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هـ

إعداد هذه الوثيقة

متثِّل خطة عمل منظمة األغذية والزراعة هذه بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2021-2025 استكامالً لخطة 

ق عملية إعداد هذه الوثيقة كيث  العمل األوىل ملنظمة األغذية والزراعة، والتي تناولت الفرتة 2016-2020. وقد نسَّ

سامبشن َوجونكسيا سونغ )املركز املشرتك لألمراض الحيوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروبات(، وبجهود أصحاب 

اختصاصاٍت متعددٍة من جميع األقسام واملكاتب الالمركزية التي تشكِّل جزءاً من فريق العمل املشرتك بني إدارات منظمة 

األغذية والزراعة املعنية مبقاومة مضادات امليكروبات، والذي يغطي طيفاً واسعاً من املجاالت املواضيعية يف مختلف 

القطاعات الغذائية والزراعية )سالمة األغذية، َوالدستور الغذايئ، وصحة الحيوان واإلنتاج الحيواين، واإلنتاج النبايت ووقاية 

النباتات، ومصائد األسامك وتربية األحياء املائية، واملياه والبيئة، َومراقبة األمراض والوبائيات، والترشيعات، واملعلومات 

واالتصاالت(.

ويف سياق العملية االستشارية، أُجري استعراٌض داخيلٌّ للمسودة األّولية، مع تعقيباٍت ونصائح من الزمالء يف فريق 

عمل منظمة األغذية والزراعة املعني مبقاومة مضادات امليكروبات يف املقر الرئييس واملكاتب الالمركزية: غو باوِجن، 

دانييال باتّاليا، دانِييل بيلرتان آلكرودو، سارا كايل، ماريسا كايبو، دومينغو كارو الثالث، فريدريك كاستيل، مارك إيه كاوديل، 

مايونغِسن تشوي، كاتينكا دي بالوف، مارلوس دي سوزا، بيد فينتون، ماري جوي غوردونتشيلو، نيكوالس كيك، جيون كيم، 

تابيثا كيامين، إيفا كولشميد، ساشا كو أوشيام، جيفري ليجون، يينغجينغ يل، ماركوس ليب، فريدريك ماِين، يك جونغ ِمن، 

كوين منتيني، بياتريس مويل، اسكوت نيومان، مارك أوبونيو، هينك جان أورِمل، آيرين أوبا، جوليو بينتو، إيران رايزمان، 

ميلبا رينتاسو، آرتور شاميلوف، بيتي شريف، تيناو آندواليم تاديج، بريي تيكوال، كيم آنه متبلامن، جياين تيان، مايكل تراي، 

كارلوس فاكريو، جينغ خو. 

أُجريت الحقاً عدة جوالٍت من املشاورات مع األعضاء، فضالً عن عرض الوثيقة عىل الجلسة السابعة والعرشين للجنة 

الزراعة، والجلسة الرابعة والثالثني للجنة مصائد األسامك، والدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربامج، إىل أن أُقرَّت النسخة 

األخرية يف خالل الدورة السادسة والستني بعد املائة ملجلس منظمة األغذية والزراعة يف أبريل/نيسان 2021.

توىلَّ املؤلفون الرئيسيون إعداد املحتويات األصلية للوثيقة وتنقيحها استناداً إىل نتائج املشاورات، وهم أليخاندرو 

دورادو غارثيا، فرانشيسكا الترونيكو، لينا يو، أنتونيو فالكاريس، آيرينا كوركا، كورتني برايس، إميانويل كابايل، كارمن بولون، 

أليس غرين، أرماندو إي هويت. أما خدمات التحرير والتصحيح فقد قّدمها كل من كريستني تشرينياك َوبريت شابريو، 

وساعدت يف عمليات التصميم والنرش كلوديا تشارالنتيني َوجيادا سامريارو. 





و

املوجز التنفيذي

مواجهة  إىل  املُلّحة  والحاجة  أهمية  مدى  عىل  و2019،   2015 عامي  املنعقدتني  دورتيه  يف  املنظمة،  مؤمتر  أكد 

التهديد العاملي املتزايد املتمثل يف مقاومة مضادات امليكروبات يف كل البلدان من خالل اعتامد نهج صحة واحدة 

منسق ومتعدد القطاعات يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 2030. كام أبرز أن إمكانية الحصول عىل مضادات 

امليكروبات الفعالة واستخدامها بشكل مناسب وحذر يضطلعان بدور يف الزراعة وتربية األحياء املائية املنتجتني 

واملستدامتني، وأن إساءة استخدامها يُساهم يف ارتفاع معدالت مقاومة مضادات امليكروبات، وهو ما يؤثر سلبًا عىل 

التقدم املحرز يف مجاالت الطب والصحة العامة والرعاية البيطرية ونظم اإلنتاج الغذايئ والزراعي وسالمة األغذية. 

كام أوضح املؤمتر أن إمكانية الحصول عىل عوامل مضادة للميكروبات الفعالة تشكل رشطًا ال غنى عنه بالنسبة إىل 

الزراعة املنتجة واملستدامة، خاصة تربية الحيوانات وتربية األحياء املائية واألغذية اآلمنة، التي تعتمد عليها سبل 

كسب عيش ال تعد وال تحىص يف مختلف أنحاء العامل، وأن املكاسب التي تحققت بشق األنفس يف مجاالت صحة 

الحيوان واإلنسان والتنمية معرضة للخطر جراء تزايد مقاومة مضادات امليكروبات.

الحّد من ظهور  الصمود عرب  والزراعة عىل  األغذية  بناء قدرة قطاعات  املساهمة يف تحقيق هدف  تعتمد 

بني  مشرتكة  مسؤولية  باعتبارها  بفعالية  املقاومة  هذه  مكافحة  عىل  وانتشارها  امليكروبات  مضادات  مقاومة 

املزارعني، والرعاة، واملربني، وصيادي األسامك، وواصفي األدوية وصانعي السياسات يف قطاع الزراعة- ويف قطاعات 

أخرى. وسوف توفّر اإلجراءات الوقائية منفعة اقتصادية - ال سيام لدى مقارنتها بالنسبة امللحوظة من الناتج املحيل 

اإلجاميل املتوقع خسارتها يف حال أُجيز ملقاومة مضادات امليكروبات أن تتطور إىل حالة طوارئ عاملية من خالل 

الفشل الواسع النطاق لألدوية.

الربية  الحيوانات  وإنتاجية  إىل صحة  بالنسبة  أساسية  بأهمية  واستخدامها  امليكروبات  توفّر مضادات  يتسم 

يف  يتأثر االستخدام املفرط ملضادات امليكروبات وسوء استخدامها  واملائية والرفق بها وإلنتاج املحاصيل. كذلك، 

اإلنتاج الحيواين والنبايت بتفاعل العوامل. وهي تشكل أهدافًا للعمل من أجل التصدي للتحديات التي ترتاوح بني 

)1( معالجة أوجه الفشل التي تؤدي إىل خسائر يف اإلنتاج وانعدام األمن الغذايئ و)2( اآلثار عىل صحة اإلنسان. 

وحاملا يصبح األفراد من حاميل الكائنات املقاومة ملضادات امليكروبات، ميكنهم أن ينرشوا بسهولة مقاومة 

السكان  املقاومة أن تصل إىل إجاميل  الحدود. وبإمكان هذه  املحلية وعرب  املجتمعات  امليكروبات بني  مضادات 

االنتقال  شبكة  لرتابُط  ونظرًا  والرتبة.  الربية  والحياة  املياه  مجاري  وتلّوث  والبيئة،  الزراعية  املنتجات  عىل  وتؤثر 

الوطنية  العمل  لنجاح خطط  بأهمية حاسمة  والتخصصات  القطاعات  متعدد  نهج  تتسم عملية وضع  العاملية، 

العاملية؛  العمل  امليكروبات )خطة  العاملية بشأن مقاومة مضادات  العمل  تنفيذ خطة  الواحدة من أجل  للصحة 

منظمة الصحة العاملية، 2015(.

تحّدد خطة العمل هذه للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2021-2025 خمسة أهداف توّجه 

ل األنشطة عىل النحو الواجب لتعكس التقدم املحرز والتحديات الجديدة  برمجة أنشطة املنظمة. وسوف تُعدَّ

واملوارد املتوافرة. ويتمثل الغرض األسايس من خطة العمل يف مساعدة توجيه الدعم الذي تقّدمه املنظمة ألعضائها 

من أجل بناء القدرات، وال تشّكل وثيقة سياساتية. وتنّص خطة العمل عىل املرونة من أجل تلبية طلبات األعضاء 

وتتسم مشاركتهم يف األنشطة املشار إليها بطابع طوعي. وستسرتشد األنشطة والدعم املقدم يف إطار خطة العمل 

بآخر التطورات العلمية والتوجيهات واملعايري الدولية.

أما األهداف الخمسة الرئيسية )الشكل 1( للمساعدة يف تركيز الجهود وترسيع وترية التقدم فهي:

1- رفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة ومشاركتهم

2- تعزيز املراقبة والبحوث

3- متكني املامرسات الجيدة

4- تشجيع االستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات

5- تعزيز الحوكمة وتخصيص املوارد عىل نحو مستدام



ز

الرسائل الرئيسية

إّن الوقاية التي نحظى بها عىل الصعيد العاملي 	 

مامثلة ملا تحظى به أشّد دولنا األعضاء ضعًفا ألن 

امليكروبات القادرة عىل املقاومة تعرب الحدود.

تستدعي الحاجة وجود معرفة علمية وأدلّة قامئة 	 

عىل أسس علمية لتحديد وإدارة املخاطر املتصلة 

مبقاومة مضادات امليكروبات قبل أن تتحول إىل 

حاالت طوارئ واسعة النطاق. 

سوف تستفيد البلدان من املراقبة والبحوث 	 

لتصميم برامج مكافحة مقاومة مضادات 

امليكروبات بهدف تقليل مقاومة مضادات 

امليكروبات واحتوائها ورصد فعاليتها. 

ينبغي متكني أصحاب املصلحة، وتحفيزهم من 	 

أجل تحويل التوعية إزاء املخاطر املتصلة مبقاومة 

مضادات امليكروبات إىل إجراءات ملموسة.

إّن الفرص لتحفيز اإلنتاجية من خالل مامرسات 	 

زراعية أكرث فعالية سوف تساعد عىل الوقاية 

من األمراض، والتقليل من الحاجة إىل استخدام 

مضادات امليكروبات لدى الحيوانات ومبيدات 

اآلفات املضادة للميكروبات لدى النباتات. 

سوف يساعد تدريب أصحاب املصلحة من خالل 	 

توجيهات أفضل بشأن املامرسات الرشيدة، من 

قبيل األمن البيولوجي والسالمة البيولوجية، 

عىل الوقاية من األمراض والحد من الحاجة إىل 

استخدام مضادات امليكروبات يف الحيوانات 

ومبيدات اآلفات املضادة للميكروبات يف النباتات.

سوف يساعد الحصول املتساوي عىل مشورة 	 

الخرباء، والوصفات ومضادات امليكروبات 

املالمئة، فضاًل عن السياسات والترشيعات ذات 

الصلة مبقاومة مضادات امليكروبات يف التصدي 

للصعوبات املتمثلة يف سوء استخدام مضادات 

امليكروبات وتحفيز اإلنتاج يف الوقت نفسه.

ينبغي دعم البحوث واالبتكارات يف مجاالت 	 

مضادات امليكروبات، والبدائل، والتشخيصات 

واإلنتاج.

إّن الجدوى االقتصادية لكال االستثامرات العامة 	 

والخاصة ميكن أن تدعم حشد املوارد لتنفيذ 

الخطط الوطنية.

تعميم خطة العمل بشأن مقاومة مضاّدات 	 

امليكروبات من أجل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة من شأنه أن يساعد عىل تعجيل التقدم 

املُحرز وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام األزمات 

الصحية سعياً لتحقيق الرخاء العاملي.

 )5 إىل  )الجداول1  الرئيسية  باألنشطة  مفصلّة  وقامئة   )2 )الشكل  نتائج  أيًضا سلسلة  العمل  وتتضمن خطة 

للمساعدة يف توجيه عملية وضع خطط العمل الوطنية ونرشها، من أجل تلبية احتياجات أعضاء املنظمة.

وتوّفر املنظمة الخربة يف مجال صحة الحيوانات املائية والربية وإنتاجها، وسالمة األغذية واألعالف، واملوارد 

الوراثية، وإنتاج املحاصيل، وإدارة املوارد الطبيعية، واإلبالغ عن املخاطر وتغيري السلوكيات. كام أن املنظمة تدعم 

األطر التنظيمية، واملعايري، وتحديد األهداف، ووضع املعايري وعمليات العمل الجامعي من األسفل إىل األعىل.

وقد اكتسب دعم املنظمة للتطرق إىل مقاومة مضادات امليكروبات بعض الزخم. وينبغي الحفاظ عىل هذا 

الزخم وترسيعه من أجل تنسيق االستجابة العاملية من أجل األغذية والزراعة.
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املعلومات األساسية

العمل مًعا لتوفري األغذية لسكان العامل الذين يتزايد عددهم وحاميتهم من حاالت 
العدوى املقاومة لألدوية 

بعناية  الغذائية  العامل عىل مدى حامية نظمنا  يعتمد توفري األغذية عىل نحو مستدام لعدد متزايد من سكان 

من التهديدات املتنامية. وينطبق ذلك بصورة خاصة حني يتعلق األمر بإدارة مقاومة مضادات امليكروبات التي 

رسعان ما تتحول إىل أحد أكرب التهديدات للحياة وسبل العيش واالقتصاديات )O’ Neill, 2014(. وتشكل مقاومة 

الحيوية، ومبيدات  املضادات  تحّمل  قدرة عىل  الدقيقة  الكائنات  تكتسب مبوجبها  امليكروبات عملية  مضادات 

الفطريات وغريها من مضادات امليكروبات، التي نعتمد عىل كثري منها ملعالجة األمراض لدى األشخاص والحيوانات 

الربية واملائية والنباتات.

لألدوية.  مقاومة  عدوى  حاالت  ظهور  امليكروبات  ملضادات  املقاومة  الدقيقة  الكائنات  وجود  عواقب  من 

وباتت هذه املقاومة تجعل معالجة بعض األمراض التي تصيب اإلنسان والرثوة الحيوانية والنباتات مسألة صعبة 

أو مستحيلة عىل نحو متزايد. وهي تقّوض الطب الحديث، وتعرّض اإلنتاج الحيواين للخطر وتزعزع استقرار األمن 

الغذايئ. ويتفاقم تأثري مقاومة مضادات امليكروبات عىل نحو أكرب بفعل العملية البطيئة واملكلفة الكتشاف أدوية 

بديلة. كام أن الجهود الحالية لتطوير مضادات ميكروبات جديدة وتكنولوجيات صحية والبحث يف هذا املجال غري 

مالمئة وتحتاج إىل حوافز واستثامرات. ولهذه األسباب، تؤثر مقاومة مضادات امليكروبات عىل الجميع وتتطلّب منا 

جميًعا اتخاذ اإلجراءات الطارئة. كام يجب أن نحافظ عىل عمل مضادات امليكروبات ألطول فرتة ممكنة من أجل 

كسب الوقت الكتشاف دواء جديد. وعلينا أن نكافح مًعا الوترية املتسارعة للمقاومة وأن نجعل النظم الغذائية 

أكرث قدرة عىل الصمود.

مقاومة  بشأن  العاملية  العمل  تنفيذ خطة  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  العمل هذه ملنظمة  تدعم خطة 

مضادات امليكروبات )خطة العمل العاملية؛ منظمة الصحة العاملية، 2015(. وتشكل خطة عمل املنظمة خارطة طريق 

لرتكيز الجهود العاملية من أجل التصدي ملقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعات األغذية والزراعة. وبالتايل، تصبح 

حامية النظم الغذائية والصحية رضورة مشرتكة ملجتمعنا العاملي. وتتقاسم املنظمة أيًضا مسؤولية الحؤول دون وقوع 

خسائر اقتصادية السيّام أّن امليكروبات املقاومة تلّوث البيئة وتعرب الحدود وتنترش بسهولة بني األشخاص والحيوانات. 

وقد حان اآلن الوقت للعمل.

منافع العمل اآلن لتعزيز الخطط الوطنية وتنفيذها

إن العمل ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات هو سباق مع الوقت. ومن املتوقع أن ينتج العامل يف السنوات الثالثني 

القادمة الكمية ذاتها من األغذية التي أنتجها يف السنوات العرشة آالف األخرية مجتمعًة )منظمة األغذية والزراعة، 

2009؛ Wolcott, 2019(. وهذا ينذر بضغط غري مسبوق عىل نظمنا الزراعية لتوفري أغذية مغذية عىل نحو مأمون 

الجوائح وحاالت  العاملية للصحة، مبا يشمل  الطبيعية والتهديدات  املناخ، وتضاؤل املوارد  ومستدام يف وجه تغري 

العدوى املقاومة لألدوية.

يف خالل السنوات العرش املقبلة، من املتوقع أن يتضاعف استخدام مضادات امليكروبات الخاصة بالرثوة الحيوانية 

 )Van Boeckel et al., وحدها مبقدار مرتني تقريبًا بحيث تواكب الطلب الوارد من عدد السكان املتزايد يف العامل

)2019. كذلك، من املتوقع أن يستمر استخدامها لرتبية األحياء املائية والنباتات. كام أن تكثيف وتخصيص اإلنتاج 

الزراعي يساهامن أصاًل يف حاالت العدوى التي تتزايد الصعوبة يف معالجتها. كام أن الفضالت البرشية والحيوانية، 

ومياه الرصف الصحي من املستشفيات والعيادات والترصيف من مواقع تصنيع األدوية امللّوثة مبضادات امليكروبات 

ميكن أن تدخل إىل البيئة. عالوًة عىل ذلك، سوف ترّسع هذه العوامل ظهور املقاومة وانتشارها ما مل نتحرك اآلن 

لتحسني املامرسات لتقليل مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها.

امليزة النسبية

لدى املنظمة شبكة عىل األرض يف أكرث من 150 بلداً.

من  واسعة يف مجموعة  بخربة  أيضاً  املنظمة  تتمتع 

االختصاصات، مبا يف ذلك صحة الحيوانات املائية والربية، 

وإنتاج  واألعالف،  األغذية  وسالمة  وإنتاجها؛  بها  والرفق 

والشؤون  واألرض؛  املياه  وإدارة  وحاميتها؛  املحاصيل 

القانونية، واالتصاالت وتغيري السلوكيات؛ واملراقبة وغريها.

وتضطلع املنظمة، متاشياً مع واليتها، بدور أسايس يف 

األخرى  واملجموعات  والتجار  واملنتجني  الحكومات  دعم 

امليكروبات  مضادات  الستخدام  املصلحة  أصحاب  من 

األغذية  قطاعات  وحامية  عملها  عىل  الحفاظ  أجل  من 

والزراعة من أرضار مقاومة مضادات امليكروبات.

وتستضيف املنظمة أيضاً أمانة هيئة الدستور الغذايئ 

هاتني  لعمل  دعامً  النباتات،  لوقاية  الدولية  واالتفاقية 

املنظمتني اللتني تقومان بوضع املعايري عرب تقديم املشورة 

العلمية لهام ومساعدتهام يف تنفيذ املعايري من خالل دعم 

البلدان.

وتعمل املنظمة عىل نحو وثيق مع املنظمة العاملية 

مبادرة  ضمن  العاملية  الصحة  ومنظمة  الحيوان  لصحة 

آخرين،  رشكاء  إىل  التعاوين  النهج  هذا  وميتد  ثالثية، 

عمل  ومجموعات  أكادميية  ومؤسسات  مرجعية،  ومراكز 

ملقاومة مضادات  متسقة  عاملية  استجابة  لوضع  إقليمية 

امليكروبات.
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التغذية  امليكروبات بشكل أفضل-  الزراعية ملكافحة مقاومة مضادات  التحسينات يف املامرسات  من  إّن كثرياً 

البيئة،  الحيوانات، والرفاه، وحامية  الوراثة، وتربية  الجيدة، والصحة، والتلقيح، والنظافة الصحية، واإلصحاح، وعلم 

ومامرسات الرتبية- تساعد يف تحفيز اإلنتاج وتوفري الحامية من الخسائر الناجمة عن املرض املعدي. وهذا قد يجعل 

الزراعة أكرث ربحية واستدامة.

بالفعل، تتأىت منافع اقتصادية كبرية من انتهاز فرصة تنفيذ التعديالت العملية والوقائية بتكلفة متدنية نسبيًا 

مقارنة بخسارة ترتاوح نسبتها بني 1 و5 يف املائة أو أكرث من الناتج املحيل اإلجاميل املتوقعة للبلدان يف حال بقيت 

مقاومة مضادات امليكروبات من دون مراقبة. ومن خالل وضع وتطبيق خطط عمل وطنية للصحة الواحدة بشأن 

مقاومة مضادات امليكروبات، بإمكان البلدان أيًضا أن تحول دون وقوع عرشات املاليني من األشخاص يف براثن الفقر 

املدقع )مجموعة البنك الدويل، 2017(.

املنظمة تساعد البلدان يف عدم إهامل أي قطاع

تقّدم املنظمة الدعم للبلدان من أجل تعزيز قدراتها وإمكاناتها يف إدارة املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات 

يف قطاعات األغذية والزراعة. ودعاًم للحامية الشاملة، تنارص املنظمة االستجابات املتعددة القطاعات واالختصاصات 

الرشيد  واالستخدام  الجيدة  اإلنتاج  ملامرسات  وترّوج  والبحوث  باملراقبة  تسرتشد  قوية،  حوكمة  من خالل  املتسقة 

ملضادات امليكروبات. ومن الرضوري أيًضا توسيع نطاق مبادرات االتصاالت وتغيري السلوكيات من أجل استهداف 

محركات مقاومة مضادات امليكروبات ومتكني أصحاب املصلحة من تحسني مامرساتهم.

ومنذ ظهور مضادات امليكروبات، تنامى وجود الكائنات الدقيقة املقاومة يف الرثوة الحيوانية بوترية تصاعدية، مبا 

يف ذلك يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )Van Boeckel et al., 2019(. وهذا االتجاه يسبّب املشاكل للمنتجني 

واملرىض خاصة وأن جزًءا من جميع حاالت العدوى املقاومة لألدوية لدى اإلنسان ارتبط باملصادر الغذائية أو الحيوانية 

املنشأ )مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، 2013؛ Mughrini-Gras et al., 2019(. وقد أّدى ذلك إىل توصيات تقدم 

توجيهات بشأن استخدام مضادات امليكروبات بشكل مسؤول وحذر )فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت 2019؛ 

ومنظمة الصحة العاملية، 2019؛ ومنظمة الصحة العاملية، 2017؛ ومنظمة األغذية والزراعة، 2015(، مبا يف ذلك الحاجة 

إىل التخلص التدريجي من مضادات امليكروبات لتعزيز النمو يف ظّل غياب تحليل للمخاطر )املنظمة العاملية لصحة 

الحيوان، 2019أ(.

الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروبات يف الحيوانات الربية واملائية، والنباتات  الواسع للكائنات  ويتأثر الوجود 

 O'Neill, 2015; Collignon et al., 2018; والبيئة بتفاعل العوامل يف القطاعات )منظمة األغذية والزراعة 2016أ؛

Caudell et al., 2020(. وتشمل هذه العوامل:

العوامل األنرثوبولوجية، واالجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية؛  •
رداءة النظافة الصحية وإتاحة ُسبل محدودة للمياه النظيفة؛  •

املامرسات املحدودة يف مجايل األمن البيولوجي واإلنتاج التي تؤدي إىل استخدام مفرط ملضادات امليكروبات؛  •
غياب أو عدم مالءمة اإلرشاف عىل استخدام مضادات امليكروبات مع االستعانة املحدودة بالخرباء يف الصحة   •

الحيوانية والنباتية، فضاًل عن عدم توفري التدريب والدعم املناسبني لهؤالء الخرباء؛

مبيعات غري منظمة ملضادات امليكروبات من دون وصفة؛   •
وزيادة توفر مضادات امليكروبات املقلّدة أو املتدنية النوعية، مبا يف ذلك املنتجات التي تحتوي عىل تركيبات   •

ضارة وتركزات شبه عالجية.

إن هذه األهداف مرتابطة للعمل من أجل التصدي للتحديات التي ترتاوح بني: )1( معالجة أوجه الفشل التي 

تسبّب الخسائر يف اإلنتاج وتعرّض األمن الغذايئ إىل الخطر؛ )2( واالنتقال املتزايد ملخاطر الكائنات الدقيقة املقاومة 

 O'Neill, 2014;( لتعدد األدوية - ما يُعرف بشكل شائع باسم "اآلفات الخارقة"- من خالل سالسل البيئة واألغذية

.)Smith and Coast, 2013

ميكن أن تساعد اإلجراءات التي تُتّخذ يف األوان املطلوب يف الحّد من انتشار الكائنات الدقيقة املقاومة ملضادات 

امليكروبات املنقولة عن طريق األغذية والحيوانية املصدر، والتي ميكن أن تطال اإلنسان، والحيوانات واملحاصيل من 

خالل عدد كبري من مسارات االنتقال )منظمة األغذية والزراعة، 2016أ(. وتشمل مسارات االنتقال هذه التالمس املبارش 

مع الحيوانات واملصادر البرشية، والتالمس غري املبارش من خالل البيئة وسلسلة اإلمدادات الغذائية. وميكن أن تنشأ 
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مقاومة مضادات امليكروبات عند نقطة اإلنتاج، ثم تحمله الحيوانات والنباتات إىل سلسلة األغذية. وميكن أيًضا أن 

تدخل الكائنات الدقيقة املقاومة من خالل مناولة املنتجات الغذائية، وتجهيزها، ونقلها، وتخزينها وإعدادها.

حاملا يصبح الفرد حاماًل للكائنات الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروبات، ميكنه أن ينقل بسهولة مقاومة مضادات 

امليكروبات داخل املجتمعات املحلية ويف ما بينها. وميكن أن تطول هذه املقاومة أيًضا الجمهور العريض عرب االنتقال 

من مصادر برشية وزراعية إىل البيئة والحيوانات الربية، حيث ميكن أن يتعرض األشخاص لها من خالل تلوث املياه، 

والرتبة واملنتجات الزراعية. كام أن مضادات امليكروبات ومخلفاتها يف البيئات الربية واملائية- املتأتية من مصادر مثل 

مصانع تصنيع األدوية، ومياه الرصف الصحي املجتمعية غري املعالجة، واملياه العادمة/الرصف الناجم عن العمليات 

انتشارها.  امليكروبات وتساهم يف  لظهور مقاومة مضادات  االختيار  أيًضا ضغوطًا عند  تولّد  الحيوانية واملحاصيل- 

ومبوازاة إدارة استخدام مضادات امليكروبات، من الرضوري االنتقال إىل مامرسات أكرث استدامة يف إنتاج األغذية من 

أجل مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات.

ظهورها  إمكانية  امليكروبات  ملضادات  املقاومة  الدقيقة  الكائنات  انتقال  ملسارات  املتداخلة  الشبكة  تتضمن 

وانتشارها يف جميع القطاعات ومراحل سلسلة اإلمدادات الغذائية. لذا، يتسم النهج املتعدد القطاعات واالختصاصات 

بأهمية حاسمة لنجاح خطط العمل الوطنية. كام أن الخطط الناجحة هامة لتنفيذ خطة العمل العاملية )منظمة الصحة 

العاملية، 2015(، متاشيًا مع إطار الرصد والتقييم الخاص بها )منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 

ومنظمة الصحة العاملية، 2019(.

تقدم املنظمة الدعم لألعضاء لتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم الوطنية من خالل خربتها يف مجال صحة الحيوانات 

املائية والربية وإنتاجها وسالمة األغذية واألعالف، واملوارد الوراثية، وإنتاج املحاصيل، وإدارة املوارد الطبيعية، واإلبالغ 

اإلجراءات  وعمليات  القواعد  ووضع  واملعايري،  التنظيمية،  لألطر  االنتباه  إيالء  مع  السلوكيات،  وتغيري  املخاطر  عن 

الجامعية من األسفل إىل األعىل.

تعميم مقاومة مضادات امليكروبات يف الربامج لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

تقود املنظمة الجهود الدولية لتحقيق األمن الغذايئ للجميع وتقّر بأنه ال ميكن استئصال الجوع- كجزء من خطة التنمية 

املستدامة األوسع نطاقًا- سوى من خالل إجراءات حسنة التوقيت وواسعة النطاق بشأن مقاومة مضادات امليكروبات. 

ويف مايو/أيار 2019، أكّد األمني العام لألمم املتحدة السيد أنطونيو غوترييش أن مقاومة مضادات امليكروبات "تهديد 

عاملي للصحة ولسبل العيش ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة".

وبينام ال يوجد هدف أو مؤرش محدد متعلق مبقاومة مضادات امليكروبات يف اإلطار الحايل ألهداف التنمية 

املستدامة، ينبغي أخذ هذه املقاومة يف االعتبار عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني ألنها تهدد تحقيق كثريٍ من 

األهداف )Wellcome Trust، 2018؛ مجموعة البنك الدويل، 2017(، مبا يف ذلك:

القضاء عىل الفقر )الهدف 1( والجوع )الهدف 2(؛  •
تعزيز الحياة الصحية والرفاه )الهدف 3(؛  •

املياه النظيفة والنظافة الصحية )الهدف 6(؛   •
االستهالك واإلنتاج املسؤوالن )الهدف 12(؛  •

حامية الحياة تحت املياه ويف الرّب )الهدفان 14 و15(؛  •
تحقيق النمو االقتصادي املطرد )الهدف 8(.  •

إّن حصول املرأة عىل تعويضات مبا أنه أقل ترجيًحا- أو أنها تحظى بتعويضات أدىن- مقارنة بالرجل لقاء جهودها 

التعرض  إنتاج األغذية وإعدادها )منظمة األغذية والزراعة، 2011(، يضعها عىل نحو غري متناسب تحت خطر  يف 

للممرِضات القادرة عىل املقاومةمقابل التعويض املايل، مام يُلقي الضوء عىل املسائل املتصلة باملساواة بني الجنسني أيًضا 

)الهدف 5(. كام أن القدرة عىل إدارة مقاومة مضادات امليكروبات والوقاية من آثارها عىل العالقات الدولية تعتمد عىل 

مدى تعزيز الرشاكات اإلمنائية العاملية )الهدف 17(.

العمل عىل مقاومة مضادات امليكروبات يتسارع متاشًيا مع التمويل

تنامى االلتزام السيايس والعمل الدويل ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات منذ عام 2015. وبدًءا من مايو/أيار 2015، 

اعتمدت جمعية الصحة العاملية مبوجب القرار WHA68.7 )جمعية الصحة العاملية، 2015( خطة العمل العاملية بشأن 

نتائج املشاريع املمولة وأدوات 
املنظمة

ُصّممت املشاريع املمولة لتحفيز القدرات الفنية للبلدان 

لوضع  املتعددين  املصلحة  أصحاب  بني  التعاون  وتعزيز 

وتنفيذ خطط العمل الوطنية يف أكرث من 40 بلًدا منخفض 

إىل متوسط الدخل )األمم املتحدة، 2019أ(. ويشمل ذلك 

توفري الدعم للبلدان يف تحديد وتخصيص املوارد للخطط 

الوطنية.

املوارد  عىل  الحصول  إمكانية  املنظمة  يرّست  قد 

والوصول إىل الشبكات الفنية، ونرشت التدخالت امليدانية 

ووضعت  الجيدة،  للمامرسات  للرتويج  والدراسات 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  األدوات  من  مجموعة 

2020ب( ملساعدة البلدان يف توسيع نطاق عملها بشأن 

من  أكرب  عدًدا  ليشمل  امليكروبات  مضادات  مقاومة 

قطاعات األغذية والزراعة.

بشأن  للمنظمة  التدريجي  اإلدارة  مسار  وُوضع 

تحديد  يف  البلدان  لدعم  امليكروبات  مضادات  مقاومة 

مكافحة  يف  التدريجية  للتحسينات  الالزمة  اإلجراءات 

أداة  البلدان  وتستخدم  امليكروبات،  مضادات  مقاومة 

امليكروبات  مضادات  مقاومة  متثله  الذي  الخطر  لتحليل 

تحليل  أساس  عىل  إجراءاتها  أولوية  تحديد  أجل  من 

املخاطر.

الترشيعات  لتقييم  منهجيًة  املنظمة  ووضعت 

امليكروبات  مضادات  باستخدام  الصلة  ذات  الوطنية 

ملضادات  التنظيمي  اإلطار  ذلك  يف  مبا  ومقاومتها، 

الرامية إىل الحؤول دون تلوث  امليكروبات، والترشيعات 

األغذية والبيئة والترشيعات التي تحّسن الحالة الصحية 

للحيوانات والنباتات من أجل التقليل إىل الحد األدىن من 

الحاجة إىل مضادات امليكروبات.

تقييم  البلدان يف  إضافًة إىل ذلك، وبهدف مساعدة 

نظمها الوطنية للمراقبة وقدرات التشخيص يف مخترباتها 

للكشف عن مقاومة مضادات امليكروبات، قامت املنظمة 

بوضع ونرش أداة التقييم للمختربات ونظم مراقبة مقاومة 

مضادات امليكروبات يف أكرث من 25 بلًدا و100 مخترب.

املعلومات األساسية
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مقاومة مضادات امليكروبات )منظمة الصحة العاملية، 2015( التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان. وشّددت خطة العمل العاملية عىل رضورة وضع نهج "صحة واحدة" ملكافحة 

مقاومة مضادات امليكروبات من خالل إرشاك جميع قطاعات الحكومة واملجتمع، وتعزيز التنسيق بني منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان. ويتمثل الهدف الرئييس لخطة العمل العاملية يف 

مساعدة األعضاء يف وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات للصحة الواحدة. وعرضت هذه الخطة أيًضا 

إجراءات رئيسية ملعالجة مقاومة مضادات امليكروبات. كذلك، فإن إعالنًا سياسيًا للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

سبتمرب/أيلول 2016 )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2016( طلب أن يقدم األمني العام لألمم املتحدة تقريرًا إىل األعضاء 

عن تنفيذ اإلعالن السيايس، مبا يف ذلك التوصيات املنبثقة عن مجموعة التنسيق املخصصة املشرتكة بني الوكاالت بشأن 

مقاومة مضادات امليكروبات.

دعاًم لتنفيذ خطة العمل العاملية، اعتمد مؤمتر املنظمة التاسع والثالثون القرار 2015/4 )منظمة األغذية والزراعة، 

2015( بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف يونيو/حزيران 2015، مع اإلقرار بأهمية التخفيف من آثار هذه املقاومة 

العاملي. وقد ُوضعت خطة  التهديد  لهذا  التصّدي  األغذية والزراعة يف  األغذية والزراعة ودور منظمة  يف قطاعات 

عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2016-2020 )منظمة األغذية والزراعة، 2016ب( لتنفيذ هذا 

القرار. كام اعتمد املؤمتر الحادي واألربعون للمنظمة املنعقد يف يونيو/حزيران 2019 قرارًا ثانيًا بشأن مقاومة مضادات 

امليكروبات )2019/6؛ منظمة األغذية والزراعة، 2019أ( أقّر ورّحب بجهود املنظمة يف معالجة مسألة مقاومة مضادات 

امليكروبات باعتبارها مسألة "صحة واحدة"، واتفق عىل رضورة توفري مزيد من الدعم، من خالل موارد من خارج 

امليزانية. وقد أُنشئت أيًضا مجموعة عمل معنية مبقاومة مضادات امليكروبات عام 2015، مبا يولّد آليًة للتنسيق الداخيل 

بني الُشَعب الفنية للمنظمة واملكاتب اإلقليمية والقطرية. ويف وقت إصدار هذا املطبوع، انضّمت كّل من كندا وفرنسا 

وهولندا والرنويج واالتحاد الرويس والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب والرنويج 

إىل الجهات املانحة ملشاريع املنظمة املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات )منظمة األغذية والزراعة، 2020 أ؛ منظمة 

األغذية والزراعة؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2020(.

تقدم املنظمة الدعم للعمل املتصل بوضع املعايري بشأن مقاومة مضادات امليكروبات وتعمل عىل توسيع نطاق 

التنسيق الدويل. ويف عام 2017، عمدت هيئة الدستور الغذايئ، وهي هيئة إدارة املخاطر يف الربنامج املشرتك بني منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعني باملواصفات الغذائية، إىل إنشاء فريق مهام معني مبقاومة مضادات 

امليكروبات )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2020(. ويضع فريق املهام توجيهات قامئة عىل العلوم 

بشأن إدارة مقاومة مضادات امليكروبات املنقولة عن طريق األغذية، مع األخذ يف االعتبار عمل املنظامت الدولية ذات 

الصلة ومعايريها ونهج "صحة واحدة"، لضامن أن يتلقى األعضاء التوجيهات الرضورية إلدارة هذه املقاومة عرب سلسلة 

األغذية.

يف مايو/أيار 2018، وقّعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 

)التعاون الثاليث( مذكرة تفاهم لتعزيز رشاكتها القامئة منذ زمن طويل، مع إعادة تجديد الرتكيز عىل التصدي ملقاومة 

مضادات امليكروبات )منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2018(. 

وأفىض ذلك إىل خطة عمل ثالثية متتد عىل سنتني )2019-2020(، مبشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وقد اعتمدها 

العامون ملنظمة  الثاليث )فرباير/شباط 2019( ووقّعها الحًقا املدراء  للتعاون  الخامس والعرشون  التنفيذي  االجتامع 

األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العاملية )مايو/أيار 2019(. وتساهم جميع األنشطة 

يف إطار خطة العمل بشكل مبارش يف تنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، وتكّمل أنشطة 

املنظمة التي تُنّفذ بأموال امليزانية العادية ومن خارجها.

يف عام 2019، بارشت املنظمة إقامة شبكة للتعاون الفني بني املراكز املرجعية للمنظمة املعنية مبقاومة مضادات 

امليكروبات. فهذه املؤسسات ذات القدرات املثبتة يف مجال مقاومة مضادات امليكروبات تقّدم الدعم للمنظمة يف 

مجال نقل املعرفة وتنمية املهارات. وحتى تاريخ صدور هذا املطبوع، شملت هذه املراكز مؤسسات من الدامنرك 

وفرنسا وأملانيا واملكسيك وتايلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية )منظمة األغذية والزراعة، 2020ب(.

كذلك، يتضمن تقرير مجموعة التنسيق املخصصة املشرتكة بني الوكاالت لعام 2019- الذي شاركت فيه املنظمة 

من خالل هيئة من املستشارين الفنيني- 14 توصية إلحراز تقدم يف البلدان، واالبتكار، والتعاون، واالستثامر والحوكمة 

العاملية )مجموعة التنسيق املخصصة املشرتكة بني الوكاالت، 2019(. وقد وفّر تقرير املتابعة املقدم إىل األمني العام 

ملقاومة مضادات  التصدي  الثالث يف  واملنظامت  األعضاء  املحرز من جانب  التقدم  بارزة عن  معامل  املتحدة  لألمم 
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امليكروبات عىل أساس خطة العمل العاملية. كام دعا تقرير املتابعة إىل توفري الدعم واالستثامرات عىل نحو طارئ 

لتعزيز االستجابات عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية )األمم املتحدة، 2019أ(.

مبادرة  باعتباره  امليكروبات  مضادات  ملقاومة  الرشكاء  املتعدد  األمانة  حساب  أُطلق   ،2019 يونيو/حزيران  يف 

اسرتاتيجية، ومشرتكة بني القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة لالستفادة من الجهود الثالثية يف مجايل عقد االجتامعات 

والتنسيق باإلضافة إىل الواليات والخربة الفنية للتخفيف من مخاطر مقاومة مضادات امليكروبات. وقد أُنشئ حساب 

األمانة املتعدد الرشكاء ملقاومة مضادات امليكروبات لفرتة أولية من خمس سنوات )2019-2024(، يدعو إىل جمع 

التمويل للميض قدًما يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك توصيات فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعني 

مبقاومة مضادات امليكروبات. وسوف يرّسع وترية التقدم عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني من خالل تحفيز 

تنفيذ خطط العمل الوطنية للصحة الواحدة )منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية 

لصحة الحيوان، 2020(.

لقد نُّفذ الجزء األكرب من عمل املنظمة عىل مقاومة مضادات امليكروبات حتى تاريخه من خالل األموال من 

خارج امليزانية، عن طريق املشاريع املمّولة من الجهات املانحة. ورغم الفجوات يف املعلومات بشأن مقاومة مضادات 

امليكروبات وآثار هذه املقاومة يف األغذية والزراعة، وبخاصة البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، اكتسب الدعم املقّدم 

من املنظمة للتصدي ملقاومة مضادات امليكروبات زخاًم ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه لتعزيز قدرة النظم الزراعية 

والغذائية عىل الصمود. وقد وضع كثرٌي من البلدان خطط عمل وطنية )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2018(، إمنا يبقى التحدي يف تفعيلها بالكامل يف جميع القطاعات ذات الصلة. 

وسوف يتوقف النجاح يف التصدي للتحدي املرتبط مبقاومة مضادات امليكروبات عىل مواصلة تنسيق االستجابة العاملية 

لألغذية والزراعة.

ملزيٍد من املعلومات عن إنجازات الربامج املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات يف املنظمة، يُرجى االطاّلع عىل 

التحديثات عىل لجنة الربنامج )منظمة األغذية والزراعة، 2019ب(.

املعلومات األساسية
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رؤية منظمة 
األغذية والزراعة

والجوع  الفقر  من  خاٍل  عامل  بناء  إىل  املنظمة  تتطلع 

2019ج(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  التغذية  وسوء 

وتتمثل القيمة الرئيسية لهذا العمل يف التحول العميل 

والتدريجي للنظم الغذائية عىل نحو مستدام اقتصاديًا 

التنمية  خطة  تحقيق  أجل  من  وبيئيًا  واجتامعيًا 

عىل  واالزدهار  الصحة  لبلوغ   2030 لعام  املستدامة 

الصعيد العاملي )األمم املتحدة، 2019ب(.

7
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أهداف منظمة األغذية والزراعة بشأن 
مقاومة مضادات امليكروبات

التنمية املستدامة إذ يتزايد عدد املنتجني  تهّدد مقاومة مضادات امليكروبات التقدم عىل صعيد تحقيق أهداف 

الزراعيني الذين قد يواجهون صعوبات ملنع وإدارة حاالت العدوى التي تهّدد بتعطيل سالسل اإلمدادات الغذائية، 

وتدفع بعرشات املاليني من األشخاص إىل براثن الفقر املدقع )مجموعة البنك الدويل، 2017(. وللتصدي لهذا التحدي 

املنظمة  أفضل. حّددت  أفضل وحياة  أفضل وبيئة  أفضل وتغذية  إنتاج  أربعة هي:  األفضل يف مجاالت  وتحقيق 

هدفني رئيسيني لعملها عىل مقاومة مضادات امليكروبات:

خفض انتشار مقاومة مضادات امليكروبات وإبطاء وترية ظهور وانتشار املقاومة عرب سلسلة األغذية ويف   -1

جميع القطاعات الغذائية والزراعية.

الحفاظ عىل القدرة عىل معالجة حاالت العدوى مبضادات ميكروبات فعالة ومأمونة من أجل إدامة اإلنتاج   -2

الغذايئ والزراعي.

األغذية  قطاعات  قدرات  لزيادة  األهداف،  تحقيق هذه  املصلحة، من خالل  أصحاب  مع  املنظمة  تعمل  وسوف 

هذه  آثار  وجه  يف  الصمود  عىل  القدرة  وبناء  امليكروبات  مضادات  مبقاومة  املتصلة  املخاطر  إدارة  يف  والزراعة 

املقاومة. ومن خالل مضافرة الجهود، سوف تؤّمن املنظمة ورشكاؤها حامية أفضل للنظم الغذائية، وسبل العيش 

واالقتصاديات من القوى املزعزعة لالستقرار التي تسببها مقاومة مضادات امليكروبات.
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األهداف

إن األهداف الخمسة لخطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2021-2025 مصّممة للمساعدة 

يف تركيز املبادرات عىل كل مستوى باتجاه تحقيق الهدف والرؤية املحددين أعاله. وتأخذ هذه األهداف يف االعتبار 

)الشكل 1( الخطوات املحققة أصاًل يف التصدي للتحديات الرئيسية، فضاًل عن األولويات الحالية للعمل، كام أنها 

معّدة كدليل لوضع برامج املنظمة، ورشكائها وأصحاب املصلحة يف قطاعات األغذية والزراعة يف جميع أنحاء العامل.

وميكن استخدام هذه األهداف، وسلسلة النتائج )الشكل 2( واألنشطة الرئيسية )الجداول 1 إىل 5( باعتبارها 

خارطة طريق لترسيع وترية التقدم باتجاه وضع املقاصد عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني وتحقيقها. وسوف 

يتوقف النجاح يف احتواء مقاومة مضادات امليكروبات، ويف الحفاظ عىل عملها وتحفيز قدرة النظم الغذائية عىل 

الصمود، عىل الجهود املستهدفة واملستدامة يف املجاالت الخمسة جميعها التي تعّزز بعضها بعًضا.

الشكل 1:

تتطلب املكافحة الفعالة ملقاومة مضادات امليكروبات تنسيق الجهود لالستجابة إىل األهداف الخمسة كافة، يف كل بلد. كام أن كسب مزيد من الوقت الكتشاف دواء والحفاظ عىل عمل مضادات امليكروبات ألطول فرتة ممكنة، 

يعتمد عىل املبادرات املتعددة القطاعات لالستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات، وعىل املامرسات الجيدة التي تحّد من مخاطر اإلصابة بالعدوى والحاجة إىل املعالجة. ويتوقف نجاح هذه املبادرات عىل الحوكمة الجيدة، واألدلة 

واملراقبة، والربامج الفعالة للدعوة وتغيري السلوكيات.

جعل قطاعات األغذية والزراعة، وسبل العيش واالقتصادات املعتمدة 

عليها قادرًة عىل الصمود يف وجه آثار مقاومة مضادات امليكروبات

 تعزيز الحوكمة وتخصيص املوارد لترسيع

وترية التقدم املحرز والحفاظ عليه
 رفع مستوى وعي أصحاب املصلحة

ومشاركتهم لتحفيز التغيري

 تعزيز املراقبة والبحث لدعم

القرارات القامئة عىل األدلّة

 تشجيع االستخدام الرشيد للحفاظ عىل

عمل مضادات امليكروبات

 السامح للمامرسات الجيدة

 مبنع اإلصابة بالعدوى ومكافحة

انتشار امليكروبات املقاومة
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الشكل 2:

سلسلة نتائج املدخالت واألنشطة 

واملخرجات والنواتج للحّد من ظهور وانتشار 

مقاومة مضادات امليكروبات والحفاظ عىل 

عمل مضادات امليكروبات باتجاه بناء القدرة 

عىل الصمود يف وجه مقاومة مضادات 

امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة
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من الرضوري وضع نُُهج تشاركية لفهم وجهات   	
نظر أصحاب املصلحة وحوافزهم عىل نحو أفضل.

ينبغي تحديد الحواجز أمام التغيري وتجربة حلول   	
تعاونية لوضع نهج قائم عىل العلوم للتدخالت.

يجب متكني أصحاب املصلحة وتحفيزهم لتحويل   	
التوعية إزاء املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات 

امليكروبات إىل عمل ملموس.

 الهدف 1:
رفع مستوى الوعي لدى أصحاب 

املصلحة ومشاركتهم 

تدفع كثرٌي من العوامل أصحاب املصلحة يف قطاعات األغذية والزراعات إىل االستخدام املفرط ملضادات 

امليكروبات وسوء استخدامها. وتشمل هذه العوامل األمراض املستمرة، والحصول املحدود عىل مشورة الخرباء، 

والنظم غري املالمئة لوضع الوصفات والحصول غري املتكافئ عىل مضادات امليكروبات. وتوجد أيًضا حواجز أمام 

التغيري ترتاوح بني القيود الهيكلية واالقتصادية والبيئية واملستوى املتدين من التوعية وتصور املخاطر، واملعايري 

االجتامعية التي تتعارض مع املامرسات الجيدة وعدم القدرة أو عدم االستعداد العتامد مامرسات جيدة تحّد من 

املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات.

بهدف معالجة محركات السلوكيات والحواجز أمام التغيري، تواصل املنظمة البحث يف وجهات نظر أصحاب 

املصلحة بحيث تسرتشد بها اسرتاتيجيات سلوكيات التغيري )الجدول 1(. ويتمثل أحد املكونات الرئيسية يف هذا 

الربنامج يف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة إزاء املخاطر الفردية والجامعية التي تطرحها مقاومة 

مضادات امليكروبات، ونتائج عدم التحرّك واملنافع املتأتية من اختيار املامرسات الجديدة.

وقد أُحرز تقدم عىل صعيد التوعية يف صفوف مجموعات أصحاب املصلحة يف قطاع األغذية والزراعة 

واملجتمع املدين. لكن من الرضوري بذل مزيد من الجهود للوصول إىل جميع املجموعات والسكان. وتعتزم 

املنظمة مواصلة توسيع نطاق جهودها يف مجال التوعية لتعزيز التغيري والوصول إىل جمهور جديد. وباتت 

الجهود املركزة رضورية اليوم أكرث من أي وقت مىض لتحويل التوعية إىل عمل ملموس.

ولتحقيق هذا الهدف، سوف تكثف املنظمة جهودها إلرشاك أصحاب املصلحة يف عملية جامعية لحّل 

املشاكل وتغيري السلوكيات عىل نحو مستدام من خالل اللجوء إىل القيم والحوافز. وسوف تعزز املنظمة برامجها 

الجارية بشأن اإلبالغ عن املخاطر وتغيري السلوكيات لبناء املعرفة والقدرات وإرادة التغيري. كذلك، سوف تقوم 

املنظمة بتحليل سياق صنع القرارات لدى أصحاب املصلحة وبتوجيه تطبيق أفكار العلوم السلوكية بحيث تصبح 

السلوكيات التي تحّد من املخاطر أكرث سهولة وجاذبية )الجدول 1(. وسوف تواصل املنظمة دعم األعضاء إليجاد 

بيئة مؤاتية تسّهل التغيري وتضمن أن يكون أصحاب املصلحة ناشطني وملتزمني وقادرين عىل إحداث هذا التغيري 

عىل أرض الواقع.

األهداف
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سوف تستفيد البلدان من تحسني عملية جمع   	
وتحليل البيانات املتصلة مبقاومة مضادات 

امليكروبات واستخدامها ومخلفاتها.

من الرضوري توفري املراقبة والبحوث لتصميم برامج   	
للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها 

ورصد فعاليتها.

البيانات التي تُجمع توفر املعلومات للقرارات   	
الكفؤة لتخصيص املوارد من بني أولويات التنافس.

تستدعي الحاجة وجود معرفٍة علمية وأدلٍّة قامئة   	
عىل أسس علمية لتحديد املخاطر املتصلة مبقاومة 

مضادات امليكروبات قبل أن تصبح حاالت طوارئ 

واسعة النطاق.

 الهدف 2: 
تعزيز املراقبة والبحوث 

املراقبة والبحوث هام عنرصان أساسيان لتوجيه قرارات أصحاب املصلحة حول الطريقة الفضىل إلبطاء ظهور 

وانتشار مقاومة مضادات امليكروبات ملا فيه مصلحة األمن الغذايئ والصحة العاملية. ومن الرضوري توفري بيانات 

موثوقة بشأن الكائنات الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروبات- توزيعها، وتوصيف مقاومة مضادات امليكروبات 

وانتشارها- إضافًة إىل بيانات عن مدى استخدام مضادات امليكروبات ومخلفاتها عىل امتداد سالسل األغذية 

واألعالف، ويف مختلف البيئات املتأثرة بالزراعة وتربية األحياء املائية أيًضا.

تجمع برامج املراقبة والرصد الرصينة بيانات وبائية قامئة عىل املخاطر حول مقاومة مبيدات امليكروبات، 

واستخدامها ومخلفاتها ذات الصلة بكل قطاع فرعي زراعي وسلسلة القيمة املحددة. وتسمح هذه املعلومات 

بعد ذلك بتقييم املخاطر يف الوقت املناسب لالستفادة منها يف تقييامت املخاطر لوضع التدخالت املالمئة ورصد 

فعاليتها مع مرور الوقت للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها.

ونظرًا إىل التنافس القائم بني أولويات امليزانية، فإن املراقبة تساعد أيًضا يف توجيه قرارات تخصيص املوارد 

التي ترّوج للكفاءة واالستعداد من خالل تحديد املخاطر قبل أن تتحول إىل حاالت طوارئ واسعة النطاق.

ويف حني أن مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات/استخدام مضادات امليكروبات لدى اإلنسان، ويف الرثوة 

الحيوانية واألغذية تطّورت بوترية أرسع يف بعض البلدان، من الرضوري تعزيز ضّم بعض القطاعات مثل الصحة 

النباتية، وتربية األحياء املائية والبيئة )مثالً، التلّوث من خالل مخلّفات الحيوانات(. وسوف تستفيد بلدان 

كثرية من مزيد من الدعم لتحسني قدرات املختربات وتطوير نظم مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات متعددة 

القطاعات. وقد حان الوقت اآلن لتوسيع نطاق هذه الجهود من أجل ضامن إحراز تقدم شامل.

تعتزم املنظمة مواصلة دعم األعضاء يف بناء وتوطيد قدرات املختربات واملراقبة لتوليد بيانات رفيعة الجودة، 

وجمعها وتحليلها ضمن نظم املراقبة الوطنية يف جميع قطاعات األغذية والزراعة كجزء من الجهود التكميلية 

واملشرتكة لبناء نظام متكامل ثاليث ملراقبة مقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات )الجدول 

2(. وإن الوصول املنسق إىل املعلومات القامئة التي تجمعها املنظامت الثالث بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 

واستخدامها يف قطاعات مختلفة سوف يساعد البلدان يف الكشف عن التهديدات الناشئة وتقييم أثر مبادراتها 

الرامية إىل التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها.
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سوف تساعد مامرسات اإلنتاج الجيدة يف خفض   	
عبء حاالت العدوى، مبا يحّد من الحاجة إىل 

مضادات امليكروبات وظهور مقاومة مضادات 

امليكروبات.

متتد املامرسات الجيدة أيًضا إىل إدارة انتشار مقاومة   	
مضادات امليكروبات يف البيئة وانتشارها من خالل 

سلسلة القيمة.

تتوفر الفرص لتحفيز اإلنتاجية من خالل مامرسات   	
زراعية أكرث فعالية.

مثة فرص البتكار بدائل آمنة وفعالة ملضادات   	
امليكروبات من أجل صحة جيدة وإنتاج جيّد 

للنباتات والحيوانات. 

 الهدف 3: 
متكني املامرسات الجيدة 

تشكل تدابري الوقاية من العدوى واإلنتاج الزراعي واملامرسات يف تربية األحياء املائية غري املالمئة العوامل الدافعة 

الرئيسية لإلفراط يف استخدام مضادات امليكروبات وسوء استخدامها. وهذا يرّسع ظهور حاالت املقاومة وانتشارها. 

كذلك، تساهم مامرسات اإلنتاج الزراعي يف انتشار املقاومة خاصة وأنها تطلق من غري قصد ميكروبات مقاِومة 

يف الرتبة واملياه من خالل الرّي مبياه عادمة غري معالجة، واستخدام السامد العضوي أو أسمدة املواد الصلبة غري 

املعالجة )أي حأمة مياه املجاري( واملياه الجارية منها.

يكمن الحّل يف دعم مامرسات اإلنتاج الجيدة التي من شأنها أن تنطوي عىل منافع مزدوجة للحّد من اآلثار 

السلبية ملقاومة مضادات امليكروبات وتحفيز اإلنتاج أيًضا. كذلك، ميكن لهذه املامرسات املحسنة أن تساعد يف 

الحامية من الخسائر املتأتية من األمراض املعدية التي قد تكون مدمرة وجعل اإلنتاج الزراعي وتربية األحياء املائية 

أكرث استدامة. كام أن ضامن املناولة اآلمنة لألغذية، ومعالجتها وتخزينها أسايس ملكافحة انتشار الكائنات املقاومة. 

وعالوًة عىل ذلك، من الرضوري معالجة الحواجز أمام تغيري السلوكيات لتوليد بيئة مؤاتية تيرّس اعتامد هذه 

املامرسات الجيدة.

سوف تواصل املنظمة دعم األعضاء يف تحسني إنتاج الحيوانات الربية واملائية للحّد من حدوث حاالت العدوى، 

مبا يقلّص بالتايل من االعتامد عىل مضادات امليكروبات من خالل مامرسات أفضل يف مجال الصحة، والنظافة 

واإلصحاح واألمن البيولوجي )الجدول 3(. كام أن ضامن الحصول عىل لقاحات ضد األمراض التي ميكن الوقاية منها 

هام بصورة خاصة لتقليص الحاجة إىل مضادات امليكروبات وتفادي سوء استخدامها. ومن الرضوري أيًضا تطوير 

لقاحات جديدة، بدًءا باألمراض التي تُستخدم مضادات ميكروبات هامة جًدا بشكل مفرط ملعالجتها.

تتوفر أيًضا فرصة كبرية البتكار بدائل آمنة وفعالة ملضادات امليكروبات من أجل معالجة حاالت العدوى، 

وبدائل ترّوج للصحة الجيدة، وحسب االقتضاء، النمو الرسيع من خالل تحسني علم الوراثة، ومامرسات تربية 

الحيوانات وعلفها )مثالً، املكّونات البديلة(. وتتسم تدابري الصحة النباتية بأهمية حاسمة للحفاظ عىل صحة 

النباتات وإنتاجها، وللمساعدة يف مكافحة انتشار آفات النباتات مع خفض االعتامد يف الوقت نفسه عىل مبيدات 

مقاومة مضادات امليكروبات، وتدابري الصحة النباتية والرتويج ملامرسات أكرث مراعاة للبيئة يف مجال وقاية النباتات، 

مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات.

األهداف
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تحسني الحصول عىل مشورة الخرباء والوصفات   	
الطبية ومضادات امليكروبات املالمئة من شأنه أن 

يُساعد يف التصدي لتحدي سوء استخدام مضادات 

امليكروبات.

تدريب أصحاب املصلحة من خالل إعطاء توجيهات   	
أفضل لإلرشاف عىل املضادات الحيوية من شأنه أن 

يُساعد يف الحّد من االستخدام غري املناسب ملضادات 

امليكروبات.

التخلص التدريجي من استخدام مضادات   	
امليكروبات يف الحيوانات من شأنه أن يُساعد يف 

تعزيز النمو يف ظّل غياب تحليل للمخاطر ويؤّدي 

استخدام مبيدات اآلفات املضادة للميكروبات يف 

النباتات بشكل حصيف عىل ترسيع وترية العمل 

ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات.

 الهدف 4:
تعزيز االستخدام الرشيد ملضادات 

امليكروبات

يرتفع مستوى استخدام وسوء استخدام مضادات امليكروبات مع ارتفاع الطلب عىل املنتجات الحيوانية والنباتية. 

ونظرًا لوجود قلّة من األدوية البديلة التي تخضع للبحث والتي هي حاليًا قيد التطوير، ينبغي توفري حامية 

أفضل ملضادات امليكروبات القامئة من االستخدام غري املناسب لها من أجل كسب مزيد من الوقت لتطوير أدوية 

جديدة. ويف الوقت عينه، من الرضوري إتاحة مضادات امليكروبات املالمئة عىل نحو متكافئ وعىل مشورة الخرباء 

ملعالجة حاالت العدوى.

ميكن أن تكون قطاعات األغذية والزراعة يف خطر بفعل سوء استخدام مضادات امليكروبات واالستخدام 

غري املناسب لها يف إنتاج األغذية واستخدامها املفرط، ما قد يؤدي إىل زيادة ظهور مقاومة مضادات امليكروبات 

وانتشارها. وهذا يحّد بدوره من خيارات العالج. وميكن الحد من معالجة مضادات امليكروبات ومكافحتها 

واستخدامها الوقايئ أو استهدافها بشكل أفضل من خالل تحسني التشخيص، والوقاية من األمراض، وتوجيه إدارة 

مضادات امليكروبات )املنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2019أ؛ منظمة الصحة العاملية، 2017(، مبا يساهم يف 

الحد من استخدام مضادات امليكروبات يف الحيوانات. ومثة أدلّة تفيد بأن التدخالت ملكافحة استخدام مضادات 

امليكروبات يف الحيوانات الربية واملائية املنتجة لألغذية تحّد من وجود البكترييا املقاومة للمضادات الحيوية يف 

هذه الحيوانات )Tang et al., 2017; Wang et al., 2020(. ومن ثم، من املمكن تحسني إدارة مقاومة مضادات 

امليكروبات.

تُستخدم أيًضا مضادات امليكروبات كمبيدات لآلفات ملعالجة األمراض النباتية التي تسبّبها البكترييا 

والفطريات )Taylor and Reader, 2020(. ورغم عدم اكتامل األدلّة، فإن التقديرات الكمية الواردة يف التقارير 

بشأن استخدام مبيدات اآلفات املضادة للميكروبات أدىن من الكميات املستخدمة للحيوانات الربية واملائية. 

إمنا قد يكون الستخدام هذه املنتجات مبارشة يف البيئة آثار سلبية عىل صحة اإلنسان، والحيوان والبيئة )منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2019(. وينبغي استخدام مبيدات اآلفات املضادة للميكروبات يف 

النباتات بشكل حصيف.

يف كثري من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يزداد الوضع تعقيًدا بفعل غياب الرقابة واألنظمة الستخدام 

إىل  األدوية  وبائعي  موزّعي  من  املصلحة-  أصحاب  جميع  تشجيع  األسايس  من  بالتايل،  امليكروبات.  مضادات 

األدوية حني تكون  املتكافئ عىل  الحصول  امليكروبات بشكل رشيد، مع ضامن  املستخدمني- الستخدام مضادات 

رضورية. وسوف تواصل املنظمة دعم أصحاب املصلحة يف استخدام مضادات امليكروبات استخداًما حكياًم، وتوفري 

التوجيهات الرضورية والتدريب عىل املعالجة، واملكافحة واالستخدام الوقايئ، بالتعاون الوثيق مع الرشكاء الثالثيني 

ووفًقا ألفضل املامرسات واملعايري الدولية )الجدول 4(.
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أوجه التعاون املتعدد القطاعات واالختصاصات   	
رضورية لوضع خطط وطنية وغايات فعالة.

إن تعزيز السياسات واألطر التنظيمية الحتواء   	
مقاومة مضادات امليكروبات- فضاًل عن النهج القامئة 

عىل الحوافز- توفّر فرًصا لترسيع العمل عىل مقاومة 

مضادات امليكروبات.

من الرضوري توفري الدعم للبحوث واالبتكارات يف   	
مجال مضادات امليكروبات والبدائل والتشخيص 

واإلنتاج.

ميكن للمربر االقتصادي للحوافز واالستثامرات   	
العامة والخاصة أن يدعم عملية حشد املوارد لتنفيذ 

الخطط الوطنية.

 الهدف 5:
تعزيز الحوكمة وتخصيص املوارد عىل 

نحو مستدام 

توّجه الحوكمة الفعالة اإلدارة املستدامة ملقاومة مضادات امليكروبات. وهذا يعتمد عىل اإلرادة السياسية وعىل 

إطار مؤسيس مستنري البتكار السياسات والترشيعات وتقييمها وتعزيزها. ومن الرضوري إجراء دراسات ملختلف 

النهج السياساتية، واملواصفات، ووضع املعايري واملقاصد عىل املستوى الوطني، والوطني الفرعي وعىل مستوى 

املزرعة. وسوف يساعد هذا البحث يف تحديد الخيارات املستدامة التي سوف تولّد األثر األكرب والعائدات عىل 

االستثامرات. كام أن توضيح حالة االستثامرات العامة والخاصة، والحوافز االقتصادية ألصحاب املصلحة سوف 

يرفع من أهمية مقاومة مضادات امليكروبات يف الخطط السياساتية ودعم حشد املوارد لتنفيذ الخطط الوطنية.

سوف تواصل املنظمة، باالستناد إىل خربتها، مساعدة األعضاء واملنظامت اإلقليمية )مثاًل الجامعات االقتصادية 

اإلقليمية( يف تفعيل ورصد وتقييم خطط العمل الوطنية وتيسري الحوار من أجل تعزيز قدرات البلدان من خالل 

برامج وسياسات وترشيعات فعالة )الجدول 5(. وقد وضعت املنظمة منهجية لتقييم الترشيعات الوطنية التي 

تشمل النظم املتصلة مبضادات امليكروبات وسالمة األغذية والصحة الحيوانية والنباتية والبيئة. كام أن مسار 

اإلدارة التدريجي ملقاومة مضادات امليكروبات يف املنظمة يساعد البلدان يف تقييم قدرات مقاومة مضادات 

امليكروبات، ويف إجراء تحسينات تدريجية يف التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها. وتنظّم املنظمة 

أيضاً دورات تدريبية عىل مجموعة أدوات تسجيل مبيدات اآلفات لتعزيز قدرات الهيئات الناظمة الوطنية يف 

تقييم وتسجيل مبيدات اآلفات، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات املقاومة ملضادات امليكروبات. وسوف تواصل املنظمة 

دعم املبادرات اإلقليمية والدولية يف مجال "صحة واحدة" ووضع املعايري بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، 

واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ورشكاء دوليني آخرين.

ومن خالل تحفيز الرشاكات مع القطاع الخاص، واألوساط األكادميية ومبتكرين آخرين، سوف تواصل 

املنظمة بناء الدعم للبحوث والتنمية الرضورية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات.

وينبغي إرشاك أصحاب املصلحة يف إعداد السياسات وصنع القرارات يف املراحل املبكرة من عمليات البلورة 

ا أقوى بامللكية وااللتزام. وميكن أخذ القيود يف  والتنفيذ. وبهذه الطريقة، بإمكان أصحاب املصلحة أن يطّوروا حسًّ

االعتبار عىل نحو أفضل يف املراحل األّولية للتنفيذ لتحقيق نجاح أكرب ونتائج أطول.

األهداف
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 األنشطة الرئيسية للفرتة 
2025-2021

الرئيسية )الجداول 1 إىل 5( املتسقة مع  تحقيًقا لرؤيتها وأهدافها املحددة، وضعت املنظمة قامئة من األنشطة 

األهداف الخمسة )الشكل 1( والنواتج والنتائج املطابقة لها يف سلسلة النتائج )الشكل 2(. ومن املتوقع أن توجه 

هذه األنشطة وضع برامج املنظمة والدعم املقدم إىل األعضاء لبناء القدرات لفرتة خمس سنوات، وسوف يجري 

تُنّفذ هذه  أن  املتوافرة. ويجب  الجديدة واملوارد  املحرز، والتحديات  التقدم  االقتضاء مبا يعكس  تعديلها حسب 

الصحة  ومنظمة  الحيوان  لصحة  العاملية  )املنظمة  الرشيكة  املنظامت  مع  وبالتنسيق  الوثيق  بالتعاون  األنشطة 

العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة( عىل املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل تاليف ازدواجية الجهود.

وتستهدف األنشطة املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية وتشمل القطاعات، مبا يف ذلك الحيوانات 

الربية واملائية، واملحاصيل والبيئة. وسوف تعتمد األنشطة أيًضا عىل الشبكات الفنية ومجموعات العمل اإلقليمية 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  امليكروبات  مقاومة مضادات  بشأن  للمنظمة  األوىل  العمل  إصدار خطة  منذ  املنشأة 

2016ب(، مبا يف ذلك املراكز املرجعية للمنظمة.
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النتيجة 1: زيادة الوعي إزاء مخاطر مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة واملشاركة يف تغيري املامرسات 

األنشطةالنواتج

الناتج 1-1

تطوير األفكار بشأن رفع مستوى الوعي واإلبالغ 

عن املخاطر وتغيري السلوكيات

وضع اسرتاتيجيات عاملية وإقليمية ووطنية لزيادة الوعي، والدعوة، واإلبالغ عن املخاطر، وغريها من التدخالت لتغيري   •
السلوكيات )مثاًل، الضغوط املتواصلة(. وباالستفادة من املشاركة الشاملة بني القطاعات، سوف تعمل املنظمة مع رشكائها 

عىل وضع هذه االسرتاتيجيات لتيسري مبادرات التوعية واملشاركة األكرث تأثريًا.
وضع الخطوط التوجيهية والنامذج وأدوات أخرى ملساعدة الرشكاء يف تطوير املنتجات الخاصة بهم واملوجهة للتوعية،   •

والدعوة واإلبالغ عن املخاطر وتغيري السلوكيات.
وضع دراسات استقصائية واسرتاتيجيات للرصد اإلعالمي وعمليات تقييم للسلوكيات لفهم مستويات املشاركة وقياسها. كام   •

أن قياس املشاركة سوف يوجه الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة بشأن كيفية ومكان الدعوة، والتدريب، والتعليم وتطبيق األفكار 
بشأن السلوكيات لتعزيز الدعوات إىل العمل والحركات االجتامعية املعنية بالحّد من مخاطر مقاومة مضادات امليكروبات.

إجراء عمليات تقييم لالحتياجات يف مجايل االتصاالت وتغيري السلوكيات التي تجريها املنظمة ورشكاؤها لضامن تحديد   •
الفجوات من أجل تصميم املبادرات املتصلة بالتدريب وبناء القدرات يف الناتج 2-1.

إجراء تشخيص للسلوكيات من أجل تحديد محركات السلوكيات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات والحواجز التي تعوق   •
التغيري يف املجموعات السكانية املستهدفة، واختبار التدخالت التجريبية عن طريق تجارب عشوائية ومراقبة، واستخدام 

النتائج بحيث تسرتشد بها التدخالت األوسع نطاقًا واسرتاتيجيات تغيري السلوكيات. وسوف تستخدم املنظمة األدلّة 
اإلحصائية والُنُهج التشاركية لتحفيز صياغة التدخالت املتصلة بالتوعية واملشاركة لتحقيق تحسني مستدام يف العمل السيايس 

واالجتامعي )بالتشارك مع الناتج 2-3(.

الناتج 2-1

دعم وتنفيذ املبادرات لرفع مستوى الوعي 

واملشاركة

وضع منتجات لرفع مستوى الوعي والدعوة واإلبالغ عن املخاطر تكون متكيفة مع مجموعات محددة من أصحاب املصلحة ومع   •
السياقات الثقافية. وقد تشمل هذه املنتجات وسائط اإلعالم اإلذاعي، ووسائل التواصل االجتامعي، ومنتجات االتصاالت التشاركية، 

وأنشطة املشاركة يف املجتمع املحيل )مثاًل، املرسح(، وتجارب الواقع املعّزز أو االفرتايض وعنارص تفاعلية أخرى لتحفيز املشاركة.
توفري التدريب للمنظمة والرشكاء يف مجال رفع مستوى الوعي، والدعوة، وتحليل السلوكيات، وتصميم التدخالت والتقييم إلتاحة   •

االتصاالت الفعالة وأنشطة تغيري السلوكيات لتحقيق األثر االجتامعي.
دعم األسبوع العاملي للتوعية بشأن مضادات امليكروبات وحمالت التوعية العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية املتصلة بها،   •

وتوجيه مسار الدروس املستفادة من الناتج 1-1.
عقد اجتامعات للدعوة إىل مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات عرب القطاعات لتيسري تبادل املعلومات وتنسيق إجراءات أصحاب   •

املصلحة.
تزويد األوساط األكادميية واملجتمع املدين بالتوجيهات بشأن كيفية إدراج مقاومة مضادات امليكروبات يف التعليم ما قبل الخدمة   •

لضامن أن يتمتع املوظفون العامون ومزودو الخدمات يف القطاع الخاص باملعرفة واملهارات الرضورية ملساعدة مجتمعاتهم املحلية 
عىل التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها عىل نحو فعال

الجدول 1- األنشطة الرئيسية لتحقيق النتيجة 1
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النتيجة 2: تعزيز األدلّة من خالل املراقبة والبحوث املتعددة القطاعات يف مجال مقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات 
ومخلفات مضادات امليكروبات

األنشطةالنواتج

الناتج 1-2

تحسني قدرات املختربات عىل توليد بيانات 

وبيانات وصفية رفيعة الجودة عن مقاومة 

مضادات امليكروبات ومخلفات مضادات 

امليكروبات

مواصلة نرش أداة تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات من خالل مسؤولني   •
مدربني عن التقييم. وتقّدر هذه التقييامت القدرات األساسية وتساعد املختربات يف تحسني الكشف عن مقاومة مضادات 

امليكروبات وخصائصها. كام أن هذا العمل يساعد يف عزل وتحديد أنواع البكترييا الهامة للمراقبة الوطنية ملقاومة مضادات 
امليكروبات.

تطوير أداة جديدة لتقييم القدرات الحالية للمختربات من أجل اختبار مخلفات مضادات امليكروبات يف األعالف واألغذية   •
الحيوانية والنباتية املنشأ، فضاًل عن اختبار املخلفات يف البيئة )الرتبة واملياه(.

دعم األعضاء عرب تزويدهم بالتدريب املختربي، والخطوط التوجيهية والربوتوكوالت املعنية بقابلية التأثر مبضادات امليكروبات   •
واختبار املخلفات. ومن شأن ذلك أن يضمن تطوير موظفي املختربات الكفاءات املرضية وأن يُزوَّدوا باملوارد لوضع إجراءات متسقة 

تولّد بيانات رفيعة الجودة ملعالجة أمراض الحيوانات الربية واملائية وللمراقبة.
وضع توجيهات خارجية لضامن الجودة من أجل الكشف عن مقاومة مضادات امليكروبات وخصائصها لتكييف الدعم للتدخالت   •
التصحيحية، مبا يضمن توليد بيانات رفيعة الجودة يف املختربات املشاركة يف نظم مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعات 

األغذية والزراعة. 
التعاون لدعم عملية جمع البيانات والجهود الدولية إلنشاء نقاط االنطالق الرسيرية والقيمة الفاصلة الوبائية للمضادات الحيوية   •

املستخدمة ضد املمرضات البكتريية مبا يسبّب أمراض بكتريية يف الحيوانات الربية واملائية.
دعم األعضاء يف استخدام نظم إدارة املعلومات املختربية التي تستهدف عملية جمع البيانات املختربية عن مقاومة مضادات   •

امليكروبات، وتحليلها وتفسريها يف سياق املراقبة الوطنية.

الناتج 2-2

دعم املراقبة والرصد والبحوث يف مجال مقاومة 

مضادات امليكروبات، واستخدامها ومخلفات 

مضادات امليكروبات

مواصلة نرش أداة تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات لنظم مراقبة مقاومة   •
مضادات امليكروبات من أجل مساعدة األعضاء يف تحديد األنشطة ذات األولوية لبناء وتحسني نظم مراقبتها الوطنية ملقاومة 

مضادات امليكروبات لقطاعات األغذية والزراعة.
دعم نهٍج قائم عىل املخاطر وترتيب األولويات يف أنشطة املراقبة من خالل تنفيذ معايري متسقة مع احتياجات األعضاء والخطوط   •

التوجيهية الصادرة عن األجهزة الدولية املعنية بوضع املعايري )املنظمة العاملية لصحة الحيوان، هيئة الدستور الغذايئ(.
االضطالع، بالتعاون مع الرشكاء، مبواصلة دعم عملية وضع وتنفيذ األطر اإلقليمية والربامج الوطنية ملراقبة متعددة القطاعات   •

ملقاومة مضادات امليكروبات، واستخدامها ومخلفات مضادات امليكروبات وفًقا لالحتياجات الوطنية، واملوارد، وتحليالت املنفعة 
من حيث الكلفة واألطر العاملية.

وضع وتوسيع نطاق الخطوط التوجيهية املتاحة لتصميم املراقبة املتكاملة القامئة عىل املخاطر ملقاومة/استخدام مضادات   •
امليكروبات ودعم تنفيذها التدريجي. وهذا يشمل الخطوط التوجيهية املتاحة الخاصة باملنظمة العاملية لصحة الحيوان والدستور 

الغذايئ )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2015؛ املنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2019 ب(، ووضع اللمسات 
األخرية عىل الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذايئ بشأن عمليات الرصد واإلرشاف املتكاملني ملقاومة مضادات امليكروبات 

املنقولة عن طريق األغذية، وتعزيز أو إعداد التوجيهات ملراقبة مقاومة/استخدام مبيدات امليكروبات يف النباتات وإنتاج تربية 
األحياء املائية والبيئة وتقديم املساعدة لألعضاء فيام يحرزون تقدًما يف تنفيذ خطط عملهم الوطنية بشأن مقاومة مضادات 

امليكروبات.
وضع خطوط توجيهية، بالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة الحيوان، من أجل دعم األعضاء يف جمع البيانات املتصلة مبقاومة   •

مضادات امليكروبات عىل مستوى املزرعة لتقديم املشورة لربامج إدارة مضادات امليكروبات.
توفري الدعم لتنفيذ األنشطة املحلية من أجل رصد جودة األدوية املضادة للميكروبات املعّدة للرثوة الحيوانية.  •

دعم تحليل املخاطر يف البيانات املتصلة مبقاومة/استخدام مضادات امليكروبات بحيث تسرتشد بها التدخالت القامئة عىل العلوم،   •
وعمليات التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها، وصياغة السياسات.

دعم تنفيذ املراقبة الثالثية لنهج الصحة الواحدة يف أنشطة مستهدفة لبناء القدرات عىل املستوى القطري من خالل نرش وتعزيز   •
الربوتوكوالت والتجارب، كام يف الربوتوكول الذي وضعته منظمة الصحة العاملية مؤخراً للمراقبة العاملية املتكاملة لإلرشيكية 

القولونية املنتجة إلنزيم بيتا الكتاماز املوَسع الطيف )بروتوكول الدورة الثالثية(.
دعم البحث التعاوين املتعدد االختصاصات حول كيفية تطّور املقاومة، وانتشارها وانتقالها داخل القطاعات ويف ما بينها وآثار   •

مقاومة مضادات امليكروبات واستخدامها عىل قطاعات األغذية والزراعة. 

الناتج 3-2

تنمية املوارد والقدرات يف مجال علم األوبئة 

االضطالع، بالتعاون مع الرشكاء، بتطوير وتجربة منصة البيانات الخاصة باملنظمة لدعم األعضاء يف جمع البيانات املتصلة مبقاومة   •
مضادات امليكروبات املتأتية من الحيوانات واألغذية والبيانات املتصلة باستخدام مضادات امليكروبات يف املحاصيل.

التعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة الحيوان من أجل إنشاء منصة النظام الثاليث للمراقبة املتكاملة ملقاومة   •
مضادات امليكروبات/ واستخدام مضادات امليكروبات سعيًا إىل توفري بيانات متثيلية وصحيحة من الناحية اإلحصائية عن مقاومة 

مضادات امليكروبات يف مختلف القطاعات.
وضع وتوفري تدريب وبايئ إلدارة وتحليل البيانات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات واستخدامها من خالل وحدات تدريبية   •
قامئة بحد ذاتها ومدمجة يف برامج املنظمة القامئة لبناء القدرات الوبائية. ومن شأن ذلك أن يدعم تنفيذ نظم املراقبة الوطنية 

املتكاملة ملقاومة/استخدام مضادات امليكروبات وتحليل املخاطر بحيث تسرتشد بها املبادرات والسياسات.

الجدول 2- األنشطة الرئيسية لتحقيق النتيجة 2
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النتيجة 3: اعتامد أصحاب املصلحة يف قطاعي األغذية والزراعة للمامرسات الجيدة للتقليل إىل الحّد األدىن من حاالت اإلصابة بالعدوى وانتشار 
مقاومة مضادات امليكروبات 

األنشطةالنواتج

الناتج 1-3

إتاحة التوجيهات لتنفيذ مامرسات جيدة للتقليل 

من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها

ابتكار مستودع من األدوات للممارسات الجيدة للتقليل من مقاومة مضادات الميكروبات واحتوائها في قطاعات األغذية   •

والزراعة بما في ذلك الخطوط التوجيهية والتعلّم عن بُعد والموارد للتدريب.

استعراض وتوثيق وتبادل األدلة بشأن البدائل اآلمنة والفعالة الستخدام مضادات الميكروبات، واالبتكارات المتصلة   •

بالممارسات الجيدة للتقليل من مقاومة مضادات الميكروبات واحتوائها، واستخدام المكّونات البديلة لتحل محّل مضادات 

للنمو. الميكروبات كمحّفزات 

إعطاء توجيهات لتحسين إدارة األمراض الحيوانية في القطاعات الرئيسية إلنتاج األغذية )مثاًل، مسار اإلدارة التدريجي   •

لتحسين األمن األحيائي في قطاع تربية األحياء المائية( ودعم التوصيات لتحسين صحة الحيوان بالتعاون مع الشركاء 

الرئيسيين، بما في ذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمجموعات المعنية في صناعات إنتاج األغذية.

سوف تدعم المنظمة، من خالل المشاركة في استضافة هيئة الدستور الغذائي، عملية مراجعة وتحديث "مدونة الممارسات   •

للتقليل إلى الحّد األدنى من مقاومة مضادات الميكروبات واحتوائها" )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 

2015( لضمان قابلية التطبيق األوسع للممارسات الجيدة على امتداد السلسلة الغذائية.

سوف تدعم المنظمة، من خالل استضافة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، عملية إعطاء توجيهات بشأن تدابير الصحة   •

النباتية، بما في ذلك برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات التي تقلّص الحاجة إلى مبيدات مضادات الميكروبات في إنتاج 

النباتات.

االضطالع، بالتعاون مع الشركاء، مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، بإعداد التوجيهات بشأن إدارة النفايات الزراعية- بما في   •

ذلك المياه العادمة والسماد العضوي والمواد الصلبة الحيوية- وممارسات اإلدارة المستدامة للتربة واألرض للتخفيف من 

آثار انتشار مقاومة مضادات الميكروبات في البيئة.

دعم إعداد ممارسات األمن البيولوجي للتقليل إلى الحّد األدنى من التلّوث المتأتي من الحياة البرية والبيئة خارج المزرعة.  •

الناتج 2-3

وضع وتنفيذ التدخالت التي تعزز املامرسات 

الجيدة للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات 

واحتوائها

دعم عملية وضع البرامج الوطنية لتحسين صحة النباتات والحيوانات البرية والمائية، من خالل النظافة الجيدة، واإلصحاح   •

وممارسات األمن البيولوجي التي تدمج اعتبارات مقاومة مضادات الميكروبات.

بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، دعم عملية وضع برامج التلقيح الوطنية والعالمية للحيوانات البرية والمائية   •

التي تدمج اعتبارات مقاومة مضادات الميكروبات )مثاًل، ترتيب أولويات األمراض الحيوانية المسؤولة عن أعلى مستويات 

استخدام مضادات الميكروبات(.

دعم المنظمات الشريكة في مبادراتها الرامية إلى بناء القدرات من أجل العمل على األبعاد البيئية لمقاومة مضادات   •

الميكروبات في قطاعي األغذية والزراعة.

وضع ونشر الدورات التدريبية لتثقيف المهنيين من أجل تنفيذ نظم ضمان الجودة على امتداد سلسلة إنتاج األغذية. ومن   •

شأن ذلك أْن يدعم الحكومات، والتجمعات المهنية وأجهزة االعتماد لتوفير التدريب في مجال سالمة األغذية.

نشر الدورات التدريبية حول تطبيق الممارسات الجيدة المحددة للتقليل من مقاومة مضادات الميكروبات واحتوائها، بما   •

في ذلك التشخيص المناسب لألمراض في صحة الحيوانات البرية والمائية على مستوى المزرعة )بما في ذلك المنتجين 

على نطاق صغير(.

دعم عملية وضع ونشر دراسات الحالة كنماذج لالستفادة الفعالة من الممارسات الجيدة. وتجربة تدخالت مختلفة )مثاًل،   •

المدارس الحقلية للمزارعين، وتطبيقات األفكار المتصلة بالسلوكيات( باالستناد إلى تقييمات أصحاب المصلحة )مثاًل 

مسوحات المعرفة والمواقف والممارسات، وتشخيص السلوكيات والمنهجيات ذات الصلة( والبحث المكتبي. وسوف تُعّد 

التدخالت التي تُظهر األثر اإليجابي األكبر على استخدام مضادات الميكروبات ومقاومتها أهدافًا لتعزيز التقييم واالرتقاء 

به. 

الجدول 3- األنشطة الرئيسية لتحقيق النتيجة 3

خطة عمل منظمة األغذية والزراعة  بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2025-2021 



2323

األنشطة الرئيسية للفرتة 2025-2021

النتيجة -4 استخدام أصحاب املصلحة يف قطاعي األغذية والزراعة ملضادات امليكروبات بطريقة مسؤولة

األنشطةالنواتج

الناتج 1-4

وضع وتشاطر التوجيهات واملوارد لالستخدام 

الرشيد ملضادات امليكروبات

المساهمة في وضع ومراجعة وتحديث المعايير الدولية لالستخدام الحذر لمضادات الميكروبات في األغذية والزراعة بالتعاون   •

مع الشركاء. وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر "مدونة الممارسات للتقليل إلى أدنى حّد من مقاومة مضادات الميكروبات 

واحتوائها" لهيئة الدستور الغذائي، وتوجيهات المنظمة العالمية لصحة الحيوان لالستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات في 

الحيوانات ومدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات إلنتاج المحاصيل والنباتات )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

الصحة العالمية، 2015؛ المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 2019 ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2014(.

االضطالع، بالتعاون مع الشركاء، بوضع األدوات والتوصيات لتلبية طلبات األعضاء المتعلّقة باالستخدام الرشيد لمضادات   •

الميكروبات في القطاعات المستهدفة )أي الثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية والمحاصيل( ومن شأنها تيسير المعالجة، 

والمكافحة واالستخدام الوقائي على النحو المناسب، ودعم األعضاء الذين طلبوا المساعدة في الجهود التي يبذلونها من أجل 

التخلص من استخدام مضادات الميكروبات بشكل تام لتعزيز النمو.

وضع مستودع من األدوات ومواد التوجيه التي تعزز االستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، بما في ذلك البدائل اآلمنة والفعالة   •

الستخدام مضادات الميكروبات لتعزيز النمو.

الناتج 2-4

وضع وتنفيذ مبادرات لتمكني االستخدام الرشيد 

ملضادات امليكروبات

االضطالع، بالتعاون مع الشركاء، ببناء الشبكات والمنصات من المستوى العالمي إلى الوطني والحفاظ عليها لتعزيز إدارة مضادات   •

الميكروبات في مبادرات األغذية والزراعة في صفوف أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

توفير دورات تدريبية حول االستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات في إنتاج النباتات ووقايتها من خالل مدونة السلوك الدولية   •

الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات لمكافحة استخدام مبيدات اآلفات المضادة للميكروبات.

دعم نشر حلقات العمل والدورات التدريبية حول األدوات التي توضع لتوجيه األعضاء في التنفيذ العملي للتوصيات بشأن   •

االستخدام الحذر لمضادات الميكروبات، والخطوط التوجيهية الدولية )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2015؛ 

المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 2019 ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2014(.

دعم الحكومات والتجمعات المهنية لتوفير التدريب وتثقيف وتشجيع المنتجين والموزّعين )األطباء البيطريون ومساعدو األطباء   •

البيطريين وخدمات اإلرشاد( بشأن االستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

إجراء دراسات حالة ومسوحات تربط أمراض حيوانية محددة بكميات وأنماط استخدام مضادات الميكروبات إلعطاء األولوية   •

لألمراض التي تؤدي إلى االستخدام األعلى لمضادات الميكروبات وتحليل مستويات اعتماد االستخدام الحذر لمضادات 

الميكروبات بين أصحاب المصلحة.

إجراء تحليالت لسلسلة قيمة مضادات الميكروبات المستخدمة لصحة الحيوانات والنباتات وتقييمات ألصحاب المصلحة لفهم   •

مستويات اعتماد االستخدام الحذر لمضادات الميكروبات من المستوى المحلي إلى العالمي.

الجدول 4- األنشطة الرئيسية لتحقيق النتيجة 4
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النتيجة 5 - تعزيز آليات الحوكمة وتخصيص املوارد من أجل التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها عىل نحو مستدام يف قطاعي 
األغذية والزراعة 

األنشطةالنواتج 

الناتج 1-5

دعم السياسات واألطر التنظيمية الحتواء مقاومة 

مضادات امليكروبات 

دعم األعضاء والمنظمات اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية في إعداد ومراجعة وتحديث السياسات واألطر المؤسسية لتنفيذ   •
خطط العمل الوطنية. وسوف تواصل المنظمة استخدام خبرتها، وسوف تتعاون مع المنظمات الشريكة لدعم البلدان في 

تفعيل خطط العمل الوطنية ورصدها وتقييمها.
دعم األعضاء والمنظمات اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية لمراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة لمقاومة مضادات   •

الميكروبات واستخدامها في قطاعات األغذية والزراعة، من خالل استخدام المنهجية التي وضعتها المنظمة لهذا الغرض.
دعم جهود المنظمات الشريكة في إعداد أداة التقييم القانونية لنهج الصحة الواحدة من أجل مساعدة البلدان في مراجعة   •

تشريعاتها الوطنية واإلقليمية ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات. وسوف تقدم المنظمة الدعم لتنفيذ األداة مع 
تركيز على قطاعي األغذية والزراعة.

دعم األعضاء والمنظمات اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية، بناء على طلبها، في التخلّص التدريجي من استخدام مضادات   •
الميكروبات لتعزيز النمو، على أن توضع االستخدامات األخرى تحت إشراف المهنيين في مجال صحة الحيوان عبر توفير 

التوجيهات الضرورية والخيارات مرفقًة باألسس القانونية.

الناتج 2-5

دعم البحوث حول االبتكارات والحوافز يف 

قطاعات األغذية والزراعة

دعم وتعزيز الشراكات والتعاون للبحث والتطوير في مجال االبتكارات )األدوية الجديدة، والتشخيص داخل مراكز الرعاية   •
والبدائل لمضادات الميكروبات( لضمان حصول المحتاجين عليها على نحو مالئم. وسوف تحّفز المنظمة الشراكات مع 
القطاع الخاص، والمراكز المرجعية للمنظمة لمقاومة مضادات الميكروبات، ومع األوساط األكاديمية ومبتكرين آخرين.
دعم بلورة المبرر االقتصادي لحماية النظم الغذائية من آثار مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك التقييمات أو   •

الدراسات التجريبية لوقف استخدام مضادات الميكروبات في تعزيز النمو.
دعم تطوير البيانات االقتصادية المتصلة بمقاومة مضادات الميكروبات في القطاعات المنوطة بالمنظمة بما في ذلك   •

الحلول القائمة على المعرفة والحلول االقتصادية )مثاًل، تحليالت المنافع من حيث الكلفة( لدعم اعتماد الممارسات الجيدة 
على نحو أفضل وتوليد البيانات المتصلة بمقاومة/استخدام مضادات الميكروبات. وفي هذا السياق، سوف تدعم المنظمة 

الدراسات التي تعكس النتائج الممكنة العتماد نُهج مختلفة في السياسات االقتصادية على المستوى الوطني، والوطني 
الفرعي، وعلى مستوى المزرعة.

الناتج 3-5

تنفيذ ودعم الرشاكات وأوجه التعاون املتعددة 

القطاعات

دعم الحوكمة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات من خالل المشاركة الرفيعة المستوى.  •
تعزيز التعاون بين الشركاء المتعددين من خالل دعوة شركاء جدد إلى االنخراط في العمل على مقاومة مضادات   •

الميكروبات واستخدامها لتعزيز إثراء األفكار بين القطاعات.
دعم وحشد الموارد على مستوى المبادرات الوطنية واإلقليمية والعالمية للتعاون في مجال الصحة الواحدة في ما يتعلق   •

بمقاومة مضادات الميكروبات عن طريق تعزيز الشراكات على المستويات كافة.
تعزيز العمل مع المراكز المرجعية للمنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في مجاالت البحوث وتنمية القدرات   •

الفنية لألعضاء. والمساعدة 
دعم وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من خالل توسيع نطاق نشر وإصدار أدوات   •

المنظمة )مثاًل، مسار اإلدارة التدريجي لمقاومة مضادات الميكروبات( من أجل تفعيل خطط العمل الوطنية وترتيب 
أولويات األنشطة.

الجدول 5- األنشطة الرئيسية لتحقيق النتيجة 5

خطة عمل منظمة الغذاء والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2025-2021
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إطار رصد خطة عمل املنظمة بشأن 
مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 

2025-2021

مع  تتسق  باملؤرشات  قامئة  يتضمن  للنتائج  إطاًرا  ورؤيتها،  ألهدافها  تحقيًقا  والزراعة،  األغذية  منظمة  وضعت 

النتائج )الشكل 2 والجداول 1 إىل 5 يف وثيقة خطة  األهداف الخمسة والنواتج والنتائج املطابقة لها يف سلسلة 

ل حسب الحاجة  النتائج معّد لتوجيه برامج املنظمة لفرتة متتد عىل خمس سنوات، وسوف يُعدَّ العمل(. وإطار 

بحيث يعكس التقدم املحرز والتحديات الجديدة واملوارد املتاحة.

املستدامة،  التنمية  أهداف  يخص  ما  يف  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  التقارير  املنظمة  تقدم  وسوف 

بالنسبة إىل املؤرشات التي تقع تحت رعاية املنظمة وأهداف التنمية املستدامة األخرى التي يساهم فيها برنامج 

املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات.

ويصف الجدول التايل النواتج الواجب تحقيقها واملؤرشات املتصلة بها يف إطار كل من األهداف الخمسة لخطة 

املحرز من جانب  التقدم  لرصد  املؤرشات  ُوضعت هذه  وقد  امليكروبات.  مقاومة مضادات  بشأن  املنظمة  عمل 

أيًضا خطوة أولية لتطوير املؤرشات عىل نحو أكرب عىل  الوثيقة توفّر  املنظمة عىل صعيد تنفيذ األنشطة. وهذه 

مستوى النتائج واآلثار.
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النتيجة 1: زيادة الوعي إزاء مخاطر مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة واملشاركة يف تغيري املامرسات

مؤرشات الناتج النواتج

الناتج 1-1

تطوير األفكار بشأن رفع مستوى الوعي واإلبالغ 

عن املخاطر وتغيري السلوكيات

عدد البلدان املدعومة من املنظمة لوضع االسرتاتيجيات لرفع مستوى الوعي، والدعوة واإلبالغ عن املخاطر وتغيري  1-1-م-1 

السلوكيات.

عدد الخطوط التوجيهية وأدوات تنمية القدرات التي تتيحها املنظمة إىل الرشكاء لوضع منتجات خاصة بهم يف  1-1-م-2 

مجال االتصاالت وتغيري السلوكيات.

عدد املبادرات التي تُطلق بدعم من املنظمة لتقييم مشاركة أصحاب املصلحة، وتحليل الحواجز يف وجه التغيري  1-1-م-3 

وتقييم املشاركة والتدخالت لتغيري السلوكيات.

الناتج 2-1

دعم وتنفيذ املبادرات لرفع مستوى الوعي 

واملشاركة

عدد املنتجات يف مجال التوعية، والدعوة، واإلبالغ عن املخاطر والتعليم التي وضعتها املنظمة واملتكيفة مع  1-2-م-1 

مجموعات أصحاب املصلحة والسياقات املحددة.

عدد املبادرات التي تنفذها املنظمة، مبا يف ذلك الدورات التدريبية، والحمالت واالجتامعات، للتوعية والدعوة  1-2-م-2 

وتغيري السلوكيات يف مجال مقاومة مضادات امليكروبات.

النتيجة 2: تعزيز األدلّة من خالل املراقبة والبحوث املتعددة القطاعات يف مجاالت مقاومة مضادات امليكروبات، واستخدام مضادات 
امليكروبات ومخلفات مضادات امليكروبات

مؤرشات الناتج النواتج

الناتج 1-2

تحسني قدرات املختربات عىل توليد بيانات 

وبيانات ضخمة رفيعة الجودة عن مقاومة 

مضادات امليكروبات ومخلفات مضادات 

امليكروبات

عدد املختربات املشاركة يف النظم الوطنية ملراقبة مقاومة مضادات امليكروبات لألغذية والزراعة التي يجري تقييمها  2-1-م-1 

باستخدام أداة تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات ونظم مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات.

وضع أداة لتقييم قدرات املختربات يف اختبار مخلفات مضادات امليكروبات يف ما يخص األغذية والزراعة. 2-1-م-2 

عدد الدورات التدريبية و/أو املوارد املتصلة باملختربات )مثاًل، الخطوط التوجيهية، والربوتوكوالت، ونظم إدارة  2-1-م-3 

معلومات املختربات( بشأن قابلية التأثر مبضادات امليكروبات أو اختبار املخلفات املدعومة من املنظمة.

الناتج 2-2

دعم املراقبة، والرصد والبحث يف مجاالت مقاومة 

مضادات امليكروبات، واستخدامها ومخلفات 

مضادات امليكروبات

عدد النظم الوطنية ملراقبة مقاومة مضادات امليكروبات لألغذية والزراعة التي يجري تقييمها باستخدام أداة تقييم  2-2-م-1 

منظمة األغذية والزراعة للمختربات ونظم مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات.

عدد البلدان التي تستفيد من دعم املنظمة يف وضع وتنفيذ نظمها الوطنية وأطرها املتعلقة مبقاومة مضادات  2-2-م-2 

امليكروبات و/أو باستخدام مضادات امليكروبات.

عدد األنشطة البحثية املتصلة مبراقبة ورصد مقاومة/استخدام مضادات امليكروبات )مثاًل، املقاالت العلمية  2-2-م-3 

واجتامعات الخرباء والتقارير الفنية( التي ساهمت فيها املنظمة.

الناتج 3-2

تنمية املوارد والقدرات يف مجال علم األوبئة

إنشاء منصة بيانات لألغذية والزراعة بشأن مقاومة/استخدام مضادات امليكروبات لدعم التقدم املحرز من جانب منصة  2-3-م-1 

النظام الثاليث للمراقبة املتكاملة واألعضاء عىل صعيد أنشطة رصد مقاومة مضادات امليكروبات واستخدامها.

عدد الدورات التدريبية واملوارد يف علم األوبئة )مثاًل، حلقات العمل والربوتوكوالت( إلدارة وتحليل البيانات املتصلة  2-3-م-2 

مبقاومة مضادات امليكروبات واستخدامها بدعم من املنظمة.

خطة عمل منظمة الغذاء والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2025-2021
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النتيجة 3: اعتامد أصحاب املصلحة يف قطاعي األغذية والزراعة للمامرسات الجيدة للتقليل إىل الحّد األدىن من حاالت اإلصابة بالعدوى وانتشار 
مقاومة مضادات امليكروبات

مؤرشات الناتج النواتج

الناتج 1-3

إتاحة التوجيهات لتنفيذ املامرسات الجيدة 

للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها

عدد املوارد التي أنتجتها املنظمة )مثاًل، مواد التوجيه يف املستودع والدورات التعليمية اإللكرتونية( لتعزيز  3-1-م-1 

املامرسات الجيدة للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها يف قطاعي األغذية والزراعة.

عدد البلدان التي تدعم فيها املنظمة تنمية القدرات لتعزيز املامرسات الجيدة للتقليل من مقاومة مضادات  3-1-م-2 

امليكروبات واحتوائها من خالل تنفيذ الخطوط التوجيهية الدولية )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية، 2015؛ املنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2019 ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2014( 

يف األغذية والزراعة.

الناتج 2-3

وضع وتنفيذ التدخالت لتشجيع املامرسات الجيدة 

للتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها

عدد البلدان التي توفّر فيها املنظمة الدعم لدمج اعتبارات مقاومة مضادات امليكروبات يف الربامج الوطنية لصحة  3-2-م-1 

الحيوانات والنباتات الربية واملائية.

عدد الدورات التدريبية املنفذة بدعم من املنظمة واملوجهة للمهنيني )مثاًل، األطباء البيطريون، واملوظفون  3-2-م-2 

الحكوميون واملزارعون( لتعزيز املامرسات الجيدة لخفض حاالت العدوى، والتقليل من مقاومة مضادات امليكروبات 

واحتوائها. 

عدد الدراسات )مثاًل، املسوحات بشأن املعرفة واملواقف واملامرسات، وتشخيص السلوكيات( التي تُجرى بدعم من  3-2-م-3 

املنظمة لبناء املعرفة بشأن التجارب والتقنيات الفعالة لتغيري السلوكيات واالستفادة من املامرسات الجيدة.

النتيجة 4: استخدام أصحاب املصلحة يف قطاعي األغذية والزراعة ملضادات امليكروبات بطريقة مسؤولة

مؤرشات الناتج النواتج

الناتج 1-4

وضع وتشاطر التوجيهات واملوارد لالستخدام 

الرشيد ملضادات امليكروبات

عدد املوارد املنتجة بدعم من املنظمة لتعزيز االستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات )مثاًل، املستودع والخطوط  4-1-م-1 

التعليمية اإللكرتونية(. الفنية والدورات  التوجيهية 

عدد البلدان التي تساهم املنظمة يف تنمية قدراتها للرتويج لالستخدام الحذر ملضادات امليكروبات، وفق ما تحّدده  4-1-م-2 

احتياجات األعضاء والتوجيهات الدولية ذات الصلة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2015؛ 

املنظمة العاملية لصحة الحيوان، 2019 ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2014(.

الناتج 2-4

وضع وتنفيذ مبادرات لتمكني االستخدام الرشيد 

ملضادات امليكروبات

عدد املبادرات )مثاًل، االجتامعات وحلقات العمل( التي تساهم يف إقامة شبكات أو مجتمعات املامرسة إلدارة  4-2-م-1 

مضادات امليكروبات امليرّسة عن طريق دعم املنظمة.

عدد الدورات التدريبية العملية لتنفيذ الخطوط التوجيهية الفنية واملعايري الدولية لالستخدام الرشيد ملضادات  4-2-م-2 

امليكروبات بدعم من املنظمة.

عدد الدراسات التي تُجرى بدعم من املنظمة لفهم مستويات اعتامد االستخدام الحذر ملضادات امليكروبات وسالسل  4-2-م-3 

قيمة مضادات امليكروبات يف صحة الحيوان والنبات. 
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النتيجة 5: تعزيز آليات الحوكمة وتخصيص املوارد من أجل التقليل من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوائها عىل نحو مستدام يف قطاعي 
األغذية والزراعة

مؤرشات الناتج النواتج

الناتج 1-5

دعم السياسات واألطر التنظيمية الحتواء مقاومة 

مضادات امليكروبات

عدد: )1( البلدان و)2( املنظامت اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية التي توفّر فيها املنظمة الدعم لتعزيز السياسات  5-1-م-1 

واألطر املؤسسية لتنفيذ خطة العمل الوطنية )مثاًل اجتامعات املتابعة مببادرة من الحكومة حول صياغة وتنفيذ 

التوصيات يف مجال السياسات، وخطط العمل واالسرتاتيجيات وأنشطة التنسيق(.

عدد: )1( البلدان و)2( املنظامت اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية التي تقوم فيها أطر قانونية جرى تقييمها وتوصيات  5-1-م-2 

لإلصالح القانوين متّت صياغتها باستخدام أدوات املنظمة، و/أو مراعاة املعايري الدولية ذات الصلة واملامرسات 

الجيدة.

عدد: )1( البلدان و)2( املنظامت اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية املدعومة إلطالق مناقشة بشأن التخلص التدريجي من  5-1-م-3 

استخدام مضادات امليكروبات لتعزيز النمو أو تنظيمه أو تقييده.

الناتج 2-5

دعم البحوث حول االبتكارات والحوافز يف 

قطاعات األغذية والزراعة

عدد دراسات الحالة أو تقييامت األثر االقتصادي لتطبيق املامرسات الجيدة وتعظيم استخدام مضادات امليكروبات  5-2-م-1 

التي تدعمها املنظمة.

عدد التدخالت املدعومة من املنظمة لتوليد األدلة عىل الحوافز االقتصادية. 5-2-م-2 

الرشاكات املنشأة يف مجال البحوث والتنمية )مثاًل تشخيص نقطة الرعاية والبدائل ملضادات امليكروبات(. 5-2-م-3 

الناتج 3-5

تنفيذ ودعم الرشاكات وأوجه التعاون املتعددة 

القطاعات

عدد املبادرات )مثاًل الشبكات واألطر اإلقليمية ومبادرات التعاون الثاليث( املدعومة من املنظمة لتعزيز التعاون يف إطار  5-3-م-1 

نهج "الصحة الواحدة" عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي يف ما يخص مقاومة مضادات امليكروبات.

عدد البلدان التي استفادت من دعم املنظمة لتحديد الثغرات وتفعيل خطط العمل الوطنية من خالل تطبيق أدوات  5-3-م-2 

املنظمة )مثاًل، مسار اإلدارة التدريجي ملقاومة مضادات امليكروبات، وتحليل الحالة للمخاطر املتصلة مبقاومة مضادات 

امليكروبات(.

خطة عمل منظمة الغذاء والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2025-2021
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