات )اجلرعة والتواتر املكروبات لألدوية على عوامل خمتلفة منها: فتوى مضاد

. وهناك أيضربا  صربالت   xiiأم ال خاص بشكلاألخري حيمل جينات مقاومة هلذا العامل املضاد للمكروبات  هذا وما إذا كان

والباكترييربا  املقاومة يف العوامل املمرضة اليت حتملها األغذية  وظهورواضحة بني استخدام مضادات املكروبات يف الزراعة 

 .xiiiسلسلة األغذيةاليت تنتقل عن طريق غري الةفيلية 

 

 الكائنربات احليربة املقاومربة وانتشربارها.    ر الغة األهمية على مسربتوى تةربوّ  وتشّكل سلسلة األغذية والبيئة عوامل ب -17

أن تنتقل من احليوانات املنتجربة لألغذيربة إىل اإلنسربان عربن طريربق       على حٍد سواء مرضةوغري امل املمرضة للبكتريياميكن و

. وينةوي انتقاهلربا عربرب األغذيربة    xivفاتها يف البيئةاالتصال املباشر مع احليوانات أو خمّل استهالك األغذية، أو عن طريق

وقد يربؤدي   ،xvمن املاشية إىل املستهلكني ممريشّكل من الناحية الكمية أهم  مباعلى إمكانية انتشارها على نةاق واسع، 

غربري  والباكترييربا  املقاومة يف العوامل املمرضة  ظهور وجود ملوثات مضادات املكروبات يف سلسلة األغذية والبيئة واملياه إىل

د مقاومربة املكروبربات لألدويربة    مت رصو. xviiالبيئية الباكترييايف و ،xviالةفيلية اليت متثل جزء من النبيت اجلرثومي املعوي

 كلنييللترتاسرب جينربات مقاومربة    تجربد ُو ييربع باسربتخدام مضربادات املكروبربات يف الزراعربة،      املرتبةة ،بيئيةبكترييا يف 

 . xviiiخنا يرللمزارع  حتت الواقعة من املياه اجلوفية مت استخراجهايف بكترييا 

 

 التكثيربف الربذي يشربمل تغربيريات     ،للمةالب العاملية وااليربة  استجابة  ،التغيريات يف النظم الزراعيةوتتضمن  -18

وتتسربم نظربم    ت والكثافربة احليوانيربة.  ة احليوانربا وأساليب تربيرب يف أعداد املاشية/األياك ونوع العلف وكميته املستخدمة 

وميكن ربةهربا   ،املوضعي واملتواتر بني الثروة احليوانية واألشخاص املعنيني باإلنتا  باالحتكاكاإلنتا  احليواني املكّثف 

وميكن هلذه  بني احليوان واإلنسان والبيئة.مة قاِواملوالباكترييا  املقاومة ملضادات املكروبات يناتاجل انتقالبتزايد خماطر 

اسربتخدام مضربادات    طريقربة  بدورها عن تغربيريات يف أن تسفر اليت ميكن ،  xixات األمراضكيالعوامل أن تؤثر على دينامي

تشمل  يادة استخدام مضادات املكروبات كعال  وقائي لفرتات طويلة، و يادة احتمال  املكروبات، ويف كثري من احلاالت

نثري ترب سرببل   يف ما خيصالضوء على التباين بني البلدان  xxالفاوتسّله بيانات و وية.يا مقاومة للمضادات احليبكتري انتقاء

بربني احليربوان واإلنسربان     املمرضربات يضا  علربى خةربر انتقربال    أالتحتية واخلدمات األساسية  ىوالبن ،أنواع النظم الزراعية

 والبيئة.

 

تصربريف   بفعربل على انتشار الكائنات احلية املقاومربة  إضافية  تنثرياتاملكّثف  إنتا  الثروة احليوانية عن تنجمو -19

 ملضربادات املكروبربات  . وقربد يربؤدي ذلربك إىل انتقربال جينربات مقاومربة       xxiكميات كبرية مربن النفايربات علربى أراضا جمرباورة    

علربى  . وميّثربل ذلربك هاجسربا  خاصربا      xxiiيف احلياة الربية غري طفيليةممرضة أو  باكتريياوجودة يف البيئة وإىل مإىل باكترييا 

للجينربات والعوامربل املمرضربة     تعّرضربها  باففرباض يربا   اليت قد تتسم البيئة فيها تارخي اإليكولوجيةالنظم الزراعية  ستوىم
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كمربا لربوحظ    .xxiiiبهذا الشربنن  كبرية لدينا على مستوى املعارفثغرات  وجود على الرغم من ،ملضادات املكروباتاملقاومة 

يف املناطق الربيت اتسربمت تارخييربا  باففرباض مسربتوى اسربتخدام        ل منخفضا أن انتشار املقاومة يف احليوانات الربية ال يزا

يف البيئربة، مربن جمموعربة     ملضادات املكروبربات مما يشري إىل أن إطالق جينات مقاومة  xxivمضادات املكروبات يف الزراعة. 

 بة واحلوكمة. ملواصلة الرصد واملراق ا قّيم وجماال  ،xxvللمكافحةواسعة من املصادر املمكنة، يشكل نقةة هامة 

 

مقاومة املكروبربات لألدويربة اففاضربا  ملفتربا  يف اسربتخدام       حدوثوتظهر التدخالت والنهج الرامية إىل احلد من  -20

 مستويات املقاومة خالل العقدين املاضيني يف بعربض البلربدان، ممربا يشربري    يف و ،على الصعيد البيةريمضادات املكروبات 

 . غربري أن التربدخالت الناجحربة ال تنحسربر    xxviاليت تستهدف االسربتخدام بشربكل نرباجح   إىل إمكانية تنفيذ برامج التدّخل 

كما هربي   xxvii، إذ قد تكون املبادرات االية الصغرية النةاق ناجحة أيضا املتقّدمةيف الربامج الوطنية الرئيسية يف البلدان 

ى أن األخرية تواجه أحيانا  حتديات أخربر لتدخالت يف البلدان اليت تفتقر إىل املوارد، على الرغم من إىل ا احلال بالنسبة

 . xxviiiميةقدرات احلكوالواملوارد املالية و مرتبةة بنولويات الصحة العامة

 

وهناك توافق عام يف اآلراء بنن قرارات إدارة املخاطر يف ما يتعّلق مبقاومربة املكروبربات لألدويربة جيربب أن تتخربذ       -21

تربوّفر  و. xxixردارة املخرباطر برب  اخلاصربة  يربارات اخلعربدد مربن   يتوافر أيضربا   ر. وحتليل املخاطسليم ومبادئ ال استنادا  إىل العلم

 تنظيمية وسائل فعالة وقوية للحد من خماطر انتشربار مقاومربة املكروبربات   الالسياسات والتدخالت على مستوى تدخالت ال

ات ريالتغي ىل تنظيمإغري أن اجلهود الرامية  احلكيم والرتويج له. هاة استخدامعن مراقب إىل أقصى درجة، فضال  لألدوية

وتربؤثر العوامربل   حربول العربامل.    بشكل كرببري غالبا  ما تشوبها مفارقات متنافسة أو متضاربة ختتلف  وتنفيذهايف السياسات 

علربى  ليربات املوافقربة علربى      ،السياسية واالقتصادية، وتنظيم سلسلة األغذية، والظروف االجتماعية وغريها مربن العوامربل  

. وعربالوة علربى   xxxiوعلربى بربرامج إدارة مضربادات املكروبربات     xxxادات املكروبات واستخدامها لدى االنسان واحليربوان، مض

ات كيبربربدينامي يف البلربربدان ذات الربربدخل املرتفربربع مقارنربربة  اسربربتخدام مضربربادات املكروبربربات علربربى األرجربربحيختلف سربربذلربربك، 

 .xxxiiهج خمتلفةاد ُناستخدامها يف البلدان ذات الدخل املتوسه واملنخفض، مما يتةلب اعتم

 

عدد من برامج ناجحة إلدارة مضادات املكروبات فضال  عن برامج مقرتحربة يف بلربدان ذات املربوارد     حاليا وهناك  -22

، مبربا يف ذلربك   ةخمتلفرب  اجتماعيربة قتصربادية  اجغرافيربة و  سربياقات يف  تالتدخالاخلاصة بيارات اخل. وُتقّيم xxxiiiاملنخفضة

لتنفيربذ بربرامج إدارة   مؤشرات مقاومة املكروبات لألدوية، ويربتم تربوفري التوصربيات    ، والتنثريات على والعثراتأوجه القوة 

 بات على املستويني املؤسسي وامليداني. ومضادات املكر

 

وجيب النظر أيضا  يف أنواع التدخالت القائمة املختلفة اخلاصة باحليوانات والبشر مبربا يف ذلربك السربيةرة علربى      -23

ج الربيت تتةلربب احلربد اإللزامربي مربن      قاقري املضادة للمكروبات، وتةبيق مقاييس متّفق عليهربا، وحتليربل الربنه   استخدام الع

لمكروبات املعّدة لالسربتخدام  العقاقري املضادة لالستخدام البيةري ملضادات املكروبات أو فرض قيود على أنواع معّينة من ا

بربرامج   عربن طريربق  وتربدابري مكافحربة انتشربار الباكترييربا املقاومربة      البيةري ال سيما تلك املهمة جدا  لالسربتخدام البشربري،   

السربتخدام  لمكروبات، وحتسربني ا ل املضادةري البيةرية قني/ضمان جودة العقاسة اإلصابات وغريها من النهج، وحتمكافح
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املضربادة   املوظفني البيةريني يف ما خّيص وصف األدويربة، وحتسربني التةبيربق احلربذر للعقرباقري      كاحلكيم هلا، وتغيري سلو

 للمكروبات )أي العقاقري املناسبة للتشخيص، واملناولة املالئمة، وإعةاء اجلرعات املناسبة والتةبيق احلسن(. 

 

وجيب النظر أيضربا  يف التكرباليف واملنربافع املرتبةربة بالتربدابري الوقائيربة مبربا يف ذلربك حتسربني الزراعربة، وتربيربة             -24

النظافة الصحية وممارسات األمن احليوي. ومت اقربرتاح إجيرباد تربوا ن بربني     احليوان، وإدارة الصحة، وسالمة األغذية، و

 خماطر ظهور مقاومربة املكروبربات لألدويربة.   راعة واحلاجة إىل معاجلة تزايد االستخدام املناسب ملضادات املكروبات يف الز

 ر السربلبية ااتملربة النامجربة   ذلك أسئلة عن كيفية حتقيق التوا ن بني فوائد العقاقري املضربادة للمكروبربات واآلثربا    ويةرح

العقرباقري  خمتلفربة مربن    قايضات ليست بسيةة بفعل وجود أنربواع املهذه وعن سوء استخدامها أو استخدامها بشكل مفرط. 

تلربك  التنظيميربة و الربنظم  و األغذيربة نظم املختلفة يف جمال الثروة احليوانية، واختالف  هااستخداماتلمكروبات، ول ةضادامل

 ملضربادات املكروبربات  اومربة  كترييربا املق بالدارة احليوانربات ومكافحربة انتقربال    واسع يف نظم إالتباين الو ،املتصلة بالسياسات

خالل السربنوات األربعربني املاضربية،    يف جمال صحة احليوان  املقايضاتوقد درس االقتصاديون هذه  عرب سلسلة األغذية.

 دوية واستخدام مضادات املكروبات.مت استخالص دروس قيمة عن كيفية الربه بني مقاومة املكروبات لألو

 

 وأنشطتها للتخفيف منظمة األغذية والزراعةأدوار  -ثالثًا

 من التهديد العاملي ملقاومة املكروبات لألدوية

 

عربربدد مربربن   علربربى أسربرباس التعربرباون بربربني  نّسربربق األنشربربةة املتعّلقربربة مبقاومربربة املكروبربربات لألدويربربة ضربربمن الفربرباو     ُت -25

وصحة احليوان والوحدات املعنية بنمراض مصايد األيرباك   ياحليوان اإلنتا شعبة  ذلكيف ، مبا الفنية الوحدات/الشعب

نهجا  يتسم مبقاربة شرباملة   الفاووأمانة الدستور الغذائي. وقد وضعت  ،وتربية األحياء املائية وسالمتها، وسالمة األغذية

قائمربة   ا هجرب وهي تةّبق ُن ،ألدوية عند املصدرظهور مقاومة املكروبات لمن خماطر  إىل أقصى درجة لسلة األغذية للحدلس

نتا  األولي لألغذية وصوال  إىل االستهالك. ويرتكربز  املقاومة يف مجيع مراحل اإل املمرضاتعلى املخاطر للوقاية من انتشار 

تبار وقد جرى اخ القيمة.النهج بشكل كبري على تعزيز قدرات السلةات الوطنية واملنتجني وأصحاا املصلحة يف سلسلة 

 علربى أسرباس  النهج هذا يف عدد من البلدان خالل السنوات األخرية، وهو يوّفر إطربارا  وشربكال  مسربتقبليا  لتنميربة القربدرات      

 ( تعزيز السياسات الوطنية والقدرات التنظيمية املتعّلقة باستخدام مضادات املكروبات يف الزراعة؛1ركائز وهي: ) مخس

قيمربة  مقاومة املكروبربات لألدويربة ورصربد اسربتخدام مضربادات املكروبربات يف سالسربل ال       ( بناء القدرات وتعزيزها ملراقبة 2)

تهديربدات  مربا يصرباحبها مربن    ة املكروبربات لألدويربة و  ( حتسن الوعي والدعوة بشنن مقاومرب 3؛ )احليوانية األرضية واملائية

تربيربة  الغذائيربة بشربنن   يف سلسربلة القيمربة   ( تربوفري التوجيربه والربدعم للمنربتجني وأصربحاا املصربلحة       4؛ )سالمة األغذيربة ل

( تشربربجيع 5اجليربربدة والصربربحة واألمربربن احليربربوي واإلدارة وسربربالمة األغذيربربة وممارسربربات النظافربربة الصربربحية؛ )  احليوانربربات

 االستخدام الرشيد واحلكيم للعقاقري املضادة للمكروبات.  

 

وصفهم شركاء مهمربني  وتضةلع الفاو بدور فريد يف ما خيص دعم املنتجني واجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة، ب -26

ملعاجلة خماطر مقاومة املكروبات لألدوية ضمن اإلطار األوسع املتعّلق بتحسني سالمة األغذية والزراعة املستدامة. وتتمثل 
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العناصر األساسية يف تشجيع االستخدام احلكيم والرشيد ملضادات املكروبات يف الزراعة، ودعربم املنربتجني األولربيني علربى     

بهربدف احلربد مربن     ،األمربن احليربوي   فضربال  عربن   ،وإدارة الصربحة  ،اجليدة اخلاصة برتبيربة احليوانربات   اعتماد املمارسات

احلاجة إىل عقاقري مضادة للمكروبات يف جمال اإلنتا  احليواني. وتدعم هذه التدخالت أيضا  املنربتجني ومشربّغلي سلسربلة    

يف  وهربي تسرباهم   ،القيمة يف تلبية املتةلبات اخلاصة بالتجارة الوطنية والدولية اآلمنة، والوصربول إىل األسربواق اخلارجيربة   

 يف احلد من الفقر وضمان األغذية السليمة واألمن التغذوي. املتمثل تندية دور الفاو األساسي 

 

ورصربربد اسربربتخدام مضربربادات مقاومربربة املكروبربربات لألدويربربة علربربى راقبربربة املوتكمربربن األهربربداف الرئيسربربية مربربن تعزيربربز  -27

واجتاهات تزويد  ،انتشار مقاومة املكروبات لألدويةيف بناء قدرات البلدان على توليد البيانات الوطنية بشنن  ،املكروبات

تعزيربز األطربر    ويشربّكل اإلدارة القائمة على املخرباطر باملعلومربات، فضربال عربن دعربم صربياغة السياسربات املناسرببة.         قرارات 

مثربة   واقرتانربا  بربذلك،  أيضربا .   وظيفة من وظائف الفرباو األساسربية   ،مبادئ ومعايري متفق عليها دوليا  على بناء ،التنظيمية

مجع املعلومات عنها يف ما خيص سالسل اإلنتا  املختلفة مبا يف ذلك املمارسربات  القيمة و حتليل سلسلةأنشةة رامية إىل 

  املةبقة والعقاقري املستخدمة وما إىل ذلك، دعما  لتصميم التدخالت.

 

سربالمة األغذيربة وتشربكل أسرباس     ب اخلاصربة  سياسربات اله ة توّجعلمّيورة مشلى املستوى الدولي، تسدي الفاو وع -28

املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية يف ما خيص وضع املواصفات واخلةوط التوجيهيربة   الدستور الغذائيهيئة عمل 

 اخلاصربة بالدسربتور الغربذائي    مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائهاالدولية لسالمة األغذية. توفر 

ام الرشيد واحلكيم ملضادات املكروبات يف احليوانات املنتجربة  التوجيه بشنن االستخد xxxiv(CAC/RCP 61-2005)الوثيقة

يف احلد من التنثريات املعاكسة ااتملة علربى الصربحة العامربة الناشربئة عربن اسربتخدام عوامربل         أهدافهالألغذية، وتتمثل 

ة إىل ذلربك، تربوّفر   مضادة للمكروبات يف احليوانات املنتجة لألغذية، ال سيما تةّور مقاومة املكروبربات لألدويربة. وباإلضرباف   

الربيت حتملربها األغذيربة     ةمقاومة املكروبات لألدوي اخلةوط التوجيهية اخلاصة بالدستور الغذائي واملتعّلقة بتحليل خماطر

خرباطر املاثلربة أمربام صربحة اإلنسربان      معاجلربة امل  مربن أجربل  لتحليل املخاطر  ا إطارا  منظم( CAC/GL 77-2011 xxxv)الوثيقة

قيقة أو فددات مقاومة لألدويربة يف األغذيربة واألعربالف احليوانيربة، مبربا يف ذلربك تربيربة        د املرتبةة بوجود كائنات حية

 وانتقاهلا عرب األغذية واألعالف احليوانية.  لبشري للعوامل املضادة للمكروباتاالستخدام غري ا بفعل ،األحياء املائية

 

 يف املسربتقبل تقربديم الربدعم إىل البلربدان األعضرباء مربن أجربل تنفيربذ هربذه النصربوص وغريهربا            الفرباو سيتضمن عمربل   -29

الصربلة لربدعم القربدرات والربنظم يف جمربال الكشربف علربى         يفضربال  عربن العمربل ذ    ،دستور الغذائيمن النصوص اخلاصة بال

 ط توجيهية متفق عليها دوليا.  استخدام العقاقري البيةرية ورصدها وتنظيمها وإدارتها، استنادا  إىل معايري ومبادئ وخةو

 

( تعزيز االسرتاتيجيات الوطنية بشنن صربحة األحيرباء   1على: ) الفاووفيما يتعلق باحليوانات املائية، يرّكز دور  -30

اجليربدة   املمارسربات املائية لتحسني ممارسات إدارة صربحة احليوانربات املائيربة يف جمربال تربيربة األحيرباء املائيربة، وتنفيربذ         

( وضربع أطربر   2ئي بهدف احلد من األمراض العابرة للحربدود واحلربد مربن اسربتخدام مضربادات املكروبربات؛ )      لالستزراع املا

؛ تربيربة األحيرباء املائيربة   تنظيمية وطنية بشنن العقاقري البيةرية لتحسني االستخدام احلكيم ملضادات املكروبات يف جمال 



10C 2015/28

 

ية العابرة للحدود للحربد  ر مبا يف ذلك حركة األنواع املائاملخاط القائمة علىإدارة الصحة  بشنن( بناء القدرات الوطنية 3)

( مسرباعدة البلربدان علربى حتسربني االمتثربال للمتةلبربات الدوليربة بشربنن         4اجة إىل استخدام مضادات املكروبربات؛ ) من احل

 ملائية. ( توفري املعلومات والتوجيه إىل املنتجني ومشغلي سلسلة قيمة تربية األحياء ا5استخدام مضادات املكروبات؛ )

 

والرامية إىل حتسني األمن البيولربوجي   xxxviومت وضع عدد من اخلةوط التوجيهية واملةبوعات الصادرة عن الفاو  -31

 اخلةربوط التوجيهيربة الفنيربة   غذية املائية، مبا يف ذلربك  األعن طريق االستخدام احلكيم والرشيد لألدوية البيةرية يف إنتا  

إصربدار الشربهادات اخلاصربة برتبيربة     وية البيةرية يف جمال تربيربة األحيرباء املائيربة و   بشنن االستخدام احلكيم والرشيد لألد

الصربادرة عربن الفرباو وتتضربمن      مدونربة السربلوك بشربنن الصربيد الرشربيد     وتدعم اخلةوط التوجيهية هربذه   .xxxviiاألحياء املائية

 توصيات تستهدف احلكومات والقةاع اخلاص مبا يف ذلك صغار املنتجني واارتفني يف جمال صحة احليوانات املائية.

 

وإضافة إىل ما سبق، تهدف الفاو إىل وضع "مسار إداري تربدرجيي تقربدمي" ملعاجلربة املسربائل املتعلقربة مبقاومربة        -32

ملساعدة البلدان األعضرباء علربى حتديربد أهربداف ووضربع       القةريةسياقات ال يسباملكروبات لألدوية يف األغذية والزراعة 

واسربتخدام مضربادات املكروبربات مبربا يتماشربى مربع        تدرجييبشكل  تحسني إدارة خماطر مقاومة املكروبات لألدويةلمسار 

 . بهذا الشننالعاملية  تةلبات الدولية وأهداف خةة العملامل

 

ن باألعضربرباء، حتديربربد ان بربربني اإلدارات وداخلربربها وبربربني الوكربرباالت واخلاصربربويتةّلربربب العمربربل واملسربرباعدة الشربربامال -33

قاومة املكروبات لألدوية ضربمن اإلطربار االسربرتاتيجي املراجربع     الفجوات املوجودة وأوجه التآ ر لتعزيز األنشةة اخلاصة مب

صربالحيات اهلربدف   للفاو. وبشكل رئيسي، يقع نةاق عمل الفاو العاملي واإلقليمي بشنن مقاومة املكروبات لألدوية ضربمن  

 . 4و 2، وهو مرتبه أيضا  باهلدفني االسرتاتيجيني 5االسرتاتيجي 

 

 واملنظمة العاملية منظمة األغذية والزراعةالشراكة والتعاون الثالثي بني  -رابعًا

 لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية

 

أنه ما من منظمة واحربدة قربادرة علربى     واالختصاصاتة املتعددة القةاعات طبيعة مقاومة املكروبات لألدوي تعين -34

لذي تشّكله مقاومة املكروبات لألدوية. وأنشنت الفاو أسس التعرباون  توفري مجيع األجوبة وعلى مكافحة التهديد العاملي ا

الربذي جيمربع بربني الفرباو واملنظمربة العامليربة لصربحة         االتفاق الثالثيال واملتني بشنن مقاومة املكروبات لألدوية يف إطار الفّع

فاو شربريكة ومسرباهمة نشربةة    احليوان ومنظمة الصحة العاملية ومع منظمات أخرى من القةاعني العام واخلاص. كما أن ال

اجملموعة االستشربارية الفنيربة واالسربرتاتيجية     يف خةة العمل العاملية بقيادة منظمة الصحة العاملية؛ وهي تشارك بلورةيف 

اجملموعة االستشارية بشربنن الرقابربة املتكاملربة ملقاومربة املكروبربات لألدويربة التربابعتني        املعنية مبقاومة املكروبات لألدوية و

اخلاصربة مبقاومربة    واسربتعراض املعربايري   وضربع يف بشربكل دوري   الفرباو لصحة العاملية. وعالوة علربى ذلربك، تسرباهم    ملنظمة ا

اخلاصة باملنظمربة العامليربة لصربحة احليربوان الربيت حتربدد        xxxviiiصحة احليوانات الربيةبشنن دونة املاملكروبات لألدوية يف 

الصحة البيةرية العامة يف كل أحناء العامل، مبا يف ذلك من خالل معايري التجارة ومعايري حتسني صحة احليوان ورفاهه 
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صربحة احليوانربات    بشنن املدونة)الثدييات والةيور والنحل( ومنتجاتها؛ فضال  عن  األرضيةالدولية اآلمنة يف احليوانات 

ىل األياك املستزرعة يف خمتلربف أحنرباء   اليت حتدد معايري حتسني صحة احليوانات املائية ورفاهها بالنسبة إ xxxixاملائية

مبا يف ذلك من خالل معايري التجربارة الدوليربة اآلمنربة يف احليوانربات املائيربة )الربمائيربات والقشربريات واأليرباك          العامل،

 تابعربة بيانربات عامليربة   يف العملية اجلارية لوضع قاعربدة  والرخويات( ومنتجاتها. ويف األشهر األخرية ساهمت الفاو كذلك 

 نظمة العاملية لصحة احليوان بشنن رصد استخدام العوامل املضادة للمكروبات يف احليوانات.لمل

 

بوضربع   العامليربة  دعما  للحوار والشراكة الثالثيني، قامت الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمربة الصربحة   -35

نشربةة العامليربة ملعاجلربة املخرباطر الصربحية علربى       ( ترّكز على تقاسم املسؤوليات وتنسيق األ2010مية ثالثية )يمذكرة مفاه

بني احليوان واإلنسان والنظم اإليكولوجيربة. ويف كربل مربن املنظمربات الربثالث، مت تعربيني نقرباط         التفاعلمستوى واجهات 

تتماشى مع خةة العمربل العامليربة.    قاومة املكروبات لألدوية وضعت بشكل مشرتك خةة عمل ثالثيةمب معنيةاتصال فنية 

وتعةي خةة العمل األولوية للدعوة وتعزيز الوعي والتدريب ومراقبة مقاومة املكروبات لألدوية ورصربد اسربتخدام العوامربل    

ة املكروبربات لألدويربة   السربتخدام احلكربيم هلربا، ووضربع خةربة العمربل العامليربة بشربنن مقاومرب         ل والرتويجاملضادة للمكروبات 

 وتنفيذها.

 

 صحيالربنامج العاملي لألمن ال  -خامسًا

 

 تؤدي كربل مربن  يع يالبلدان  تتوىل قيادتهتضةلع الفاو بدور هام يف تنفيذ الربنامج العاملي لألمن الصحي الذي  -36

وعربات  . ومت ختصربيص جمموعربة مربن جمم   استشرباريا   ا الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمربة الصربحة العامليربة دور   

هي تقّر باحلاجة إىل إقامة حوار بربني السربلةات املعنيربة بالصربحة     و ،ويةجراءات بشكل حصري ملقاومة املكروبات لألداإل

اخلاصربة بالوقايربة والكشربف    ها نامج العاملي لألمن الصحي منصاتمع الرب الفاووتقايت  البيةري والزراعة.الةب العامة و

يف حربال ورود   املتلقيربة، واالستجابة، فضال عن أدوات ودالئل تنمية القدرات اليت قربد تفيربد اجلهربات املاحنربة والبلربدان      

 طلبات ذات صلة. 

 

 ملنظمة األغذية والزراعةاإلطار االسرتاتيجي وبرنامج العمل وامليزانية   -سادسًا

 

األمربن   تعزيربز تشمل األنشةة املتعّلقة مبقاومة املكروبات لألغذية ضمن الفاو األهداف االسربرتاتيجية وتسرباهم يف    -37

 ةقةاع الزراع يف ستداماملإلنتا  ا(، إىل جانب االنتقال إىل نظم 1الغذائي والنظم الغذائية املستدامة )اهلدف االسرتاتيجي 

 احلربربد مربربن الفقربربر يف الريربربف )اهلربربدف     أيضربربا  هربربانتائج(. وباإلضربربافة إىل ذلربربك، سربربتدعم   2 )اهلربربدف االسربربرتاتيجي 

 يربربةأكثربربر الربربوال  وكفربرباءة علربربى املسربربتويات االيربربة والوطنيربربة والدول  (، وإقامربربة نظربربم  راعيربربة وغذائيربربة 3االسربربرتاتيجي 

 سبل كسب العربيش الربيت تعتمربد علربى الزراعربة وتربيربة األحيرباء املائيربة علربى الصربمود           (، وقدرة4)اهلدف االسرتاتيجي 

 (.5)اهلدف االسرتاتيجي 
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 استنتاجات  -سابعًا

 

حتقيربق األمربن الغربذائي والتغربذوي      اليت تقع على عاتقهربا واليربة  الرائدة  الدولية الوكالة نظرا  إىل أن الفاو تشّكل -38

األغذيربة   هلربا والتهديربدات الربيت تتعربرض     معاجلربة القضربايا الناشربئة    من قيادة عمليةوضع جيد ميكنها ميف  هي، العاملي

خماطر مقاومربة املكروبربات    ختفيفوإن . يف ذلك خةر مقاومة املكروبات لألدوية املتعاظم يف العامل، مبا يف العامل والزراعة

أغذيربة ذات مصربدر   الةلربب علربى    يفلألدوية يف ظل منو السكان يف العامل والتمّدن وما يصاحبه مربن اجتاهربات تصرباعدية    

اذ  تربوا ن بربني النمربو املسربتدام لإلنتربا  واحلاجربة إىل اعتمرباد منرب        إقامة الفاو توفري التوجيه بشنن  منحيواني، سيتةلب 

متعّلقة بالسياسات تتيح بيئة متكينية لتحسني تربية احليوانات والنظافة ووإجراءات تنظيمية  مستدامة لتكثيف اإلنتا ،

  يف الزراعة. االستخدام الرشيد واحلكيم للعوامل املضادة للمكروبات وتعز  ،الصحية والصحة وممارسات اإلدارة

 

ود العامليربة املبذولربة ملكافحربة التهديربد     يف جمربال اجلهرب  وتنسربيقه  ويستفيد اجملتمع الدولي من تعزيربز دور الفرباو    -39

 ،مقاومة املكروبات لألدويربة  مقاومة املكروبات لألدوية يف شكل فرص لتقاسم املعلومات بشنن تهديدات يف املتمّثلاملتزايد 

املكروبربات  ظهور مقاومربة  عند يمية والوطنية، واإلنذار املبكر مع السياقات اإلقل مبا يتكّيف ومكافحتها منها لوقايةاونهج 

وأمناط االنتشار. ومن شنن جها  العمل املخصص هذا دعم وتعزيربز مسرباهمة    ،لألدوية، واالجتاهات على مستوى الزراعة

 ،األغذيربة والزراعربة   جمربال  االسربتدامة يف  حتقيربق  يف ،قةاعات الثروة احليوانية ومصايد األياك وتربية األحيرباء املائيربة  

 نصاف والنمو.والصحة واإل األمن الغذائي العامليو
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 املرفق ألف
 

 2015/__ قرار اجمللس رقم
 

 مقاومة املكروبات لألدوية

 

 إن املؤمتر،

 

 والبيئة؛ 4يف األغذية والزراعة 3مقاومة املكروبات لألدوية نيف تقرير األمانة بشن بعد أن نظر
 

 الربذي قّدمربه  وإطربار العمربل املصرباحب لربه، وإذ يربذّكر أيضربا  بةلربب اجمللربس          2014 رعالن رومربا عربن التغذيربة   ب إذ يذّكر

 يف دورته اخلمسني بعد املائة؛  إىل األمانة
 

والية حتسني الزراعة والغابات ومصايد األيرباك   هلااليت  الرائدةباعتبارها الوكالة احلكومية الدولية بدور الفاو  وإذ يقر

 من الغذائي والتغذوي على املستوى العاملي؛ وإدارة املوارد الةبيعية وحتقيق األ
 

اخلاصة بهيئربة  وعاجلة مقاومة املكروبات لألدوية املتفق عليها عامليا  مبذات صلة التوجيهات واملدونات أيضا   وإذ يالحظ

 الدستور الغذائي املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية؛
 

 احلصول على عوامل مضادة للمكروبات يشكل شربرطا  مسرببقا  لتحقيربق اإلنتاجيربة واالسربتدامة يف الزراعربة،       أن يدركوإذ 

كسربب  ال سيما يف تربية احليوانات وتربية األحياء املائية واألغذية السليمة، اليت يعتمد عليها عدد ال حيصى من سرببل  

ال صحة احليوان واإلنسان والتنمية هربي علربى ااربك    أن املكاسب اليت صُعب حتقيقها يف جمغري حول العامل،  العيش

 بسبب  يادة املقاومة يف وجه مضادات املكروبات؛
 

 التداعيات الصربحية واالقتصربادية النامجربة عربن مقاومربة املكروبربات لألدويربة تشربكل عرببءم ثقربيال  ومتزايربدا            أن  يدرك وإذ

يتةلربب إجربراءات عاجلربة علربى املسربتويات الوطنيربة       على عاتق البلربدان ذات الربدخل املرتفربع واملتوسربه واملربنخفض ممربا       

 عوامل جديدة مضادة للمكروبات؛على مستوى وضع  دوداا التةّورة والعاملية، وخاصة يف ضوء واإلقليمي
 

حاجة إىل نهج متسق وشربامل ومتكامربل علربى املسربتويات العامليربة واإلقليميربة والوطنيربة يف إطربار نهربج           نن هناكب يقروإذ 

وخارجه، مبا يشمل خمتلف اجلهات الفاعلة والقةاعات على غرار الةب البشري والبيةري والزراعة  "الصحة الواحدة"

 وسالمة األغذية والبيئة واملستهلكني؛ 
 

                                        
 C2015/28الوثيقة   3
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فريوسات والفةريربات  الومن بينها الباكترييا و املمرضاتبنن مقاومة املكروبات لألدوية تشمل جمموعة واسعة من  يقروإذ 

 إىل اهتمام فوري؛   هي بنمس احلاجةّثل مسنلة عاجلة ميملضادات احليوية بوجه اّور املقاومة تة غري أنالةفيليات، و
 

 التوصيات بشنن السياسات القائمة على براهني علمية سليمة وعلى مبادئ حتليل املخاطر؛ وإذ يشدد على أهمية
 

سلسربلة األغذيربة   رها بني احليوانات والبشر، ويف وانتشاانتقال مقاومة املكروبات لألدوية ب األدّلة اليت تفيدإىل  وإذ يشري

 والبيئة؛
 

واملنظمة الدوليربة   مليةومنظمة الصحة العا كروبات لألدوية القائم بني الفاوبالتعاون الثالثي يف جمال مقاومة امل وإذ يرحب

 لصحة احليوان، باإلضافة إىل جهود تعاون أخرى على املستوى الدولي؛
 

 ،5اد قرار بشنن مقاومة املكروبات لألدويربة خربالل الربدورة السربابعة والسربتني جلمعيربة الصربحة العامليربة        اعتم إىل وإذ يشري

ملنظمة الصحة العامليربة بتعزيربز التعرباون الثالثربي بربني الفرباو واملنظمربة العامليربة لصربحة           ةالعام ةمبا يف ذلك طلبها إىل املدير

 روح نهج "الصحة الواحدة"؛ يفات لألدوية احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملكافحة مقاومة املكروب
 

، الربذي  6بنشر مشروع خةة العمل العاملية من جانب منظمة الصحة العاملية بشنن مقاومة املكروبات لألدويربة  وإذ يرحب

مدخالت بشننه، مع اإلشارة إىل التوجيهات الصادرة عربن الربدورة السادسربة والربثالثني بعربد املائربة للمجلربس        ت الفاو قدم

 ي ملنظمة الصحة العاملية؛التنفيذ
 

مشروع خةة العمل العاملية يعّز  احلاجة إىل التعاون يف جمال مقاومة املكروبات لألدوية بني الفاو واملنظمربة   أن وإذ يدرك

العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، والشركاء وأصربحاا املصربلحة،   

 او إىل دعم تنفيذ تدابري الوقاية من مقاومة املكروبات لألدوية ومكافحتها يف جمال األغذية والزراعة؛ويدعو الف
 

 ،C2015/28يف دورتربه احلاديربة واخلمسربني بعربد املائربة الربوارد يف الوثيقربة رقربم          لربس اجملتقريربر األمانربة إىل    وإذ يالحظ

   ومداوالت اجمللس؛
 

العمل اجلاري الذي تقوم به األمانة، بالتعاون مع األعضاء وغريهم من اجلهات، من أجربل تقيربيم األدلربة     دعم بقوةوإذ ي

املتعّلقة مبقاومة املكروبات لألدوية يف نظم األغذية والزراعة، وحتديد الثغرات على مستوى املعربارف، وإصربدار توصربيات    

 مستندة إىل أدلة سليمة إىل األعضاء، 
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 القيام مبا يلي: األعضاء على حيّث (1)
 

لضربمان اسربتمرار احلصربول علربى عقرباقري مضربادة        على املستوى السياسي الوعي واملشاركة والقيادة زيادة )أ(

للمكروبات عن طريق استخدام مضادات املكروبات بشكل عقالني ورشيد يف جمال الزراعة، ال سيما تلك 

ة األهمية بالنسرببة إىل الصربحة البيةريربة والبشربرية اخلاصربة      الواردة يف القوائم مبضادات املكروبات البالغ

 ؛ة احليوان ومنظمة الصحة العامليةباملنظمة العاملية لصح

 تعزيز التحليل وقاعدة األدلة الدولية بشنن تةربّور مقاومربة املكروبربات لألدويربة    اجلهود الرامية إىل  تيسري )ا(

  ؛وانتقاهلا ومكافحتهايف األغذية والزراعة والبيئة 

 املسربتويات الوطنيربة واإلقليميربة وااليربة للتخفيربف      علربى  اختاذ إجراءات عاجلةة مسةتندة إا األدلةة    ) (

 من املخاطر اليت تسببها مقاومة املكروبات لألدوية يف األغذية والزراعة والبيئة؛

كروبربات  سرتاتيجيات الوطنية والتعرباون الربدولي مربن أجربل مراقبربة مقاومربة امل      االاخلةه و وضع أو تعزيز )د(

لألدوية يف األغذية والزراعة والبيئة ورصدها واحتوائها، بالتنسيق الوثيربق مربع اخلةربه املرتبةربة بصربحة      

 اإلنسان؛

املوارد البشرية واملالية من أجل تنفيربذ خةربه واسربرتاتيجيات لتعزيربز مراقبربة مقاومربة املكروبربات         تعبئة )هرب(

 رها وانتقاهلا؛ لألدوية يف األغذية والزراعة والبيئة واحلد من تةّو

 مثل هذه املعلومات؛ األغذية والزراعة والبيئة وتقاسممقاومة املكروبات لألدوية يف اجتاهات  رصد )و(

( التهديد الذي متثله مقاومة املكروبربات  1) :الوعي بني مجيع أصحاا املصلحة املعنيني حيال حتسني ) (

( الرتبيربة  3للمكروبات بشربكل رشربيد يف الزراعربة ؛)   ( احلاجة إىل استخدام العقاقري املضادة 2لألدوية؛ )

 احليوانية اجليدة والصحة واألمن احليوي، وممارسات اإلدارة والنظافة الصحية؛

وضع نظم كشربف مقاومربة املكروبربات لألدويربة واسربتخدام      يف دان ذات الدخل املتوسه واملنخفض البل دعم )ح(

ذات الصلة الرامية إىل حتقيق إدارة تدرجييربة  مراقبتها ورصدها، ووضع السياسات مضادات املكروبات و

 ملخاطر مقاومة املكروبات لألدوية يف األغذية والزراعة والبيئة؛

السربتخدام الرشربيد   ل والرتويربج البحربوث والتنميربة ملكافحربة مقاومربة املكروبربات لألدويربة،        تشجيع ودعةم  )ط(

 ملضادات املكروبات يف الزراعة؛

 نظم مراقبة مقاومة املكروبات لألدوية يف الزراعة. تةوير دعم ي()

 

 املنظمة القيام مبا يلي: إىليطلب  (2)
 

 ، يف املقربر الرئيسربي وعلربى املسربتويني اإلقليمربي والقةربري،      مجيربع أقسربام املنظمربة ذات الصربلة     ضمان أن )أ(

كروبات لألدوية، ضمن بربارامرتات  من أجل تعزيز العمل ملكافحة مقاومة امل بفعاليةهي منخرطة وُمنّسقة 

 األهداف االسرتاتيجية للفاو؛
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التعاون الثالثي بني الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصربحة العامليربة    املساعدة على تعزيز (ا)

 بغية مكافحة مقاومة املكروبات لألدوية يف روح نهربج "الصربحة الواحربدة" وبلربوص أقصربى قربدر مربن التربآ ر        

 املنظمة العاملية لصحة احليوان يف جمال صحة احليوان؛مع 

مبادرة رفيعة املسربتوى مربع األمربني العربام لألمربم       وضع من أجل البحع يف خياراتاملبذولة اجلهود  دعم ( )

املتحدة، مبا يف ذلك اجتماع رفيع املستوى، لزيادة الوعي واملشرباركة والقيربادة علربى املسربتوى السياسربي      

 بات لألدوية؛بشنن مقاومة املكرو

 تنفيذ خةربة العمربل العامليربة ملكافحربة مقاومربة املكروبربات لألدويربة الربيت تسربعى إىل تلبيربة احلاجربة            دعم (د)

إىل ضمان أن تكون مجيع البلدان، ال سيما البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسه، قادرة على مكافحربة  

املوجودة وكل األدلة وأفضربل املمارسربات    مقاومة املكروبات لألدوية، واليت تنخذ يف االعتبار خةه العمل

 املتوافرة؛

 عمل األمانة يف هذا اجملال، من خالل تقارير مرفوعة إىل جلنة الزراعة. على إطالع األعضاء بانتظام (ه)

 

 (2015)اعُتمد يف ... 
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