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 املؤمتر
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 مضادات امليكروباتمقاومة  حالة تقرير عن

 

 موجز
 

تم/  دور منظممة   وثيقمة  إعمداد   ،(2014طلب اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمم/ككانو  األو    

دورتمه اااديمة    خمال  لعرضماا   كروبمات يمضمادات امل قاوممة  مب يتعلمق وشمركائاا يف مما   األغذية والزراعمة )الاماو(   

املممترر يف دورتمه    إىل امليكروبمات مقاوممة مضمادات    بشأ مشروع قرار رفع  اجمللس . كما طلبواخلمسني بعد املائة

 بادف مناقشته واختاذ قرار بشأنه.  2015يونيوكحزيرا  التاسعة والثالثني يف 

 

 واملقرتحمة  اااليمة نشم ة  األ عمن ااالة هذا، المذ  تمرد فيمه معلوممات أساسمية       تقريرمت رفع  وراشيًا مع ذلك،

، إىل الدورة اااديمة واخلمسمني بعمد املائمة جمللمس      وشركائاالااو اخلاصة با قاومة مضادات امليكروباتاملتعّلقة مب

طلمب اجمللمس خمال     و. امليكروبات( فضاًل عن مشروع قرار للممترر بشأ  مقاومة مضادات 2015الااو )مارسكأّيار 

على مجيمع األعضمام ممع إدرا     نسخة منقحة عن قرار املمترر  الرئيس املستقل للمجلس بتو يع يقوم الدورة أ  هذه

ونواب رؤسام اجملموعمات  لرؤسام ري رمسي ت املقرتحة أثنام املناقشات ملواصلة النظر فياا خال  اجتماع غالتعديال

  . عناا يصاحبام ممثال اإلقليمية، 

 

ُأجريمع بمني    الم   ااوضمات امل يشّكل مما رخضمع عنمه   باذه الوثيقة وهو  ألفويرد مشروع قرار املمترر يف املرفق 

إىل عقمدها يف  الرئيس املستقل للمجلمس  ات اإلقليمية خال  اجتماعات غري رمسية دعا اجملموعونواب رؤسام رؤسام 

 . 2015مايوكحزيرا   29ومايوكأّيار  13أبريلكنيسا  و 27تاريخ 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر
 

بشمأ    للمجلمس  بعمد املائمة  دورة ااادية واخلمسني ال الصادرة عن اخلالصات استعراضمدعو إىل املمترر إ   

 مقاومة مضادات امليكروبمات مشروع القرار بشأ   والنظر يف مضادات امليكروبات الواردة يف املرفق ألف أدناه،مقاومة 

  .ملوافقة عليهبادف ا باذه الوثيقة بامكما هو مبني يف املرفق  يف األغذية والزراعة

 إىل: ميكن توجيه أ  استاسارات عن مضمو  هذه الوثيقة 
Juan Lubroth 

 رئيس دائرة الصحة اايوانية

 املسمتو  األو  عن اخلدمات البي رية

 +39 0657054184اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -أواًل

 

إنتما  اااصميل أممرًا    اايوانات األرضية واملائية ويف  يفلمكروبات واستخداماا ل العقاقري املضادةيشّكل توافر  -1

ويساهم يف حتقيق األمن الغذائي وسالمة األغذية ورفاه اايوا  وبالتالي يف محايمة   اوانتاجيتا اايواناتة أساسيًا لصح

، مقاوممة مضمادات امليكروبمات   حيا   املتزايدة اهلواجس العاملية أ  غريسبل كسب العيش واستدامة اإلنتا  اايواني. 

أيضمًا   مقاوممة مضمادات امليكروبمات   لدى اإلنسا ، تامدد  و ع.بعكس مسار هذه املناف تاددمبا فياا املضادات اايوية، 

ى التمتمع  مباشمرة علمى قمدرة النماس علم      يممتثر بالرجوع عن عقود من التحسينات يف نتائج الرعاية الصحية البشرية ممما  

  نتاجية.حبياة كاملة وماعمة باإل

 

أو األمراض لدى  لإلصاباتيقة املسببة حاالت تصبح فياا الكائنات الدق يف مقاومة مضادات امليكروبات وتتمثل -2

، فيصبح من الصمعب  حساسة جتاهااسابقًا البشر واايوانات قادرة على مقاومة العوامل املضادة للمكروبات ال  كانع 

ظاهرة طبيعية تتكيف خالهلا الكائنات  مقاومة مضادات امليكروباتتشّكل وأو األمراض.  اإلصاباتأو املستحيل معاجلة 

 نتيجة أ  استخدام للعقاقري املضادة للمكروبات، لكناا تتااقم بسبب وذلك الدقيقة مع وجود العوامل املضادة للمكروبات

وانتشمارها   مقاوممة مضمادات امليكروبمات   ومن املعرتف به على ن اق واسع اآل  أ  وتمرية ت مّور    االستخدام غري السليم.

االسمتثمار يف البحمع عمن عقماقري     وفضمال عمن ذلمك إ      عقاقري جديدة مضادة للمكروبمات،  و  بأشواط وترية ت ويرتتجا

 ااوافز.  اًل يفؤجديدة وت ويرها باهظ الثمن ويشاد تضا

 

بشكل نماجح، ممما يممتد  إىل تاماقم      اإلصاباتالعجز عن عال   مقاومة مضادات امليكروبات تداعياتوتتضمن  -3

نتا  وتداعيات سلبية على سبل كسب العيش واألمن الغمذائي.  اإليف ى فرتة طويلة، والوفاة وخسائر امتداده علاملرض أو 

طر الصمحية أو افاماض   لتتجماو  املخما   مقاوممة مضمادات امليكروبمات   وتتسع رقعة التأثريات غري املباشرة الناجتة عمن  

التمداعيات   قّدررهاق االقتصادات الوطنية والعاملية. وُتإية، وكاليف العال  والرعاية الصحتشمل ارتااع تهي واإلنتاجية، 

وبافاماض النماتج    مليو  نسمة سمنوياً  10بوفاة  مقاومة مضادات امليكروباتالصحية والتكاليف االقتصادية النامجة عن 

تريليمو  دوالر أمريكمي حبلمو  عمام      100 مما يعماد    يف املائمة، أو  3.5و 2 ترتاوح بني االي اإلمجالي العاملي بنسبة

2050i ،قاومة مضادات امليكروباتالتداعيات الاعلية ملبال ميكن التنبمت  هأن علمًاii. 

 

مقاوممة  هاممة يف ت مّور    أدوارباايوانات األرضية واملائية وممارسات اإلنتا  النباتي والسلوك البشر   وتض لع -4

مة أ  تت ور وتنتقل بني اايوانات املنتجة لألغذية واإلنسا  ممن  ئنات املقاِووانتشارها، وميكن للكا مضادات امليكروبات

متعمددة   مشمكلةً  مقاوممة مضمادات امليكروبمات   رّثمل   ،ولمذا  عن طريق سلسلة األغذية والبيئة.خال  التعّرض املباشر أو 

 بني اإلنسا  واايوا  والبيئة. التااعلواجاات الق اعات تشمل 

 

 ًاحدودنات الدقيقة واجلينات املقاومة الكائ مشكلة عاملية أيضًا إذ ال تعرف مضادات امليكروباتمقاومة وتشّكل  -5

األنواع. وميكن أ  تنتشر املقاومة الناشمئة عمن موقمع جغمرايف معمّين أو يف       تاصل بني حدودًاأو  ،إيكولوجيةجغرافية أو 
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تممتثر علمى البلمدا  املتقدممة     قمد  لتشممل أنمواع أخمرى و    أحد األنواع بساولة إىل أماكن جغرافية أخرى أو ميكن أ  رتد

منسمقة علمى املسمتوى     ناجًا عامليًا يقرت  بإجرامات مقاومة مضادات امليكروباتاحتوام سوام. ويت لب  والنامية على حٍد

ملصملحة  واالفراط مع املنتجني وغريهم ممن أصمحاب ا   ،والتدابري الوقائية ،ي والتنظيميسياسالوطين تشمل اجملالني ال

  يف سلسلة قيمة األغذية.

 

مقاوممة  إىل وضمع خّ مة عممل عامليمة بشمأ        2014ار الصمادر يف مايوكأيم   iiiالصمحة العامليمة   مجعيمة ودعا قرار  -6

مكافحمة  من أجمل  اايوا  ومنظمة الصحة العاملية  وتوطيد التعاو  بني الااو واملنظمة العاملية لصحة مضادات امليكروبات

ة العممل  لااو بصورة نش ة يف وضع مشمروع خ م  يف سياق ناج "الصحة الواحدة". وساهمع ا امليكروباتمقاومة مضادات 

ة العممل  يشدد مشروع خ و. 2015 أياركمايورفع إىل مجعية الصحة العاملية يف منظمة الصحة العاملية يف العاملية الذ  سُي

بني الااو واملنظمة العاملية لصحة اايوا  ومنظممة   كروباتمقاومة مضادات امليالعاملية على اااجة إىل التعاو  يف جما  

الصحة العاملية، وغريها من املنظمات ااكومية الدولية، والشركام وأصحاب املصلحة، ويدعو الااو إىل دعمم تنايمذ عمدد    

يف األغذيمة والزراعمة ومكافحتاما. ويسمّلا همذا التقريمر الضموم علمى          مقاومة مضمادات امليكروبمات  من تدابري الوقاية من 

. ويتماشى مشروع القمرار  مقاومة مضادات امليكروباتاااجة إىل تعزيز دور الااو يف جما  اجلاود املبذولة عامليًا ملكافحة 

الصمحة العامليمة    مجعيةمع قرار  ،2015 حزيرا كيونيوالذ  سيقدم إىل الدورة التاسعة والثالثني ملمترر الااو يف  ،املقرتح

 ويكّمله وهو يسّلا الضوم على دعم الااو لتنايذ خ ة العمل العاملية.

 

أيضممًا بضممرورة أ  تسمماهم نظممم األغذيممة يف الوقايممة مممن األمممراض املعديممة   1إعممال  روممما عممن التغذيممةويسممّلم  -7

الصملة   و؛ وقد ُأقّر إطمار العممل ذ  مضادات امليكروباتمقاومة ومكافحتاا، مبا فياا األمراض اايوانية املصدر، ومعاجلة 

تنص على ما يلي:  وهي، مقاومة مضادات امليكروباتسالمة األغذية و يف جما  باختاذهاإجرامات موصى  الذ  يتضمن

، وتنايمذ  مقاومة مضادات امليكروباتاملشاكل ال  ت رحاا  ( رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة املعنيني بشأ 1)

 امليكروباتلك االستخدام الرشيد ملضادات ، مبا يف ذمقاومة مضادات امليكروبات اعات مالئمة ملعاجلة تدابري متعددة الق

ية لالستخدام الرشيد ( وضع وتنايذ خ وط توجياية وطن2) ؛من إطار العمل[ 56البشر . ]التوصية ويف ال ب البي ر  

ألغذية وفقًا للمعمايري املعمرتف باما دوليمًا الم  تعتممدها املنظممات الدوليمة         يف اايوانات املنتجة ل امليكروباتملضادات 

والتخلص التدرجيي من استخداماا كمواد حمازة للنممو   امليكروباتستخدام غري العالجي ملضادات املختصة للحّد من اال

. CAC/RCP61-2005ت يف ظل عدم توفر حتليمل للمخماطر علمى النحمو املمبني يف مدونمة الدسمتور الغمذائي للممارسما         

 من إطار العمل[.  57]التوصية 

 

وأقّر اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الرابعمة والعشمرين    -8

علمى جمدو  األعمما  املمتقمع      مقاومة مضمادات امليكروبمات  بند عن  إدرا وطلب  2(2014للجنة الزراعة )سبتم/كأيلو  

                                        
1  http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf  
 CL 150/REPمن الوثيقة  12الاقرة   2

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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 وشمركائاا، وأ  ُيرفمع مشمروع قمرار بامذا الشمأ        الاماو وثيقة حتدد دور ب مدعوملدورته ااادية واخلمسني بعد املائة، 

 الدورة التاسعة والثالثني ملمترر الااو.  إىل

 

يمرتبا علمى  مو وثيمق     وانتشمارها   مقاوممة مضمادات امليكروبمات    املتاحة أ  خ ر ت ّور واألدلة رفاتظار املع -9

والصمحة البشمرية.    م يف جممالي الزراعمة  بزيادة استخدام العقاقري املضادة للمكروبات، وال سميما اسمتخداماا غمري السملي    

لمدى األشمخا    إلنتما  املكثامة و  نظمم ا  يف إطمار أنواع اايوانات الم  تربمى    وغالبًا ما ترتاع نسبة انتشار املقاومة لدى

أنواع اايوانات والعّما  والبيئة المواقعني يف إطمار نظمم اإلنتما  الواسمعة      ئة اخلاصة باا، مقارنة بالعاملني فياا ويف البي

 أسمارت تمنخا  يف حما     حممددة  ممرضمة يف كائنمات   مقاومة مضمادات امليكروبمات  الن اق. كما يبني أ  خماطر ت ّور 

ااد من استخدام بع  العقاقري املضادة للمكروبات أو فرض الرقابة عليه. وممن أجمل تلبيمة     عنالسياسات يف تغيريات 

نتما  أكثمر   إاالجتماه  مو نظمم     أ  يتسمبب  من ااتمل ،امل الب املستقبلية املتزايدة على األغذية ذات مصدر حيواني

 وانتشارها.  مقاومة مضادات امليكروباتّور ت وبزيادة  استخدام العقاقري املضادة للمكروبات، بزيادة كثافة وتكاماًل

 

وعلمم األوبئمة ويليمات     مقاومة مضادات امليكروبمات عن ديناميكيات  املعارفيف  ثغراتويقّر هذا التقرير بوجود  -10

ب وسموف تت لم   بيئة ولدى البشمر. ال، يف املختلاة والنظم اإليكولوجية الزراعية الزراعي ت ّورها وانتشارها يف نظم اإلنتا 

البحوث يف السنوات القادمة، وسيتحّسن فام القضايا امل روحمة ممع االسمتاادة    و اتالثغرات إجرام املزيد من الدراس هذه

وقائيمة   من األدلة الدامغة ال  ت/  اااجة إىل تدابري بشكل عام الاجوات تنتقصال ومن التقنيات اجلزيئية ااّسنة. 

ااظ على فعالية العقاقري املضادة للمكروبمات وتوافرهما وتنايمذ    ااو العيش، كسب اماية صحة اإلنسا  واايوا  وسبل

 التدابري الوقائية على أساس احرتا  . 

 

 سمليمة  ومببماد   موعلم جيمب أ  تاتمد  ب   مقاوممة مضمادات امليكروبمات   تدابري مكافحمة  إقرار أيضًا بأّ   ومثة -11

، بالتعماو   يف جمما  بنمام القمدرات    لااوا أ  تض لع باا دوار ال  ميكنتحليل املخاطر. ويشري هذا التقرير أيضًا إىل األل

تعزيمز القمدرات علمى توليمد البيانمات       (1: )مع شركائاا، ال سيما يف البلدا  الناميمة وذات المدخل املتوسما، بامدف    

 عمليات وضمع  زويدت (2؛ )وحتليلاا بصورة موثوقة مقاومة مضادات امليكروباتو امليكروباتاستخدام مضادات ب اخلاصة

 . ، باملعلوماتوالقرارات املرتب ة بإدارة املخاطر ،السياسات القائمة على املخاطر وتنايذ

 

 يف األغذية والزراعة والبيئة مقاومة مضادات امليكروبات -ثانيًا

 

 الزراعمة، ال سميما  يف واسمتخداماا   امليكروبمات توفر الاقرات التالية معلومات أكثر تاصياًل عن أهمية مضادات  -12

وت مّور   الصمالت بمني املمارسمات الزراعيمة    إىل جانب  ،ياايقتصر عل مبا الولكن  اايوانات املنتجة لألغذية بالنسبة إىل

، مبما يف ذلمك حتسمني    التدخالت الوقائيمة ب املتعّلقة اوائدالوكلاة الو وانتشارها، واخليارات مقاومة مضادات امليكروبات

 البيئة. نتا  األغذية وسالمة األغذية وا  إممارسات اإلدارة يف جم
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هاجسًا عامليًا وأحد أعظم التاديدات للصحة العامة يف العامل أمجمع، وهمو    مقاومة مضادات امليكروباتوتشّكل  -13

 مقاومة مضمادات امليكروبمات  ال  تت رق إىل انتشار  ivأمر ورد على مدى السنوات العشر املاضية يف املمتلاات ذات الصلة 

تتضممن وثمائق حكوميمة     معّينة خاصة بالثروة اايوانية واايوانات والنباتمات املائيمة، اسمتنادًا إىل مصمادر     باكترييايف 

أ  عمليمة انتقمام سمالالت     ات، يتبمّين املمتلا همن خال  استعراض هذونرتنع. على اإلمقاالت رمسية ومقاالت صحاية و

الاعالية السريرية للمضادات اايوية، مما أدى خال  العقدين املاضيني  vا فقد إىل حدسريعة  الباكترييامة يف بع  مقاِو

مضمادات جديمدة وفّعالمة     ت موير  تتجاو  بأشمواط التقمّدم اامر  يف   ل مقاومة مضادات امليكروبات ظاورإىل ارتااع معّد  

 املتعّلقمة باملعلوممات والبيانمات    وعالوة على ذلك، تستشاد املمتلامات املتاحمة   ت ألغراض العال  وإنقاذ األرواح.للمكروبا

اإلنسما  واايموا ، واسمتخدام مضمادات      علمى  هما علمى املسمتوى العماملي، ويثار    مقاومة مضمادات امليكروبمات  دوث حب

مقاوممة مضمادات   يف الزراعة و امليكروباتيف جما  الزراعة، والعالقة بني استخدام مضادات  أشكا  ت بيقااو امليكروبات

املاممة ممن الناحيمة     امليكروبمات ويليمات املقاوممة، ومضمادات     امليكروبمات بيناما، وأنواع مضمادات   والرابا امليكروبات

ويثار ذلك على  ،مقاومة مضادات امليكروباتالسريرية بالنسبة إىل اايوانات والبشر وال  قد تاقد فعاليتاا نتيجة تقّدم 

 الصحة العامة وصحة اايوا  وسالمة األغذية.

 

يف مسمببات   مقاومة مضادات امليكروباتمن شأ  اة عامة وحتليل بشأ  االجتاهات ااالية واملتوقعة وتوّ ع  -14

يف إنتما  األغذيمة واسمتاالكاا علمى ممدى       اااصملة  الت وراتبم  األخمذ األمراض اايوانية وغري اايوانية املنشأ، مع 

 ، فضماًل عمن  viيف الزراعة ألغراض عالجية امليكروباتادات السنوات األربعني القادمة، توفري معلومات عن استخدام مض

إع مام   امليكروبمات الوقمائي ملضمادات    االسمتخدام لوقاية من األمراض )عال  وقائي(. ويشممل  لغري العالجي  اااستخدام

ضمة  جرعات صغرية وشبه عالجية من املضادات اايوية ايوانات ال تظار علياا عالمات املرض، لكن يعتقد أناا معّر

النمو مما يشمل أيضًا إع ام  لتعزيز امليكروبات. كما تستخدم مضادات viiلإلصابة، وذلك عن طريق العلف أو مياه الشرب

معمّد  النممو    لزيمادة جرعات صغرية وشبه عالجية ممن املضمادات اايويمة إىل اايوانمات ممن خمال  العلمف أو امليماه         

 . viiiواإلنتاجية

 

 ويف وجه الرئيسية املمرضاتها يف على االجتاهات اخلاصة بظاور املقاومة وانتشارتسّلا دراسات ااالة الضوم  -15

مصمادر متاحمة علمى     منبيانات املراقبة الواردة  ومن شأ  العوامل املضادة للمكروبات ذات األهمية على الصعيد العاملي.

شمركام  منظممة الصمحة العامليمة وال   ، وهي قاعدة بيانات مشرتكة بني WHONET"ix"غرار شبكة منظمة الصحة العاملية 

مقاوممة مضمادات   تشّكل أيضًا أداة رقابة ومنصة لوضع معايري الرقابة علمى   مقاومة مضادات امليكروباتالصلة بشأ   ذ 

، سمّل ع دراسمات   وأخريًا قاومة وتوّ عاا على املستوى العاملي.امل هذه معلومات قّيمة بشأ  اجتاهاتتوفري ، امليكروبات

 أ يمع  حبوصمناعة األغذيمة،    ى املزارعني وتربية اايواناتعل مقاومة مضادات امليكروباتعلى أثر  وم أيضًاااالة الض

الضرر بإنتا  األغذية وسبل كسب العميش   يلحق ال  تعاجل اايوانات املصابة الاّعالة فقدا  العوامل املضادة للمكروبات

ة والعماملني يف جمما  الثمروة اايوانيمة للحيوانمات الم  حتممل        خ ر تعّرض مربي املاشي تغ ية أيضًا ورع. xاألسرية

 املقاِومة.  الباكترييا

 



7 C 2015/28 Rev.1 

 

وانتشمارها   مقاومة مضادات امليكروبات ظاورب اخلاصةات وعلم األوبئة كيااركة والدينامي وبالنسبة إىل القوى -16

علمى   وانتشمارها  تمتد  إىل ت ورهابني اإلنسا  واايوا  والبيئة، والعوامل الرئيسية ال   على واجاة التااعلوحتركاا 

عمرتف  ي المذين  ااوسموم اسمتخدام  كروبمات  ياستخدام مضادات املاإلفراط يف مستوى نظم الزراعة واألغذية، فاي تتضمن 

 ظامور . ويعتممد  xiاملكتسبة لألدوية  وباتامليكرحمركني من ااركات الرئيسية ملقاومة يشكال   ماعلى ن اق واسع بأنا

واملمدة( والكمائن   )اجلرعمة والتمواتر    امليكروبمات ات على عوامل خمتلاة مناا: حمتوى مضاد مقاومة مضادات امليكروبات

. وهنماك  xiiأم ال خما   بشكلاألخري حيمل جينات مقاومة هلذا العامل املضاد للمكروبات  هذا ااي املعين وما إذا كا 

املقاوممة يف العواممل املمرضمة الم  حتملماا       وظامور يف الزراعمة   امليكروبمات ت واضحة بني استخدام مضادات أيضًا صال

 .xiiiال  تنتقل عن طريق سلسلة األغذيةغري ال ايلية والباكترييا األغذية 

 

 وانتشمارها.  الكائنمات اايمة املقاوممة   ر الغة األهمية على مسمتوى ت موّ  وتشّكل سلسلة األغذية والبيئة عوامل ب -17

أ  تنتقل من اايوانات املنتجمة لألغذيمة إىل اإلنسما  عمن طريمق       على حٍد سوام مرضةوغري امل املمرضة للبكتريياميكن و

. وين و  انتقاهلما عم/ األغذيمة    xivااتاا يف البيئةاستاالك األغذية، أو عن طريق االتصا  املباشر مع اايوانات أو خمّل

وقد يممتد    ،xvمن املاشية إىل املستالكني ممريشّكل من الناحية الكمية أهم  مبا اق واسع، على إمكانية انتشارها على ن

غمري  والباكترييا املقاومة يف العوامل املمرضة  ظاوريف سلسلة األغذية والبيئة واملياه إىل  امليكروباتوجود ملوثات مضادات 

 مقاومة مضادات امليكروباتد مت رصو. xviiالبيئية باكترييااليف و ،xviال ايلية ال  رثل جزم من النبيع اجلرثومي املعو 

 كلنييللترتاسم جينمات مقاوممة    تجمد ُو حبيمع يف الزراعمة،   امليكروبمات باستخدام مضادات  املرتب ة ،بيئيةبكترييا يف 

 . xviiiخنا يرللمزارع  حتع الواقعة من املياه اجلوفية مت استخراجاايف بكترييا 

 

 التكثيمف المذ  يشممل تغميريات     ،للم الب العاملية وااليمة  استجابًة ،النظم الزراعيةالتغيريات يف وتتضمن  -18

وتتسمم نظمم    ة اايوانمات والكثافمة اايوانيمة.   وأساليب تربيم يف أعداد املاشيةكاألمساك ونوع العلف وكميته املستخدمة 

وميكن رب اما   ،ية واألشخا  املعنيني باإلنتا املوضعي واملتواتر بني الثروة اايوان باالحتكاكاإلنتا  اايواني املكّثف 

وميكمن   بمني اايموا  واإلنسما  والبيئمة.    مة قاِواملوالباكترييا  امليكروباتاملقاومة ملضادات  يناتاجل انتقا بتزايد خماطر 

اسمتخدام   طريقمة  بمدورها عمن تغميريات يف   أ  تسمار  الم  ميكمن   ،  xixات األمراضكيهلذه العوامل أ  تمتثر على دينامي

كعمال  وقمائي لامرتات طويلمة،      امليكروبمات تشمل  يادة استخدام مضادات  ، ويف كثري من اااالتامليكروباتمضادات 

يف مما  الضموم علمى التبماين بمني البلمدا        xxالااوتسّلا بيانات و يا مقاومة للمضادات اايوية.بكتري انتقامو يادة احتما  

بمني   املمرضمات يضمًا علمى خ مر انتقما      أالتحتية واخلدمات األساسمية   ىوالبن ،أثري أنواع النظم الزراعيةتسبل  خيص

 اايوا  واإلنسا  والبيئة.

 

تصمريف   باعمل على انتشار الكائنات ااية املقاوممة  إضافية  تأثرياتاملكّثف  إنتا  الثروة اايوانية عن تنجمو -19

 امليكروبمات ملضمادات  . وقمد يممتد  ذلمك إىل انتقما  جينمات مقاوممة       xxiكميات كبرية من الناايمات علمى أراضجم جمماورة   

علمى  . وميّثمل ذلمك هاجسمًا خاصمًا     xxiiيف ااياة ال/ية غري طايليةممرضة أو  باكتريياوجودة يف البيئة وإىل مإىل باكترييا 

نمات والعواممل املمرضمة    للجي تعّرضماا  بافاماض يمًا  ال  قد تتسم البيئة فياا تارخي اإليكولوجيةالنظم الزراعية  مستوى
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كمما لموحظ    .xxiiiباذا الشأ  كبرية لدينا على مستوى املعارفثغرات  وجود على الرغم من ،امليكروباتملضادات املقاومة 

يف املناطق الم  اتسممع تارخييمًا بافاماض مسمتوى اسمتخدام        أ  انتشار املقاومة يف اايوانات ال/ية ال يزا  منخاضًا

يف البيئة، من جمموعمة   امليكروباتملضادات مما يشري إىل أ  إطالق جينات مقاومة  xxivلزراعة. يف ا امليكروباتمضادات 

 ملواصلة الرصد واملراقبة وااوكمة.  ًاقّيم وجمااًل ،xxvللمكافحةواسعة من املصادر املمكنة، يشكل نق ة هامة 

 

افااضمًا ملاتمًا يف اسمتخدام     امليكروباتمقاومة مضادات  حدوثوتظار التدخالت والناج الرامية إىل ااد من  -20

 مستويات املقاومة خال  العقدين املاضيني يف بع  البلمدا ، ممما يشمري   يف و ،على الصعيد البي ر  امليكروباتمضادات 

 . غمري أ  التمدخالت الناجحمة ال تنحسمر    xxviإىل إمكانية تنايذ برامج التدّخل ال  تستادف االسمتخدام بشمكل نماجح   

كما همي   xxvii، إذ قد تكو  املبادرات االية الصغرية الن اق ناجحة أيضًااملتقّدمةوطنية الرئيسية يف البلدا  يف ال/امج ال

ى لتدخالت يف البلدا  ال  تاتقر إىل املوارد، على الرغم من أ  األخرية تواجه أحيانًا حتديات أخمر إىل ا ااا  بالنسبة

 . xxviiiميةقدرات ااكوالية وواملوارد املال مرتب ة بأولويات الصحة العامة

 

جيمب أ  تتخمذ    قاومة مضادات امليكروباتوهناك توافق عام يف اآلرام بأ  قرارات إدارة املخاطر يف ما يتعّلق مب -21

تموّفر  و. xxixإدارة املخماطر بم  اخلاصمة  يمارات اخلعمدد ممن   يتوافر أيضمًا  حتليل املخاطر. وسليم ومباد  ال استنادًا إىل العلم

مقاوممة مضمادات   تنظيمية وسائل فعالة وقوية للحد من خمماطر انتشمار   الالسياسات والتدخالت على مستوى تدخالت ال

 ىل تنظميم إغمري أ  اجلامود الراميمة     ااكميم والرتويمج لمه.    ااة اسمتخدام عن مراقبم  إىل أقصى درجة، فضاًل امليكروبات

وتممتثر  حو  العمامل.   بشكل كبريفسة أو متضاربة ختتلف غالبًا ما تشوباا ماارقات متنا وتنايذهاات يف السياسات ريالتغي

على يليمات املوافقمة    ،العوامل السياسية واالقتصادية، وتنظيم سلسلة األغذية، والظروف االجتماعية وغريها من العوامل

ة . وعمالو xxxiامليكروبمات وعلمى بمرامج إدارة مضمادات     xxxواستخداماا لدى االنسا  واايوا ، امليكروباتعلى مضادات 

ات كيبمدينامي  يف البلمدا  ذات المدخل املرتامع مقارنمةً     امليكروباتاستخدام مضادات  على األرجحيختلف سعلى ذلك، 

 .xxxiiاج خمتلاةاستخداماا يف البلدا  ذات الدخل املتوسا واملنخا ، مما يت لب اعتماد ُن

 

فضاًل عن برامج مقرتحة يف بلمدا  ذات املموارد    امليكروباتعدد من برامج ناجحة إلدارة مضادات  حاليًاوهناك  -22

، مبما يف ذلمك   ةخمتلام  اجتماعيمة قتصمادية  اجغرافيمة و  سمياقات يف  تالتدخالاخلاصة بيارات اخل. وُتقّيم xxxiiiاملنخاضة

لتنايمذ بمرامج إدارة   ، ويتم توفري التوصيات مقاومة مضادات امليكروباتممتشرات ، والتأثريات على والعثراتأوجه القوة 

 على املستويني املمتسسي وامليداني.  امليكروباتدات مضا

 

وجيب النظر أيضًا يف أنواع التدخالت القائمة املختلاة اخلاصة باايوانات والبشر مبما يف ذلمك السمي رة علمى      -23

ن ج الم  تت لمب اامد اإللزاممي مم     استخدام العقاقري املضادة للمكروبات، وت بيق مقاييس متّاق علياما، وحتليمل المنا   

لمكروبات املعّدة لالستخدام العقاقري املضادة لأو فرض قيود على أنواع معّينة من  امليكروباتالستخدام البي ر  ملضادات ا

بمرامج   عمن طريمق  البي ر  ال سيما تلك املامة جدًا لالسمتخدام البشمر ، وتمدابري مكافحمة انتشمار الباكترييما املقاوممة        

السمتخدام  لمكروبات، وحتسمني ا ل املضادةري البي رية قنيكضما  جودة العقاسحتة اإلصابات وغريها من الناج، ومكافح
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املوظاني البي ريني يف ما خّيص وصف األدويمة، وحتسمني الت بيمق اامذر للعقماقري املضمادة        كااكيم هلا، وتغيري سلو

 سبة والت بيق ااسن(. للمكروبات )أ  العقاقري املناسبة للتشخيص، واملناولة املالئمة، وإع ام اجلرعات املنا

 

وجيب النظر أيضمًا يف التكماليف واملنمافع املرتب مة بالتمدابري الوقائيمة مبما يف ذلمك حتسمني الزراعمة، وتربيمة             -24

اايوا ، وإدارة الصحة، وسالمة األغذية، والنظافة الصحية وممارسات األمن اايو . ومت اقمرتاح إجيماد تموا   بمني     

مقاومممة مضممادات خممماطر ظاممور راعممة واااجممة إىل معاجلممة تزايممد  يف الز امليكروبممات االسممتخدام املناسممب ملضممادات

ذلك أسئلة عن كياية حتقيق التوا   بني فوائد العقاقري املضادة للمكروبات واآلثار السملبية ااتملمة    وي رح .امليكروبات

خمتلامة ممن    بسي ة باعل وجمود أنمواع  قايضات ليسع املهذه وعن سوم استخداماا أو استخداماا بشكل مارط.  النامجة

التنظيميمة  النظم و األغذيةنظم املختلاة يف جما  الثروة اايوانية، واختالف  اااستخداماتلمكروبات، ول ةضادالعقاقري امل

ملضممادات اومممة كترييمما املقبالدارة اايوانممات ومكافحممة انتقمما  واسممع يف نظممم إالتبمماين ال، واملتصمملة بالسياسمماتتلممك و

خال  السنوات األربعمني  يف جما  صحة اايوا   املقايضاتوقد درس االقتصاديو  هذه  ع/ سلسلة األغذية. وباتامليكر

 .هلاقاومة وامل امليكروباتاستخدام مضادات مت استخال  دروس قيمة عن كياية الربا بني واملاضية، 

 

 وأنشطتها للتخفيف منظمة األغذية والزراعةأدوار  -ثالثًا

 قاومة مضادات امليكروباتالعاملي مل من التهديد

 

عممدد مممن  علممى أسمماس التعمماو  بممني ضمممن الامماو  قاومممة مضممادات امليكروبممات نّسممق األنشمم ة املتعّلقممة مب ُت -25

وصحة اايوا  والوحدات املعنية بأمراض مصايد األمسماك   ياايوان اإلنتا شعبة  يف ذلك، مبا الانية الوحداتكالشعب

ناجًا يتسم مبقاربة شماملة   الااووأمانة الدستور الغذائي. وقد وضعع  ،ة وسالمتاا، وسالمة األغذيةوتربية األحيام املائي

 ًااجم وهمي ت ّبمق نُ   ،عنمد املصمدر   مقاومة مضمادات امليكروبمات  ظاور من خماطر  إىل أقصى درجة لسلة األغذية للحدلس

نتا  األولي لألغذية وصمواًل إىل االسمتاالك.   املقاومة يف مجيع مراحل اإل املمرضاتقائمة على املخاطر للوقاية من انتشار 

وقد جرى  القيمة.ويرتكز الناج بشكل كبري على تعزيز قدرات السل ات الوطنية واملنتجني وأصحاب املصلحة يف سلسلة 

علمى  سمتقبليًا لتنميمة القمدرات    اختبار الناج هذا يف عدد من البلدا  خال  السنوات األخرية، وهو يوّفر إطمارًا وشمكاًل م  

يف  امليكروبمات ( تعزيز السياسات الوطنية والقدرات التنظيمية املتعّلقة باستخدام مضمادات  1ركائز وهي: ) مخس أساس

يف سالسمل   امليكروباتورصد استخدام مضادات  مقاومة مضادات امليكروبات( بنام القدرات وتعزيزها ملراقبة 2) الزراعة؛

مما يصماحباا ممن    و مقاوممة مضمادات امليكروبمات   ( حتسن الموعي والمدعوة بشمأ     3؛ )ية األرضية واملائيةقيمة اايوانال

تربية يف سلسلة القيمة الغذائية بشأ  ( توفري التوجيه والدعم للمنتجني وأصحاب املصلحة 4؛ )سالمة األغذيةلتاديدات 

( تشممجيع 5ذيممة وممارسممات النظافممة الصممحية؛ )اجليممدة والصممحة واألمممن اايممو  واإلدارة وسممالمة األغ اايوانممات

 االستخدام الرشيد وااكيم للعقاقري املضادة للمكروبات.  

 

وتض لع الااو بدور فريد يف ما خيص دعم املنتجني واجلاات الااعلة يف سلسلة القيمة، بوصاام شركام ماممني   -26

تعّلمق بتحسمني سمالمة األغذيمة والزراعمة املسمتدامة.       ضمن اإلطار األوسمع امل  مقاومة مضادات امليكروباتملعاجلة خماطر 
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يف الزراعمة، ودعمم املنمتجني     امليكروبمات وتتمثل العناصر األساسمية يف تشمجيع االسمتخدام ااكميم والرشميد ملضمادات       

بامدف   ،األممن اايمو    فضاًل عمن  ،وإدارة الصحة ،األوليني على اعتماد املمارسات اجليدة اخلاصة برتبية اايوانات

ااد من اااجة إىل عقاقري مضادة للمكروبات يف جما  اإلنتا  اايواني. وتدعم هذه التدخالت أيضًا املنتجني ومشّغلي 

 وهي تساهم ،سلسلة القيمة يف تلبية املت لبات اخلاصة بالتجارة الوطنية والدولية اآلمنة، والوصو  إىل األسواق اخلارجية

 يف ااد من الاقر وضما  األغذية السليمة واألمن التغذو . املتمثل يف تأدية دور الااو األساسي 

 

ورصمد اسمتخدام مضمادات     مقاوممة مضمادات امليكروبمات   علمى  راقبمة  املوتكمن األهداف الرئيسمية ممن تعزيمز     -27

واجتاهمات   ،مقاوممة مضمادات امليكروبمات   انتشار يف بنام قدرات البلدا  على توليد البيانات الوطنية بشأ   ،امليكروبات

تعزيمز األطمر    ويشمّكل اإلدارة القائمة على املخاطر باملعلومات، فضال عن دعم صياغة السياسات املناسمبة.  تزويد قرارات 

مثمة   واقرتانمًا بمذلك،  أيضمًا.   وظياة من وظائف الاماو األساسمية   ،مباد  ومعايري متاق علياا دوليًا على بنام ،التنظيمية

مجع املعلومات عناا يف ما خيص سالسل اإلنتا  املختلاة مبا يف ذلك املمارسمات  ة القيمة وحتليل سلسلأنش ة رامية إىل 

  امل بقة والعقاقري املستخدمة وما إىل ذلك، دعمًا لتصميم التدخالت.

 

سمالمة األغذيمة وتشمكل أسماس     ب اخلاصمة  سياسمات اله ة توّجعلمّيورة مشلى املستوى الدولي، تسد  الااو وع -28

املشرتكة بني الااو ومنظمة الصحة العاملية يف ما خيص وضع املواصاات واخل وط التوجيايمة   الدستور الغذائيهيئة عمل 

 اخلاصمة بالدسمتور الغمذائي    مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائااالدولية لسالمة األغذية. توفر 

يف اايوانات املنتجة  امليكروباتام الرشيد وااكيم ملضادات التوجيه بشأ  االستخد xxxiv(CAC/RCP 61-2005)الوثيقة

يف ااد من التأثريات املعاكسة ااتملة علمى الصمحة العاممة الناشمئة عمن اسمتخدام عواممل         أهدافاالألغذية، وتتمثل 

فة إىل ذلمك، تموّفر   . وباإلضامقاومة مضادات امليكروباتمضادة للمكروبات يف اايوانات املنتجة لألغذية، ال سيما ت ّور 

ال  حتملاا األغذيمة   مقاومة مضادات امليكروبات اخل وط التوجياية اخلاصة بالدستور الغذائي واملتعّلقة بتحليل خماطر

خماطر املاثلمة أممام صمحة اإلنسما       معاجلمة امل  ممن أجمل  لتحليل املخاطر  ًاإطارًا منظم( CAC/GL 77-2011 xxxv)الوثيقة

دقيقة أو حمددات مقاومة لألدويمة يف األغذيمة واألعمالف اايوانيمة، مبما يف ذلمك تربيمة         املرتب ة بوجود كائنات حية

 وانتقاهلا ع/ األغذية واألعالف اايوانية.  لبشر  للعوامل املضادة للمكروباتاالستخدام غري ا باعل ،األحيام املائية

 

 يف املسمتقبل تقمديم المدعم إىل البلمدا  األعضمام ممن أجمل تنايمذ همذه النصمو  وغريهما            الاماو سيتضمن عممل   -29

الصملة لمدعم القمدرات والمنظم يف جمما  الكشمف علمى          فضماًل عمن العممل ذ    ،دستور الغذائيمن النصو  اخلاصة بال

 ط توجياية متاق علياا دوليا.  استخدام العقاقري البي رية ورصدها وتنظيماا وإدارتاا، استنادًا إىل معايري ومباد  وخ و

 

( تعزيز االسرتاتيجيات الوطنية بشأ  صمحة األحيمام   1على: ) الااووفيما يتعلق باايوانات املائية، يرّكز دور  -30

اجليمدة   املمارسمات املائية لتحسني ممارسات إدارة صمحة اايوانمات املائيمة يف جمما  تربيمة األحيمام املائيمة، وتنايمذ         

( وضمع أطمر   2؛ )امليكروبمات ئي بادف ااد من األمراض العابرة للحدود واامد ممن اسمتخدام مضمادات     لالستزراع املا

؛ تربية األحيمام املائيمة  يف جما   امليكروباتتنظيمية وطنية بشأ  العقاقري البي رية لتحسني االستخدام ااكيم ملضادات 
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ية العابرة للحدود للحمد  اطر مبا يف ذلك حركة األنواع املائاملخ القائمة علىإدارة الصحة  بشأ ( بنام القدرات الوطنية 3)

( مساعدة البلمدا  علمى حتسمني االمتثما  للمت لبمات الدوليمة بشمأ         4؛ )امليكروباتاجة إىل استخدام مضادات من اا

 ام املائية. ( توفري املعلومات والتوجيه إىل املنتجني ومشغلي سلسلة قيمة تربية األحي5؛ )امليكروباتاستخدام مضادات 

 

والرامية إىل حتسني األمن البيولموجي   xxxviومت وضع عدد من اخل وط التوجياية وامل بوعات الصادرة عن الااو  -31

 اخل موط التوجيايمة الانيمة   غذية املائية، مبا يف ذلمك  األعن طريق االستخدام ااكيم والرشيد لألدوية البي رية يف إنتا  

إصمدار الشماادات اخلاصمة برتبيمة     بشأ  االستخدام ااكيم والرشيد لألدوية البي رية يف جما  تربيمة األحيمام املائيمة و   

الصمادرة عمن الاماو وتتضممن      مدونمة السملوك بشمأ  الصميد الرشميد     وتدعم اخل وط التوجياية همذه   .xxxviiاألحيام املائية

 صغار املنتجني واارتفني يف جما  صحة اايوانات املائية.توصيات تستادف ااكومات والق اع اخلا  مبا يف ذلك 

 

قاوممة  وإضافة إىل ما سبق، تادف الااو إىل وضع "مسار إدار  تمدرجيي تقمدمي" ملعاجلمة املسمائل املتعلقمة مب      -32

ف ووضمع  ملساعدة البلدا  األعضام على حتديد أهمدا  الق ريةسياقات ال حبسبيف األغذية والزراعة  مضادات امليكروبات

مبا يتماشمى ممع    امليكروباتواستخدام مضادات  تدرجييبشكل  مقاومة مضادات امليكروباتتحسني إدارة خماطر لمسار 

 . باذا الشأ العاملية  ت لبات الدولية وأهداف خ ة العملامل

 

باألعضممام، حتديممد   ا  بممني اإلدارات وداخلمماا وبممني الوكمماالت واخلاصممويت ّلممب العمممل واملسمماعدة الشممامال -33

ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجمع   قاومة مضادات امليكروباتالاجوات املوجودة وأوجه التآ ر لتعزيز األنش ة اخلاصة مب

صالحيات اهلدف ضمن  مقاومة مضادات امليكروباتللااو. وبشكل رئيسي، يقع ن اق عمل الااو العاملي واإلقليمي بشأ  

 . 4و 2يضًا باهلدفني االسرتاتيجيني ، وهو مرتبا أ5االسرتاتيجي 

 

 واملنظمة العاملية منظمة األغذية والزراعةالشراكة والتعاون الثالثي بني  -رابعًا

 لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية

 

أنه ما من منظمة واحدة قادرة علمى   واالختصاصاتاملتعددة الق اعات  مقاومة مضادات امليكروباتطبيعة  تعين -34

. وأنشمأت الاماو أسمس    مقاوممة مضمادات امليكروبمات   توفري مجيع األجوبة وعلى مكافحة التاديد العاملي المذ  تشمّكله   

الذ  جيمع بني الاماو واملنظممة العامليمة     االتااق الثالثييف إطار  مقاومة مضادات امليكروباتا  واملتني بشأ  التعاو  الاّع

لصحة اايوا  ومنظمة الصحة العاملية ومع منظمات أخرى من الق اعني العام واخلا . كما أ  الااو شمريكة ومسماهمة   

اجملموعمة االستشمارية الانيمة     يف خ مة العممل العامليمة بقيمادة منظممة الصمحة العامليمة؛ وهمي تشمارك          بلمورة نش ة يف 

قاوممة مضمادات   اجملموعمة االستشمارية بشمأ  الرقابمة املتكاملمة مل     و قاومة مضمادات امليكروبمات  ية املعنية مبواالسرتاتيج

 واسمتعراض املعمايري   وضمع يف بشمكل دور    الاماو التابعتني ملنظمة الصحة العاملية. وعالوة على ذلك، تساهم  امليكروبات

اخلاصمة باملنظممة العامليمة لصمحة      xxxviiiاايوانمات ال/يمة  صمحة  بشأ  دونة امليف  قاومة مضادات امليكروباتاخلاصة مب

الصحة البي رية العامة يف كل أ ام العامل، مبا يف ذلمك ممن   واايوا  ال  حتدد معايري حتسني صحة اايوا  ورفاهه 
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 املدونمة  )الثدييات وال يور والنحمل( ومنتجاتاما؛ فضماًل عمن     األرضيةخال  معايري التجارة الدولية اآلمنة يف اايوانات 

ال  حتدد معايري حتسمني صمحة اايوانمات املائيمة ورفاهاما بالنسمبة إىل األمسماك         xxxixصحة اايوانات املائية بشأ 

مبا يف ذلك من خال  معايري التجارة الدولية اآلمنة يف اايوانات املائية )ال/مائيمات   املستزرعة يف خمتلف أ ام العامل،

يف العملية اجلاريمة لوضمع قاعمدة    منتجاتاا. ويف األشار األخرية ساهمع الااو كذلك والقشريات واألمساك والرخويات( و

 لمنظمة العاملية لصحة اايوا  بشأ  رصد استخدام العوامل املضادة للمكروبات يف اايوانات.ل تابعةبيانات عاملية 

 

بوضمع   العامليمة  اايوا  ومنظممة الصمحة  دعمًا للحوار والشراكة الثالثيني، قامع الااو واملنظمة العاملية لصحة  -35

( ترّكز على تقاسم املسمتوليات وتنسيق األنشم ة العامليمة ملعاجلمة املخماطر الصمحية علمى       2010مية ثالثية )يمذكرة مااه

بني اايوا  واإلنسا  والنظم اإليكولوجيمة. ويف كمل ممن املنظممات المثالث، مت تعميني نقماط         التااعلمستوى واجاات 

تتماشمى ممع خ مة العممل      وضعع بشمكل مشمرتك خ مة عممل ثالثيمة      قاومة مضادات امليكروباتمب معنيةاتصا  فنية 

ورصد استخدام  مقاومة مضادات امليكروباتوتع ي خ ة العمل األولوية للدعوة وتعزيز الوعي والتدريب ومراقبة العاملية. 

مقاوممة مضمادات    مة العممل العامليمة بشمأ      السمتخدام ااكميم هلما، ووضمع خ    ل والرتويمج العوامل املضادة للمكروبمات  

 وتنايذها. امليكروبات

 

 الربنامج العاملي لألمن الصحي   -خامسًا

 

 تمتد  كمل ممن  يع حبالبلدا   تتوىل قيادتهتض لع الااو بدور هام يف تنايذ ال/نامج العاملي لألمن الصحي الذ   -36

وعمات  . ومت ختصميص جمموعمة ممن جمم   استشمارياً  ًاالااو واملنظمة العاملية لصحة اايوا  ومنظممة الصمحة العامليمة دور   

هي تقّر باااجة إىل إقامة حوار بني السل ات املعنية بالصمحة  و ،قاومة مضادات امليكروباتجرامات بشكل حصر  ملاإل

اخلاصمة بالوقايمة والكشمف    اا نامج العاملي لألمن الصحي منصاتمع ال/ الااووتقامسع  البي ر  والزراعة.ال ب العامة و

يف حما  ورود   واالستجابة، فضال عن أدوات ودالئل تنمية القدرات ال  قمد تايمد اجلامات املا مة والبلمدا  املتلقيمة،      

 طلبات ذات صلة. 

 

 الزراعةملنظمة األغذية واإلطار االسرتاتيجي وبرنامج العمل وامليزانية    -سادسًا

 

األممن   تعزيمز لألغذية ضمن الااو األهداف االسرتاتيجية وتسماهم يف   امليكروباتتشمل األنش ة املتعّلقة مبقاومة  -37

 ةق اع الزراع يف ستداماملإلنتا  ا(، إىل جانب االنتقا  إىل نظم 1الغذائي والنظم الغذائية املستدامة )اهلدف االسرتاتيجي 

 ااممد مممن الاقممر يف الريممف )اهلممدف     أيضممًا اممانتائج(. وباإلضممافة إىل ذلممك، سممتدعم   2 )اهلممدف االسممرتاتيجي 

 يممة(، وإقامممة نظممم  راعيممة وغذائيممة أكثممر ةممواًل وكاممامة علممى املسممتويات االيممة والوطنيممة والدول   3االسممرتاتيجي 

 ائيمة علمى الصممود   سبل كسب العميش الم  تعتممد علمى الزراعمة وتربيمة األحيمام امل        (، وقدرة4)اهلدف االسرتاتيجي 

 (.5)اهلدف االسرتاتيجي 
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 استنتاجات   -سابعًا

 

حتقيمق األممن الغمذائي والتغمذو       ال  تقع على عاتقاما واليمة  الرائدة  الدولية الوكالة نظرًا إىل أ  الااو تشّكل -38

األغذيمة   هلما والتاديمدات الم  تتعمرض     معاجلمة القضمايا الناشمئة    من قيادة عمليةوضع جيد ميكناا ميف  هي، العاملي

مقاومة مضمادات  ختايف خماطر وإ  . املتعاظم يف العامل مقاومة مضادات امليكروباتيف ذلك خ ر ، مبا يف العامل والزراعة

أغذيمة ذات مصمدر   ال لمب علمى    يفيف ظل منو السكا  يف العامل والتمّد  وما يصاحبه من اجتاهات تصاعدية  امليكروبات

اذ  تموا   بمني النممو املسمتدام لإلنتما  واااجمة إىل اعتمماد منم        إقامة الااو توفري التوجيه بشأ   من، سيت لب حيواني

متعّلقة بالسياسات تتيح بيئة ركينية لتحسني تربية اايوانات والنظافة ومستدامة لتكثيف اإلنتا ، وإجرامات تنظيمية 

  يف الزراعة. ام الرشيد وااكيم للعوامل املضادة للمكروباتاالستخد وتعز  ،الصحية والصحة وممارسات اإلدارة

 

يف جمما  اجلامود العامليمة املبذولمة ملكافحمة التاديمد       وتنسميقه  ويستايد اجملتمع الدولي من تعزيمز دور الاماو    -39

مضمادات  مقاوممة   يف شمكل فمر  لتقاسمم املعلوممات بشمأ  تاديمدات       مقاوممة مضمادات امليكروبمات    يف املتمّثمل املتزايد 

ظامور  عنمد  يميمة والوطنيمة، واإلنمذار املبكمر     ممع السمياقات اإلقل   مبا يتكّيف ومكافحتاا مناا لوقايةاوناج  ،امليكروبات

وأمناط االنتشار. ومن شأ  جاا  العمل املخصمص همذا    ،، واالجتاهات على مستوى الزراعةمقاومة مضادات امليكروبات

 جمما   االسمتدامة يف  حتقيمق  يف ،دعم وتعزيز مساهمة ق اعات الثروة اايوانية ومصايد األمساك وتربية األحيمام املائيمة  

 والصحة واإلنصاف والنمو. األمن الغذائي العامليو ،األغذية والزراعة
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 املرفق ألف

 ( 2015مارس/آذار  27-23)احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس  مقتطف من تقرير الدورة

 (CL 151/REP)الوثيقة 

 3املقاومة ملضادات امليكروباتتقرير عن حالة  -ألف

 

اجمللس مع التقدير بالتقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات وعمل الااو يف خمتلف الق اعات  رحب -35

 ضمن املنظمة. وقام اجمللس بشكل خا  مبا يلي:
 

مع التقدير باجلاود ال  تبذهلا الااو للعمل ضمن الشراكة الثالثية مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة  حبر )أ(

العاملية لصحة اايوا  واملساهمة تقنيا يف العملية ال  تقودها منظمة الصحة العاملية لصياغة خ ة العمل 

 العاملية فيما يتعلق باملقاومة ملضادات امليكروبات؛

على أ  املقاومة ملضادات امليكروبات هي مصدر اهتمام طيب و راعي وبيئي بسبب أثرها االجتماعي  وافق )ب(

 واالقتصاد  والبيئي القو ؛

بأهمية ااد من املقاومة ملضادات امليكروبات، وإذ يتاام االستخدام ااذر ملضادات امليكروبات  أقر ) (

 اتباع ناج إلدارة املخاطر يستند إىل أسس علمية؛ شجعو وحوكمتاا ال سيما على مستويات السياسة العامة،

إىل الرئيس املستقل للمجلس أ  يو ع على مجيع األعضام نسخة منقحة ملشروع قرار املمترر الوارد يف  طلب )د(

تتضمن التعديالت املقرتحة، مع استخدام طريقة إظاار التعديالت، واآلرام ال  عّبر  C 2015/28الوثيقة 

م اجمللس الستعراضاا ووضع اللمسات األخرية علياا حسب االقتضام خال  اجتماع غري رمسي عناا أعضا

للرؤسام ونواب الرؤسام يدعو إىل عقده الرئيس املستقل للمجلس مبشاركة ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية، 

 وذلك قبل عرضاا على الدورة التاسعة والثالثني ملمترر الااو بغرض اعتمادها.

 

  

                                        
 CL 151/PV/7و CL 151/PV/4و CL 151/4 من الوثيقة 6 الاقرةو CL 151/28 الوثائق  3
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 باءرفق امل
 

 2015/----قرار ال
 

 مقاومة مضادات امليكروبات

 

 إن املؤمتر،

 

 والبيئة؛ 5يف األغذية والزراعة 4يف تقرير األمانة بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات بعد أن نظر

 

وإطار العمل املصاحب له، وإذ يذّكر أيضًا بال لب الذ  قّدمه اجمللس إىل  2014بإعال  روما عن التغذية لعام  يذّكرإذ 

 األمانة يف دورته اخلمسني بعد املائة؛

 

بدور منظمة األغذية والزراعة )الااو( باعتبارها الوكالة ااكومية الدولية الرائدة ال  هلا والية حتسني الزراعة  يقروإذ 

 على املستوى العاملي؛ ةملوارد ال بيعية وحتقيق األمن الغذائي والتغذيوالغابات ومصايد األمساك وإدارة ا

 

املشرتكة  6صلة املتاق علياا عامليًا والصادرة عن هيئة الدستور الغذائيالأيضًا بالتوجياات واملدونات ذات يأخذ علما وإذ 

ملعاجلة ، اايوا  ذات الصلة املتاق عليااإضافة إىل مواصاات املنظمة العاملية لصحة بني الااو ومنظمة الصحة العاملية، 

 مقاومة مضادات امليكروبات؛

 

كروبات يشكل شرطًا مسبقًا لتحقيق اإلنتاجية واالستدامة يف يأ  ااصو  على عوامل فعالة مضادة للم يدركوإذ 

ا عدد ال حيصى من سبل الزراعة، ال سيما تربية اايوانات وتربية األحيام املائية واألغذية اآلمنة، ال  يعتمد عليا

كسب العيش حو  العامل، غري أ  املكاسب ال  صُعب حتقيقاا يف جما  صحة اايوا  واإلنسا  والتنمية هي على 

 ؛امليكروباتااك بسبب  يادة مقاومة مضادات 

 

 ومتزايدًا على أ  التداعيات الصحية واالقتصادية النامجة عن مقاومة مضادات امليكروبات تشكل عبًم ثقياًل يدركوإذ 

عاتق البلدا  ذات الدخل املرتاع واملتوسا واملنخا  مما يت لب إجرامات عاجلة على املستويات الوطنية واإلقليمية 

 كروبات؛يوالعاملية، وخاصة يف ضوم الت ّور اادود يف وضع عوامل جديدة مضادة للم

 

                                        
 C 2015/28 Rev.1 الوثيقة  4
 .واملائية ال/ية اايوانات وتربية اااصيل  راعة يتضمن مبا  5
 ومدونة CAC/GL 77- 2011 -باألغذية امليكروبات املنقولة مضادات مقاومة خماطر بشأ  حتليل الغذائي الدستور هليئة التوجياية اخل وط  6

 .CAC/RCP 61-2005  - امليكروبية واحتوائاا للحد من مقاومة املضادات السلوك
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على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية يف إطار   ومتوا بأ  هناك حاجة إىل ناج متسق وشامل ومتكامل  يقروإذ 

ناج "صحة واحدة" وخارجه، مبا يشمل خمتلف اجلاات الااعلة والق اعات على غرار ال ب البشر  والبي ر  

 والزراعة وسالمة األغذية والبيئة واملستالكني؛

 

البكترييا  ، مبا فيااالدقيقة ااية ناتالكائبأ  مقاومة مضادات امليكروبات تشمل جمموعة واسعة من  يقروإذ 

والاريوسات والا ريات وال ايليات، غري أ  ت ّور مقاومة املضادات اايوية ميّثل مسألة عاجلة هي بأمس اااجة إىل 

 اهتمام فور ؛

 

 التوصيات بشأ  السياسات القائمة على أدلة علمية سليمة وعلى مباد  حتليل املخاطر؛ على أهمية يشددوإذ 

 

إىل األدّلة ال  تايد بانتقا  مقاومة مضادات امليكروبات وانتشارها بني اايوانات والبشر، ويف سلسلة األغذية  يشريوإذ 

 والبيئة؛

 

، مبا يف ذلك الااو ومنظمة الصحة العاملية فيما بنيبالتعاو  الثالثي يف جما  مقاومة مضادات امليكروبات  يرحبوإذ 

 واملنظمة الدولية لصحة اايوا ، باإلضافة إىل تعاو  دولي يخر؛ هيئة الدستور الغذائي،

 

، مبا يف 7قرار بشأ  مقاومة مضادات امليكروباتلالسابعة والستني تاا دور يف إىل اعتماد مجعية الصحة العاملية يشريوإذ 

الااو واملنظمة العاملية لصحة اايوا  بني فيما ذلك طلباا إىل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية تعزيز التعاو  الثالثي 

 ومنظمة الصحة العاملية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار روح ناج "صحة واحدة"؛

 

 ة العمل العاملية بشأ  مقاومة مضادات خلوالستني  تاا الثامنةدور يف مجعية الصحة العاملية باعتماد يرحبوإذ 

خالت بشأنه، مع اإلشارة إىل التوجياات الصادرة عن اجمللس التنايذ  ملنظمة ، الذ  قدمع الااو مد8امليكروبات

 الصحة العاملية يف دورته السادسة والثالثني بعد املائة؛

 

بني الااو واملنظمة فيما أ  خ ة العمل العاملية يعّز  اااجة إىل التعاو  يف جما  مقاومة مضادات امليكروبات  يدركوإذ 

يوا  ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات ااكومية الدولية، والشركام وأصحاب املصلحة، العاملية لصحة اا

 ويدعو الااو إىل دعم تنايذ تدابري الوقاية من مقاومة مضادات امليكروبات ومكافحتاا يف جما  األغذية والزراعة؛

 

 الوارد يف وااادية واخلمسني بعد املائة  بالتقرير املقدم من األمانة إىل اجمللس يف دورتهيأخذ علما وإذ 

 ، ومداوالت اجمللس؛C 2015/28 Rev.1ة مالوثيق

 

                                        
 2014 أياركمايو WHA67.25 ،24 رقم العاملية الصحة مجعية قرار  7
 2015 أياركمايو A68/20 Corr.1 ،21و  A68/20 الوثيقتا  العاملية، الصحة منظمة  8



17 C 2015/28 Rev.1 

 

 األدلة تقييم أجل من وجاات أخرى، األعضام مع بالتعاو  األمانة، به تقوم الذ  اجلار  العمل بقوة يدعم وإذ

 توصيات وإصدار املعارف، مستوى على الثغرات وحتديد والزراعة، األغذية نظم يف امليكروباتمضادات  مبقاومة املتعّلقة

 بصورة فّعالة؛ امليكروباتاألعضام من أجل مكافحة مقاومة مضادات  إىل سليمة أدلة إىل مستندة

 
 :يلي بما القيام على األعضاء يحثّ  -1
 

الوعي واملشاركة والقيادة على املستوى السياسي لضما  استمرار ااصو  على عقاقري مضادة  زيادة )أ(

كما هو وارد  جما  الزراعة، يفكروبات يضادات املااذر والرشيد ملستخدام الكروبات عن طريق ايللم

، 9ر الغذائممييف مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائامما الصمادرة عن الدستو

بالنسبة إىل الصحة البي رية  10البالغة األهمية امليكروباتال سيما تلك الواردة يف قوائم مضادات 

 والبشرية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة اايوا  ومنظمة الصحة العاملية؛

الزراعة، وتنظيم  استخدام مضادات امليكروبات يفومضادات امليكروبات الوطين ملقاومة رصد ال تعزيز ب()

استخداماا واالمتثا  لتلك اللوائح من قبل مجيع أصحاب املصلحة بالتعاو  مع املنظمة العاملية لصحة 

ومنظمة الصحة  املنظمة العاملية لصحة اايوا والااو وفقا ملواصاات  ومنظمة الصحة العاملية اايوا 

 ؛ العاملية

كروبات يبشأ  ت ّور مقاومة مضادات املاألدلة العلمية الدولية  وتباد اجلاود الرامية إىل تعزيز  تيسري  ()

 ؛، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيايف األغذية والزراعة والبيئة وانتقاهلا ومكافحتاا

 االجتماعية هاأبعادمع مراعاة ت وير نظم اإلنتا  الغذائي املستدام ملواصلة  اختاذ إجراءات  د()

 الضرور  غري االستخداماامتو  دو  و األمراض،  رخ من داا من أجل والبيئية، واالقتصادية

 لنموكعوامل حمازة ل امليكروبات مضادات من التدرجيي التخلص ذلك يف مباامليكروبات  ملضادات

 لائاتعرضية  مقاومةيف  التسبب على قادرة أو إىل تنتمي ال  مليكروباتا مضادة البي رية العقاقري)

 ظل يف يف اإلنسا  واايوا ( علياا للموافقة املقدمة أو) املستخدمة للميكروبات املضادة العوامل من

 والسالمة ،اايو  واألمن اايوانية، لثروةاجليدة ل دارةاإل وتعزيز( لمخاطرل حتليل غياب

 األحيائية؛

 املرتب ة املخاطر للتخايف من واالية والوطنية اإلقليمية املستويات على عاجلة إجرامات اختاذ )هم(

 والزراعة األغذية يف باالستخدام غري املالئم ملضادات امليكروبات ومبقاومة مضادات امليكروبات

 والبيئة؛

                                        
مضممممادات امليكروبممممات ذات األهميممممة البالغممممة بالنسممممبة إىل ال ممممب البشممممر  )املراجعممممة الثالثممممة(       -منظمممممة الصممممحة العامليممممة    9

(nwweb..ttt/tn//phw.u//ihtupwy.ef:tpwtwp/hh.thwpwpw//:ptth-wnp/i.ph.) 
  nwweb..ttt//pp/phw.i/w.ipi.t9840/tthمبضادات امليكروبات ذات األهمية البي رية:  اايوا  لصحة العاملية املنظمةقائمة   10

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/
http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF
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اخل ا واالسرتاتيجيات الوطنية والتعاو  الدولي من أجل مراقبة مقاومة مضادات  وضع أو تعزيز (و)

امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة ورصدها واحتوائاا، بالتنسيق الوثيق مع اخل ا املرتب ة 

 بصحة اإلنسا ؛

من أجل تنايذ اخل ا ، ، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةاملوارد البشرية واملالية تعبئة ( )

واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة 

 وااد من ت ّورها وانتقاهلا؛ 

ل  رثلاا مقاومة ا املخاطر( 1بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حيا : )فيما الوعي  حتسني (ح)

السلبية ااتملة على األغذية إضافة إىل اآلثار الصحة العامة،  بة إىلبالنس مضادات امليكروبات

( الرتبية 3كروبات بشكل رشيد يف الزراعة؛ )ي( ضرورة استخدام العقاقري املضادة للم2؛ )والزراعة

والسالمة األحيائية، وممارسات  ،والصحة، واألمن اايو  ،واإلنتا  النباتياايوانية اجليدة، 

 اإلدارة والنظافة الصحية؛

ومقاومة  امليكروباتعن استخدام مضادات نظم للكشف برامج ومن أجل وضع  النامية البلدا  دعم (ط)

ذات الصلة  ااسياساتملتابعة ومراقبتاا ورصدها و امليكروباتمضادات امليكروبات واستخدام مضادات 

إدارة تدرجيية ملخاطر مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة من أجل حتقيق املوضوعة 

 والبيئة؛

 العوامل من ديدةفئات ج وت وير البحع والت وير ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات تشجيع ودعم ( )

والرتويج لالستخدام الرشيد ملضادات  تشخيص بديلة وسائلو وعالجاتميكروبات لل املضادة

 يف الزراعة؛ امليكروبات

 هلا؛  قاومةواملمضادات امليكروبات استخدام  يف جما  راقبةت وير امل بأهميةاإلقرار  (ك)

 .املصلحة أصحاب مجيع بني الوعي و يادة املعلومات تباد  حتسني ( )

 

 :ي لب إىل املنظمة القيام مبا يلي -2
 

 ،نظم اإلنتا  املستدامإىل  تقديم دعم نشطالعمل، بالتعاو  مع الشركام اآلخرين ذو  الصلة، على  )أ(

و  دو  حت ال  والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعادمع مراعاة  ،عند االقتضاء هاوبناء قدرات

إضافة إىل  ،(وال/ية البحريةايوانات )ا رتبيةإدارة وممارسات جيدة ل خال  من األمراضانتشار 

 مضادات مقاومة ملكافحة هامة وسيلة باعتبارها، النباتي إلنتا جيدة يف جما  ا وممارساتإدارة 

 .امليكروبات
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أ  مجيع أقسام املنظمة ذات الصلة، يف املقر الرئيسي وعلى املستويني اإلقليمي والق ر ،  ضمان ب()

مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات، ضمن معايري منخرطة وُمنّسقة باعالية يف تعزيز العمل بشأ  

 األهداف االسرتاتيجية للااو؛

التعاو  الثالثي بني الااو واملنظمة العاملية لصحة اايوا  ومنظمة الصحة العاملية  املساعدة على تعزيز ) (

التآ ر  بغية مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار روح ناج "صحة واحدة" وبلوغ أقصى قدر من

 مع املنظمة العاملية لصحة اايوا  يف جما  صحة اايوا ؛

اجلاود املبذولة من أجل حبع خيارات وضع مبادرة رفيعة املستوى مع األمني العام لألمم  دعم د()

املتحدة، مبا يف ذلك اجتماع رفيع املستوى، لزيادة الوعي واملشاركة والقيادة على املستوى السياسي 

 مضادات امليكروبات؛بشأ  مقاومة 

قاومة مضادات امليكروبات ال  تسعى إىل تلبية اااجة إىل املعنية مبتنايذ خ ة العمل العاملية  دعم هم()

ضما  أ  تكو  مجيع البلدا ، ال سيما البلدا  ذات الدخل املنخا  واملتوسا، قادرة على مكافحة 

 ا العمل املوجودة وكل األدلة وأفضل مقاومة مضادات امليكروبات، وال  تأخذ يف االعتبار خ

 املمارسات املتوافرة؛

 على عمل األمانة يف هذا اجملا ، من خال  رفع تقارير إىل جلنة الزراعة. إطالع األعضاء بانتظام و()

 

 

 

 (2015)اعُتمد يف ... 
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