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جلنة الربنامج
الدورة التاسعة عشرة بعد املائة
روما 20-16 ،مايو/أيار 2016

حتديث عن عمل منظمة األغذية الزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات
موجز
 تُعرض هذه الوثيقة استجابة لطلب جلنة الربنامج خالل دورتها الثامنةة عشةرة بعةد املائةة (نوتمربيتشةرين الثةاني
 ،)2015واجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة ،تقديم معلومات حمدّثة إىل جلنة الربنةامج عةن األنشةطة
اجلارية واملقررة لفرتة السنتني  ،2017-2016تضالً عن املتطلبات املقدّرة من املوارد وتواترهةا متاشةياً مةع برنةامج
العمل وامليزانية املعتمد.
اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة الربنامج
إن جلنة الربنامج مدعوّة إىل اإلحاطة علماً بالتقدّم احملرز علةى عةعيد عمةل منظمةة األغذيةة والزراعةة (الفةاو) اخلةا
مبقاومة مضادات امليكروبات وتوتري أي توجيهات تراها مناسبة.
ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Juan Lubroth

رئيس دائرة الصحة احليوانية
كبري املوظفني البيطريني
اهلاتف+39 06570- 54184 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أوالً -مقدمة
بعد اعتماد القرار 4ي 2015من جانب مؤمتر الفةاو يف دورتةه التاسةعة والةثالثني يف يونيةويحزيران  2015عةن
-1
مقاومة مضادات امليكروبات ،وجّهت جلنة الربنامج ،يف دورتها الثامنة عشرة بعد املائة (نوتمربيتشرين الثاني ،)2015
مع التشديد على أهمية العمل الذي تقوم به الفاو يف مةا صة مقاومةة مضةادات امليكروبةات ،طلبة ًا إىل األمانةة لتقةديم
معلومات حمدّثة إىل دورتها القادمة حول األنشطة اجلارية واملقررة لفرتة السنتني  ،2017-2016تضةالً عةن املتطلبةات
املقدّرة من املوارد وتواترها متاشي ًا مع برنامج العمل وامليزانية املعتمد.
وأعدّت الفاو ،دعماً لتنفيذ قرار املؤمتر 4ي ،2015خطة عمةل مةدتها مخةس سةنوات بشةمن مقاومةة مضةادات
-2
امليكروبات (خطة العمل) (امللحق  ،)1كما مت تقديم معلومات إضاتية إىل اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعةد املائةة
ضمن املذكرة اإلعالمية رقم  4من الوثيقة  CL 153/3بعنةوان ععمةل منظمةة األغذيةة والزراعةة بشةمن مقاومةة مضةادات
امليكروباتع.
وسةيتطلب تنفيةةذ أنشةةطة اإلشةةرا العامليةةة والقطريةةة املدرجةة يف خطةةة عمةةل الفةةاو بشةةمن مقاومةةة مضةةادات
-3
امليكروبات ،مبا يشمل مسةتوى التعةاون املطلةوع مةع الشةركاو الةدوليني ،مسةاهمات طوعيةة بقيمةة  10ماليني دوالر
أمريكي ،أي مليوني دوالر أمريكي سنوياً ملدة مخس سنوات.1
وتتوخى خطة العمل أربعة جماالت تركيز رئيسية ترتبط بالصحة العامة والثروة احليوانية واحملاعيل واملةوارد
-4
املائية ،وهلا أيضاً تمثري على األمن الغذائي والتغذية والبيئة والتنمية املسةتدامة .وتةدعو خطةة العمةل إىل وضةع برنةامج
يشمل املنظمة كلها ويشرك املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية ،ولقد مت إدراج خطة العمل بالكامل يف برنامج العمةل للفةرتة
 2017-2016مع حتديد أهدا واضحة ونتائج متوقعة على املستويني العاملي والقطري تتناسب مع املوارد املتاحة.
وتتسم الربامج االسرتاتيجية املتعلّقة باالتفاقات واالتفاقيات الدوليةة (الربنةامج االسةرتاتيجي  ،)2واملواعةفات
-5
واألغذية اآلمنة (الربنامج االسرتاتيجي  ،)4والوقاية ومواجهة التهديدات (الربنامج االسرتاتيجي  ،)5بمهمية خاعة.

ثانياً -خطة عمل منظمة األغذية والزراعة  -جماالت تركيز العمل
مع الرتكيز على معاجلة أثر مقاومة مضادات امليكروبات على قطاعي األغذية والزراعةة ،حةددت الفةاو أربعةة
-6
جماالت لرتكيز اجلهود وهي:

1

ال يشمل هذا املبلغ تنفيذ األنشطة داخل البلدان إذ سيتطلب ذلك مجع مساهمات طوعية إضاتية ويأو أموال من خارج امليزانية.
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حتسني الوعي والدعوة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات وما يصاحبها من تهديدات؛
تنميةةةة القةةةدرات علةةةى مراقبةةةة مقاومةةةة مضةةةادات امليكروبةةةات واسةةةتخدام مضةةةادات امليكروبةةةات
يف األغذية والزراعة ورعدهما؛
تعزيز احلوكمة املتعلقة باستخدام مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة؛
تشجيع املمارسات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالستخدام احلكيم ملضادات امليكروبات.

ثالثاً -التعاون مع وكاالت وأنشطة أخرى
من املسلم به أنه ما من منظمة تستطيع مبفردها معاجلة مجيع جوانب مقاومة مضةادات امليكروبةات ،غةري أن
-7
الفاو تريدة يف اتساع واليتها واختصاعاتها مما ميكّنها من احلد من حةدوثها عةرب متثيلةها الواسةع النطةاخت (اصصةات
تنية وقطاعات تنمية وتواعل جغرايف) .وكونها املنظمة الدولية الوحيدة اليت جتمع ما بني الصةحة والتغذيةة واجلوانةب
الزراعية وسالمة األغذية واألعال وقضايا بيئية يف السةياقات املائيةة والربيةة ،تُقةيم الفةاو بسةهولة روابةط مةع منظمةة
الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان ،كما لديها قيمة مضةاتة حبكةم عملةها املعيةاري األولةي واحلةوار الةذي
جتريه يف جمال السياسات وجهود تنمية القدرات داخل البلدان.
ولقد شاركت الفاو يف شراكة ثالثية مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان مستحدثةً أواعةر
-8
متينة وتعّالة للتعاون يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات مبا تيها اجلوانب ذات الصلة هليئة الدستور الغذائي واللوائح
الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية وجهود املنظمة العاملية لصحة احليةوان الراميةة إىل تعزيةز اخلةدمات
البيطرية ورعد أدائها.
واستضةةاتت الفةةاو ،يف تربايريشةةبا  ،2016ويف إطةةار االتفةةاخت الثالثةةي بشةةمن مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات،
-9
االجتماع التنسيقي التنفيذي السنوي الثالثي األطرا الثاني والعشرين الذي متخّض عن اتفاخت بشمن اخلطوات امللموسةة
للمضي قدم ًا تض ًال عن اخلطوات الالزمة للفت انتبةاه العةاإ إىل مقاومةة مضةادات امليكروبةات .ويف هةذا الصةدد ،تةدعم
الوكاالت الثالث إعداد إعالن أو قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات لتعتمةده اجلمعيةة
العامة يف سبتمربيأيلول  .2016وعُقد اجتماع ثالثي حتضريي يف نيويةورك يف  18أبريلينيسةان  2016إلطةالع املمةثلني
الدائمني يف نيويورك على قرار اجلمعية العامة هذا .وستدعم الفاو ،متابعةً لنموذج السنة الفائتةة ،انعقةاد أسةبوع ثالثةي
للتوعية مبقاومة مضادات امليكروبات يف نوتمربيتشرين الثاني .2016
 -10ويتخذ هذا التعاون الثالثي على املستوى القطري شكل برامج التنفيذ املشرتكة .ويف هذا الصدد ،جيرى اآلن يف
بعض البلدان اختبار جترييب لدليل أعدّ بصورة مشرتكة من شمنه دعم البلدان يف جمةال وضةع خطةط عمةل وطنيةة عةن
مقاومة مضادات امليكروبات .وباإلضاتة إىل ذلك ،سيُنظم عدد مةن حلقةات العمةل اإلقليميةة يف الفةرتة  2017-2016يف
إطار التعاون الثالثي.
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 -11وستناقش هيئة الدستور الغذائي خالل دورتها القادمة يف يونيويحزيران  2016التحديث الواجب إدخاله علةى
الوثيقتني املتعلّقتني مبقاومة مضادات امليكروبات .2كما ستنظر اهليئة يف احلاجةة إىل الطلةب مةن الفةاو ومنظمةة الصةحة
العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان عقد مشاورات للخرباو بهد استعراض أي أدلّة علمية جديةدة متعلّقةة مبقاومةة
مضادات امليكروبات يف سلسلة األغذية دعماً ألي تنقيح قد يطرأ على نصو الدستور الغذائي.
 -12وعالوة على ذلك ،كانت الفاو عضواً نشط ًا ومستشارًا دائم ًا يف برنامج العمل من أجةل األمةن الصةحي العةاملي،
وهي مبادرة بقيادة قطرية تشمل حوالي  60بلداً وخمصصة ملواجهة تهديدات األمراض املعدية .ولقد أدّى برنامج العمةل
إىل وضع جمموعات من اإلجراوات للوقاية واالستشةعار واالسةتجابة ،مبةا يف ذلةك جمموعةة مةن اإلجةراوات املخصصةة
حصري ًا ملقاومة مضادات امليكروبات.
 –13كما شاركت الفاو يف اجملموعة االستشارية بشمن املراقبة املتكاملة ملقاومة مضةادات امليكروبةات التابعةة ملنظمةة
الصحة العاملية ،وأعدّت أداة خمربيةة لرسةم اخلةرائط اخلاعةة مبقاومةة مضةادات امليكروبةات إىل جانةب مسةار إداري
تدرجيي للحد من خماطر مقاومة مضادات امليكروبات.

رابعاً -جهود تعبئة املوارد واملشاريع قيد اإلعداد
 -14تستند خطة عمل الفاو اليت متتد على مخس سنوات إىل عملية قوية لتعبئة املوارد تُشرك املسؤولني عن الربامج
االسرتاتيجية ،واملدراو العامني املساعدين من كل مةن إدارة اإلشةرا علةى الربنةامج والتعةاون الةتقد ،وإدارة الزراعةة
ومحاية املستهلك ،وإدارة مصايد األمساك وتربية األحياو املائية .ومن شمن املشاركة النشطة للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية
الفرعية والقطرية أن تيسّر تدتّق املعلومات والنواتج بني خطة عمل الفاو العاملية واملبادراتي األولويات الوطنية واإلقليمية
يف هذا اجملال.
 -15وتُعهد إىل جمموعة عمل مشرتكة بني اإلدارات ومعنية مبقاومة مضادات امليكروبات مهمة تنسةيق تنفيةذ خطّةة
العمل بشمن مقاومة مضادات امليكروبات املمتدة على مخةس سةنوات .ويةرأ اجملموعةة كةبري املسةؤولني البيطةريني يف
املنظمة ،بتوجيه مةن مةدير شةعبة اإلنتةاج احليةواني وعةحة احليةوان ،واملةدير العةام املسةاعد إلدارة الزراعةة ومحايةة
املستهلك ،وهي تتملف من مسؤولني من الوحدات املعنية يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية على حد سواو.

 2عمدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائهاع ( )CAC/RCP 61-2005وعاخلطو التوجيهية بشمن حتليل خماطر مقاومة مضادات
امليكروبات اليت حتملها األغذيةع (.)CAC/GL 71-2011

5

PC 119/3

 -16واعتباراً من أبريلينيسان  ،2016أمّنت الفاو موارد من خةارج امليزانيةة بلغةت قيمتهةا اإلمجاليةة  2.9مليةون
دوالر أمريكي  ،ويتضمن املبلغ متوي ًال مةن الوكالةة األمريكيةة للتنميةة الدوليةة لةدعم العمةل يف جمةال مقاومةة مضةادات
امليكروبات كجزو من برنامج متعدد السنوات للوكالة يرمي إىل مواجهة التهديدات الوبائية الناشئة يف آسيا (مليونا دوالر
أمريكي) ،ومتويالً من اململكة املتحدة ومشال آيرلندا (عندوخت تليمينةغ  )Fleming Fund -لةدعم عمةل الفةاو يف جمةال
مقاومة مضادات امليكروبات يف كمبوديا وغانا وتييت نام وزمبابوي ( 900 000دوالر أمريكةي) .ولقةد ألطلقةت مناقشةات
مع البلدان املاحنة احملتملة (االحتاد الروسي واململكة املتحدة وترنسا) اليت أعربت عن اهتمامها مبواعلة دعم الفاو.

خامساً -آليات التنفيذ
 -17إن األنشطة املرتبطة مبقاومة مضادات امليكروبات منتشرة عةرب اإلطةار االسةرتاتيجي للفةاو وهةي تنطةوي علةى
أهدا حمددة ضمن الربامج االسرتاتيجية  2و 4و .5وستقود الشعب الفنية واملكاتب امليدانية يف املنظمةة عمليةة تنسةيق
األنشطة ضمن جماالت اختصاعها يف زراعة احملاعيل ومحايتها ،وسالمة األغذية واألعال  ،وإنتاج احليوانات الربية
واملائية وعحّتها ،مع إيالو االهتمام الواجب للجوانةب التنظيميةة والتشةريعات املشةرتكة بةني الةوزارات .وتتةوىل الفةاو
واهليئات اإلقليمية املعنية واحلكومات بصورة مشرتكة مسؤولية التنفيذ علةى املسةتويني اإلقليمةي والةوطد رهنةاً بتةواتر
التمويل.
 -18ويُكرّ حالياً ما ال يقل عن وقت مخسة موظفني من الفئة الفنية بدوام كامل للعمل املتعلق مبقاومةة مضةادات
امليكروبات ضمن جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروبات ويف إطةار الةربامج االسةرتاتيجية املةذكورة ،وتُبةذل
اجلهود لزيادة عدد املوظفني املعنيني بالدعم التقد ،ال سيما على املستوى القطري ،رهناً مبسةتوى املسةاهمات الطوعيةة
اليت ستتم تعبئتها خلطة العمل.

سادساً -امليزانية املقدّرة لتنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات
 -19وكما أشري إليه أعاله ،سيتطلب تنفيذ أنشطة اإلشرا القطرية والعامليةة املدرجةة يف خطةة عمةل الفةاو بشةمن
مقاومة مضادات امليكروبات ،مساهمات طوعية بقيمة  10ماليني دوالر أمريكي ،أي مليةوني دوالر أمريكةي سةنوياً ملةدة
مخس سنوات 3.ويقدّر املبلغ اإلمجةالي لتنفيةذ أنشةطة الفةرتة  2017-2016بةة  4ماليةني دوالر أمريكةي يف جمةاالت
4
الرتكيز األربعة ذات األولوية املبيّنة يف اجلداول  1و 2و.3

 3ال يشمل هذا املبلغ تنفيذ األنشطة داخل البلدان إذ سيتطلب ذلك مجع مساهمات طوعية إضاتية ويأو أموال من خارج امليزانية.
 4يف حني أن خطة عمل الفاو بشمن مقاومة مضادات امليكروبات تلقى دعم املوارد البشرية ومتوّل من الربنامج العادي ،تإنها تتطلب متويالً إضاتياً
وجديداً لضمان القيام بعمل مشرتك بني القطاعات ضمن الفاو إىل جانب دعم األنشطة داخل البلدان.
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 -20وستعتمد املتطلبات من امليزانية لتنفيذ خطة عمل الفاو على املستوى القطري علةى تقيةيم معمّةق خلةط األسةا
وعلى نهج تشاركي مع اجلهات الفاعلة الوطنية من القطاعني العام واخلا لتحسةني تقيةيم مسةتوى الةوعي والقةدرات
والفجوات أو مستوى التفاعل الالزم بني القطاعات وعلى استعراضات معمّقة لألنظمة القائمةة واألطةر القانونيةة .وجيةب
استخدام اسرتاتيجية على مخس سنوات بالنسبة إىل البلةدان ذات الةدخل املةنخفض إىل املتوسةط (باعتبةار أن الةدورات
املمتدة على سنتني غري كاتية الجتذاع ما يلزم من االنتباه وإلحداث األثر املرغوع يف جمال االسةتدامة) ،ويُقةدّر نطةاخت
امليزانية املعقولة بني  3.6مليون دوالر أمريكي و 4.9مليون دوالر أمريكي خلطة متتد على مخس سنوات.

سابعاً -اخلطوات التالية
 -21سرتكّز الفاو عملها خالل ترتة السنتني  2017 – 2016على االرتقاو مبستوى الوعي عن أهمية نهج عالصةحة
الواحدةع بصورة عامة وعن مقاومةة مضةادات امليكروبةات بصةورة خاعةة (مصةايد األمسةاك وسةالمة األغذيةة والتغذيةة
والسياسات) وكذلك على زيادة املساهمات عرب الربامج االسرتاتيجية (الربامج االسرتاتيجية  2و 4و.)5
 -22ومن املمكن النظر يف إنشاو آلية حلساع أمانة متعدد األطرا للمنظمات الدولية (منظمة الصحة العامليةة والفةاو
واملنظمة العاملية لصحة احليوان ووكاالت مهتمة أخرى من األمم املتحدة) وغريها من الشركاو من أجةل معاجلةة املسةائل
التاليةةة )1( :إنشةةاو قواعةةد للبيانةةات؛ ( )2التةةدريب واالمتثةةال؛ ( )3إعةةداد مةةواد تعليميةةة بشةةمن املمارسةةات اجليةةدة
واملسؤوليات املشرتكة؛ ( )4إشراك الدستور الغذائي على أن تدار اآللية من جانب الفاو أو منظمة الصحة العاملية.
 -23كما ستساهم الفاو ،ضمن االتفاخت الثالثي ،يف دعم أنشطة اإلرشاد املشرتكة املتعلّقة بالقطةاع اخلةا  .وستوسّةع
الفاو ،بالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ،نطاخت عملها علةى قاعةدة بيانةات عامليةة بشةمن اسةتخدام مضةادات
امليكروبات يف احليوانات ،بهد إدراج معلومات وإحصاوات متعلّقة باألغذية والزراعة واإلنتاج والصةادرات والةواردات
واالستخدام املخص ملضادات امليكروبات.
اجلدول  - 1متطلبات التمويل (الفرتة  )2017-2016حبسب جماالت تركيز خطة عمل الفاو
1
2

3
4

خطة عمل الفاو  -جماالت الرتكيز
حتسني الوعي والدعوة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات وما يصاحبها من تهديدات
تنميةةة القةةدرات علةةى مراقبةةة مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات واسةةتخدام مضةةادات امليكروبةةات
يف األغذية والزراعة ورعدهما
تعزيز احلوكمة املتعلقة باستخدام مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة
تشجيع املمارسات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالستخدام احلكيم ملضادات امليكروبات
اجملموع

5

2016

2017

اجملموع

240,000

240,000

480,000

440,000

440,000

880,000

320,000

320,000

640,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

 5يف حني أن خطة عمل الفاو بشمن مقاومة مضادات امليكروبات تلقى دعم املوارد البشرية ومتوّل من الربنامج العادي ،تإنها تتطلب متويالً إضاتياً
وجديداً لضمان القيام بعمل مشرتك بني القطاعات ضمن الفاو إىل جانب دعم األنشطة داخل البلدان.
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اجلدول  – 2توزيع متطلّبات التمويل (الفرتة  )2017-2016حبسب نوع األنشطة
الفرتة 2017-2016

1

2

3

4

حتسةةني الةةوعي والةةدعوة بشةةمن مقاومةةة
مضةةةادات امليكروبةةةات ومةةةا يصةةةاحبها
من تهديدات
تنميةةةة القةةةدرات علةةةى مراقبةةةة مقاومةةةة
مضادات امليكروبةات واسةتخدام مضةادات
امليكروبات يف األغذية والزراعة ورعدهما
تعزيز احلوكمة املتعلقة باستخدام مضادات
امليكروبات يف األغذية والزراعة
تشجيع املمارسات اجليدة يف نظم األغذيةة
والزراعةةةةةةة واالسةةةةةةتخدام احلكةةةةةةيم
ملضادات امليكروبات
اجملموع

املوظفون

الوعي

عملينينينينينيات حلقنينينينينينيات الدع
التقينينينينينينيي العمنينينينينينينينيل
داخل البلد

اإلقليمينينينينية
والوطنية

املعدات

اجملموع

220,000

75,000

45,000

65,000

45,000

30,000

480,000

340,000

40,000

18,000

32,000

55,000

395,000

880,000

220,000

30,000

55,000

115,000

60,000

160,000

640,000

750,000

255,000

165,000

350,000

250,000

230,000

2,000,000

1,530,000

400,000

283,000

562,000

410,000

815,000

4,000,000

اجلدول  – 3توزيع متطلّبات التمويل (الفرتة  )2017-2016حبسب الربامج االسرتاتيجية ووفقاً جملاالت تركينيز
خطة عمل الفاو (الفرتة )2017-2016
اإلطار االسرتاتيجي  /فرتة السنت

الربننينينينينينينينينينينينينيامج الربننينينينينينينينينينيامج الربننينينينينينينينينينيامج
االسرتاتيجي 2

1

2

3

4

حتسني الوعي والدعوة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات وما يصاحبها
من تهديدات
تنمية القدرات علةى مراقبةة مقاومةة مضةادات امليكروبةات واسةتخدام
مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة ورعدهما
تعزيةةةةز احلوكمةةةةة املتعلقةةةةة باسةةةةتخدام مضةةةةادات امليكروبةةةةات
يف األغذية والزراعة
تشجيع املمارسات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالستخدام احلكيم
ملضادات امليكروبات
اجملموع

45,000

20,000

100,000

االسرتاتيجي 4

170,000

270,000

440,000

االسرتاتيجي 5

265,000

590,000

100,000

اجملموع

480,000

880,000

640,000

120,000

580,000

1,300,000

2,000,000

285,000

1,460,000

2,255,000

4,000,000
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امللحق 1

إن مقاومة مضادات امليكروبات ظاهرة طبيعية تتكيف تيها الكائنات الدقيقة لوجةود عوامةل مضةادة للميكروبةات ،وهةي
نتيجة أي استخدام للعقاقري املضادة للميكروبات يفاقمها االستخدام غري السليم هلذه العقاقري.
إن تواتر العقاقري املضادة للميكروبات واستخدامها يف احليوانات الربية واملائية ويف إنتاج احملاعيل أمر أساسي لصحتها
وإنتاجيتها ولتعزيز مساهمتها يف حتقيق األمن الغذائي وسالمة األغذية ورتةاه احليةوان .غةري أن هنةاك خمةاو عامليةة
متنامية من أن مقاومة مضادات امليكروبات تهدد بعكةس مسةار هةذه املنةاتع .ولةدى اإلنسةان ،تهةدد مقاومةة مضةادات
امليكروبات أيضاً برتاجع عقود من التحسينات يف الرعاية الصحية البشةرية .وميكةن أن تنتشةر مقاومةة ناشةئة يف موقةع
جغرايف معيّن أو يف أحد األنواع بسهولة إىل أماكن جغراتية أخرى أو متتد لتشمل أنواع أخرى تتؤثر بالتالي على البلدان
املتقدمة والنامية على حدٍ سواو.
خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات (مايو/أيّار )2016
لقد حددت الفاو أربع ركائز رئيسية للعمل على مقاومة مضادات امليكروبات وهي تشكّل جماالت تركيز خطة عمل الفاو
يف هذا اجملال .غري أن جماالت العمل األربعة هذه مرتبطة ارتباطةاً شةديداً وجيةب معاجلتهةا بةالتوازي .وعةالوة علةى
ذلك ،يتعيّن تنفيذ األنشطة عرب خمتلةف القطاعةات املتعلّقةة بةنظم األغذيةة والزراعةة إىل جانةب تبنّةي نهةج عالصةحة
الواحدةع .ويقرّ هذا النهج بمن عحة اإلنسان واحليوان والنظام اإليكولوجي مرتابطة .ويشةمل ذلةك تطبيةق نهةج منسّةق
وتعاوني ومتعدد االختصاعات ومشرتك بني القطاعات .ويتسةم هةذا الةنهج بمهميةة خاعةة لةدى تنةاول مسةملة مقاومةة
مضادات امليكروبات نظرًا إىل أنه يتيح املنظور املتعدد األبعةاد الة الزم ملعاجلةة أبعةاد تةرتاون مةن طريقةة تهمنةا للعوامةل
احملرّكة ملقاومة مضادات امليكروبات إىل تقييم أثرها االقتصادي وإجياد حلولي تدخالت قابلة للتطبيق.
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الشكل  :1جماالت الرتكيز األربعة خلطة عمل الفاو بشأن مقاومة مضادات امليكروبات

األدلة

الوعي

مقاومة مضادات امليكروبات

احلوكمة

املمارسات

تقوم جماالت الرتكيز كذلك بتحديد إطار للدعم الذي توتّره الفةاو مةن أجةل تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة بشةمن مقاومةة
مضادات امليكروبات .6ويُربز الشكل  2كيف ستدعم جماالت تركيز عمةل الفةاو األربعةة أهةدا خطةة العمةل العامليةة.
وسيتم تيسري مواومة األنشطة املختلفة وتنسيقها عن طريق تعزيز التعاون الثالثي.
الشنينيكل  :2جمنينياالت الرتكينينيز وعالقتهنينيا باألهنينيداس االسنينيرتاتيجية اخلمسنينية خلطنينية عمنينيل الفنينياو بشنينيأن مقاومنينية
مضادات امليكروبات
أهدا خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية

جماالت تركيز خطة عمل الفاو

اهلدس  :1املعلومات والتعليم والتواعل

الوعي

احلوكمة

األدلّة

احلوكمة

اهلدس  :3احلد من اإلعابات

املمارسات

احلوكمة

اهلدس  :4التشريعات واالستخدام األمثل

املمارسات

احلوكمة

اهلدس  :5االستثمار املستدام يف البدائل واحلد من

املمارسات

احلوكمة

اهلدس  :2اإلشرا

والرعد وحفظ السجالت

استخدام العقاقري

6

منظمة الصحة العاملية2015 ،أ ،خطة العمل العاملية بشمن مقاومة مضادات امليكروبات متاحة على العنوان التالي:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1
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جمال الرتكيز  -1حتس الوعي بشأن مقاومة مضادات امليكروبات وما يصاحبها من تهديدات
إن اكتساع حد أدنى من املعرتة حول هذه املسةملة ،وأسةباع ارتباطهةا يميةع أعةحاع املصةلحة علةى طةول سلسةلة
األغذية ،ميهّد الطريق حنو التغةيري وااللتةزام بااةاذ اإلجةراوات الالزمةة .وال يتجلةى دائمة ًا ارتبةا مقاومةة مضةادات
امليكروبات باألغذية والزراعة من حيث أثرها على القطاع وكذلك من حيث دور القطاع يف معاجلة هةذه املشةكلة .ويرمةي
جمال الرتكيز هذا إىل اااذ إجراوات تورية لزيةادة الةوعي مبقاومةة مضةادات امليكروبةات عةن طريةق تطةوير منتجةات
اتصاالت ودعوة تستهد قطاعات خمتلفة وتساعد البلدان على إجياد سبل مناسةبة ومراعيةة للثقاتةات لنشةر الرسةائل
اهلامة وتهم التحديات واملخاطر اليت تنطوي عليها مقاومة مضادات امليكروبات يف تلةك البلةدان .ويف مةا يتّصةل مبجةال
الرتكيز  ،2تسلّم الفاو متاماً بمهمية البعث برسائل قائمة على األدلة وضمان أنها ذات علة بقطةاعي األغذيةة والزراعةة.
وسيدعو جمال الرتكيز هذا أيضاً ،باعتبار أن مقاومة مضادات امليكروبات تشكّل جزوا ال يتجزأ مةن األغذيةة والزراعةة،
إىل النظر يف مقاومة مضادات امليكروبات على املستويني العاملي والوطد والعمل بالتعاون مع منظمات معنية أخرى.
الناتج  :1-1حتسني وعي أعحاع املصلحة املعنيني باألغذية والزراعة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
تطوير منتجات اتصاالت ودعوة ،تبعاً ملختلف القطاعات املستهدتة وأعحاع املصلحة املستهدتني ،مبةا يعكةس موقةف
منظمة األغذية والزراعة ونهجها.
دعم البلدان يف جمال التكييف ونشر منتجات االتصاالت والدعوة ،مع األخذ يف احلسةبان الوضةع اخلةا للبلةدياإلقليم
واجلهات املختلفة املعنية بقطاع األغذية والزراعة.
دعم البلدان لتضةع األخةرية االسةرتاتيجيات وأدوات االتصةاالت اخلاعةة بهةا لزيةادة الةوعي بشةمن مقاومةة مضةادات
امليكروبات يف األغذية والزراعة.
الناتج  :2-1إدراج مقاومة مضادات امليكروبات يف املناقشات احلاعلة على مستوى السياسات حول األغذية والزراعة

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
الدعوة إلدراج مقاومة مضادات امليكروبات يف االجتماعات الرتيعة املستوى (مثل جلنة األمن الغةذائي العةاملي واجلمعيةة
العامة لألمم املتحدة ومؤمترات منظمة األغذية والزراعة وغريها) إىل جانب توتري الةدعم الفةد لتيسةري النظةر يف مقاومةة
مضادات امليكروبات يف مثل هذه املنتديات الرتيعة املستوى الرامية إىل وضع السياسات.
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تنظيم أحداث للتوعية العامة بشمن مقاومة مضادات امليكروبات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية بالشراكة مةع
منظمات أخرى (مث ًال املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية وغريها) أو املشاركة يف مثل هذه األحداث.
نشر وتعميم تقارير تشري إىل التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل الفاو بشمن مقاومة مضادات امليكروبات.
جمنينيال الرتكينينيز  -2تنمينينية القنينيدرات علني مراقبنينية مقاومنينية مضنينيادات امليكروبنينيات واسنينيتتدامل مضنينيادات امليكروبنينيات
يف األغذية والزراعة ورصدهما
يشكّل تهم نطاخت استخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعةة أسةا تفعيةل
العمل يف هذا اجملال ،وعنصراً حامس ًا أيض ًا لقيا أثر اإلجراوات والتقدّم احملةرز ملعاجلةة هةذه املشةكلة .ومةع التسةليم
بصعوبة أن تتخذ البلدان إجراوات بناو على بيانات واردة من أماكن أخرى يف العاإ ،يرمي جمال الرتكيز هةذا إىل دعةم
توليد البيانات حملياً دعماً الااذ اإلجراوات على الصعيد احمللي وبناو القدرات تدرجيي ًا على املستوى احمللةي لتوليةد
املزيد من البيانات الشاملة .كما سيتم تنفيذ هذا العمةل بالتعةاون الوثيةق مةع املنظمةة العامليةة لصةحة احليةوان ومنظمةة
الصحة العاملية بهد دعم النظم املتكاملة لإلشةرا والرعةد وتعزيةز تقاسةم البيانةات بةني القطاعةات علةى املسةتويني
احمللي والعاملي .وسريمي جمال الرتكيز هذا أيضاً إىل توتري املعلومات املتعلّقة مبقاومة مضةادات امليكروبةات ،واملرتبطةة
ارتباط ًا وثيق ًا بقطاعي األغذية والزراعة ،على نطاخت واسع.
الننينياتج  :1-2حتسةةني املعرتةةة بشةةمن مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات واسةةتخدام مضةةادات امليكروبةةات يف جمةةال
الزراعة واألغذية

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
تطوير مواد تدريبية (مبا يف ذلك منةاهج التعلةيم اإللكرتونةي) بشةمن مقاومةة مضةادات امليكروبةات واسةتخدام مضةادات
امليكروبات وما يتعلق بها من أنشطة املراقبة والرعد.

تشجيع البحوث أو الدراسات اهلادتة إىل حتسني املعار القائمة بشمن استخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضةادات
امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة ،مبا يف ذلك النقل منيإىل البشر وبيئة الزراعة وإنتاج األغذية ،واملساهمة يف هةذه
البحوث أو الدراسات.
دعم إدراج مقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات كمكةونني رئيسةيني مةن مكونةات التعلةيم املهةد
والتدريب ما بعد التخرج وإعدار الشهادات والتعليم املستمر يف قطاعي األغذية والزراعة.
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الناتج  :2-2حتسني القدرات املخربية على رعد مقاومة مضادات امليكروبات وخملفات مضادات امليكروبات.

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
وضةةع أداة خمربيةةة لتقيةةيم القةةدرات املوجةةودة لرعةةد مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات والكشةةف عةةن خملفةةات مضةةادات
امليكروبات.
دعم عمليات تعزيز قدرات املختربات الوطنية على رعد مقاومة مضادات امليكروبات والكشف عن خملفاتها يف منتجةات
األغذية والبيئة.
تعيني خمتربات مرجعية تعتمدها الفاو يف ما ص مقاومة مضادات امليكروبات وخملّفات مضادات امليكروبات.
الننينياتج  :3-2مت وضةةع نظةةم مراقبةيرعةةد متكاملةةة خاعةةة بكةةل بلةةد بشةةمن مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات واسةةتخدام
مضادات امليكروبات.

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
دعم تنقيح وتكييف واعتمةاد خطةو توجيهيةة لةربامج متكاملةة (األغذيةة والزراعةة والبيئةة) ملراقبةة مقاومةة مضةادات
امليكروبات ورعدها.
توتري املساعدة إىل البلدان إلعداد وتنفيذ خطط وطنية لتحسني املراقبةة والرعةد املتكةاملني ملقاومةة مضةادات امليكروبةات
واستخدام مضادات امليكروبات.
إجراو عمليات تقييم قطرية للنظم القائمة ملراقبة استخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضةادات امليكروبةات يف األغذيةة
والزراعة ورعدهما لتحديد االحتياجات والثغرات.
دعم املنظمة العاملية لصةحة احليةوان إلنشةاو قاعةدة بيانةات عامليةة عةن اسةتخدام مضةادات امليكروبةات يف احليوانةات
وعيانتها ،واالستناد إىل قاعدة بيانات املنظمة العاملية لصحة احليوان بشمن األدويةة البيطريةة لتتضةمن مراحةل اإلنتةاج
والتوزيع والتجارة واإلحصاوات اخلاعة بإنتاج األغذية والزراعة ،مبا يف ذلك بيانات عن قطاع التجارة والتسةويق تضة ًال
عن معلوماتيبيانات يُحصل عليها عرب املشاورات مع املزارعني واملنتجني.
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مساعدة البلدان على مجع معلومات عةن اسةتخدام مضةادات امليكروبةات يف األغذيةة والزراعةة لةدعم وضةع نظةم لرعةد
استخدام مضادات امليكروبات ،وربط هذه النتائج مبقاومة مضادات امليكروبات.
مساعدة البلدان على مجع معلومات عن وجود مضادات امليكروبات يف البيئة (امليةاه والرتبةة ومةا إىل ذلةك) وتقيةيم هةذه
البيانات من حيث أثرها احملتمل على تطوّر مقاومة مضادات امليكروبات وانتشارها.
جمال الرتكيز  :3تعزيز حوكمة استتدامل مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة
تعتمد موارد وقدرات العديد من البلدان اخلاعة باااذ اإلجراوات ملواجهة مقاومةة مضةادات امليكروبةات علةى االلتةزام
السياسي والسياسات املالئمة وعلى إطار تنظيمي وتشريعي ذي علة ميكنها أن تعمل من خالله .ويرمةي جمةال الرتكيةز
هذا إىل دعم البلدان يف مساعيها .وإىل جانب دعم العمل القانوني الوطد ،يتضمّن جمال الرتكيةز هةذا أيضةاً دعةم الفةاو
لوضع املعايري الدولية املرتبطة مبقاومة مضادات امليكروبات إىل جانب إنشاو األسس العلمية واألدلة الةيت ستسةتند إليهةا
هذه املعايري .وسيتصل اجملاالن األخريان على حنو وثيةق مبجةال الرتكيةز  .2ومةع اإلقةرار مبختلةف أنةواع املعلومةات
الالزمة لتيسري االلتزام السياسي ووضع سياسات قائمة على األدلة ،سو يركّز هذا اجملال أيضاً على تةوتري املعلومةات
عن البدائل الستخدام مضادات امليكروبات واجلوانب االقتصادية ملشكلة مقاومة مضادات امليكروبات تضالً عةن التةدابري
الالزمة ملعاجلتها.
الناتج  :1-3توتري معلومات لدعم حتسني السياسات وعنع القرارات

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
إعداد دراسات عن النهج التنظيمية الستخدام مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة.
مساعدة البلدان على وضع سياسات للتخل التدرجيي من استخدام مضادات امليكروبات كمحفزات للنمو.
إعداد دراسات حالة بشمن استخدام مضادات امليكروبات واآلثار االقتصادية الناجتة عن خفةض اسةتخدامها كمحفةزات
للنمو عند استخدام بدائل ممكنة.
إنشاو سجل متان للعموم حيتوي على املعلومات العلمية والفنية عةن مقاومةة مضةادات امليكروبةات واسةتخدام مضةادات
امليكروبات وغريها من البيانات ذات الصلة بقطاعي األغذية والزراعة.
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دعم عمل هيئة الدستور الغذائي الرامي إىل وضع مواعفات بشمن مقاومة مضادات امليكروبات عرب إسداو املشةورة العلميةة
الالزمة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان حسب االقتضاو.
الناتج  :2-3وضع األطر التنظيمية املدعومة وتنقيحها متاشياً مع املبادئ واملواعفات املتفق عليها دولياً.

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
دعم البلدان واملنظمات اإلقليمية يف جمال تنقيح ويأو وضع تشريعات تلتزم باخلطو التوجيهيةياملواعفات الدولية (مثةل
الدستور الغذائي) ،وتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية واإلقليمية يف اجملةاالت املتعلقةة باسةتخدام مضةادات امليكروبةات
ومقاومة مضادات امليكروبات.
مجع واستعراض وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ مواعفات هيئة الدستور الغذائي وخطوطها التوجيهية املوجودة واملتعلقةة
باستخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات لدعم تنقيح املواعفات الدولية يف الوقت املناسب.
الناتج  :3-3حتسني التنفيذ املتكامل لنهج عالصحة الواحدةع ملعاجلة مقاومة مضادات امليكروبات

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
تطوير مسار إداري تدرجيي 7بشمن مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة ودعم البلدان لتنفيذه.
تيسةةري إدراج مقاومةةة مضةةادات امليكروبةةات وأهميتهةةا بالنسةةبة إىل األغذيةةة والزراعةةة يف املنصةةات واملنتةةديات اخلاعةةة
عبالصحة الواحدةع.
تنظيم اجتماع دولي بشمن عالصحة الواحدةع  ،بالتعاون مع منظمةة الصةحة العامليةة واملنظمةة العامليةة لصةحة احليةوان،
إلسداو املشورة بشمن السياسات املتكاملةة السةتخدام مضةادات امليكروبةات الراميةة إىل تعزيةز حوكمةة مقاومةة مضةادات
امليكروبات.

 7ميكن تعريف املسار اإلداري التدرجيي كنهج أو أداة تدرجيية تساعد البلدان على تهم وضعها احلةالي مقابةل تهةم البيانةات املتاحةة عةن مقاومةة
مضادات امليكروباتياستخدام مضادات امليكروبات ،وتصنيعها أو استريادها ،وقطاعات اإلنتاج (احليوانات املائة والربية ،وزراعة احملاعيل) ،ونظةم
املراقبة ،والتعليم املهد واالحرتايف ،وممارسات التصنيع اجليدة.
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جمال الرتكيز  -4تشجيع املمارسات اجليدة يف نظ األغذية والزراعة واالستتدامل احلكي ملضادات امليكروبات
لن يكتمل جنان جماالت الرتكيز الثالثة األوائل إال إذا أحدثت هذه اجملاالت تغيريًا يف نهاية املطا وأدّت إىل وضةع
ممارسات تساهم بصورة إجيابية يف معاجلة مقاومة مضادات امليكروبات وتنفيذ هذه املمارسات .غري أنةه جيةب النظةر
يف جمموعة من العوامل من أجل إحداث أي تغيري ،ليس أقلّهةا اجلوانةب االقتصةادية وتةواتر البةدائل الناجعةة .كمةا
يتعيّن تنفيذ هذه التغيريات يف سياخت النظم الغذائية والزراعية الكفؤة والشاملة لضمان أيض ًا دعةم أهةدا الفةاو اخلاعةة
باحلد من اجلوع .وسيتمحور جمال الرتكيز هذا حول وضع تةدابري عمليةة ودعمهةا ليةتم اعتمادهةا يف قطةاعي األغذيةة
والزراعة لتقلي إىل أقصى حد ممكةن احلاجةة إىل مضةادات امليكروبةات (مثةل حتسةني األمةن البيولةوجي للحةد مةن
اإلعابات) ،وخفض استخدام مضادات امليكروبات (مثل الرتكيز علةى املمارسةات اجليةدة يف االسةتخدامات العالجيةة
وحتديد بدائل عن مضادات امليكروبات) ،وتقلي إىل أقصى حد ممكن انتشار مقاومة مضةادات امليكروبةات أو الوقايةة
منها (مثل ممارسات النظاتة الصحية اجليدة) .ويف حني سرتتكز اجلهود على خمرجةات جمةاالت الرتكيةز األخةرى،
يتعيّن البدو يف بذل هذه اجلهود تورًا لتحويل املعار املوجدة إىل ممارسات حمسّنة.
الناتج  :1-4اعتماد مواعفات وخطو توجيهية دوليةة علةى املسةتوى القطةري ملعاجلةة مقاومةة مضةادات امليكروبةات
وتطبيق املمارسات اجليدة

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
دعم تطوير القدرات القطرية على تنفيذ املواعفات واخلطو التوجيهيةة الدوليةة املتعلّقةة مبقاومةة مضةادات امليكروبةات
واستخدام مضادات امليكروبات (مثل مواعفات الدستور الغذائي املتعلّقة مبقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات
امليكروبات ،واألقسام ذات الصلة من مدوّنة السلوك بشمن الصيد الرشةيد اخلاعةة بالفةاو ،ومدوّنةة السةلوك بشةمن إدارة
مبيدات اآلتات وما إىل ذلك).
رعد اعتماد مواعفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية ذات الصلة وغريها من املواعفاتي اخلطو التوجيهية عنةد
اإلمكان ،واستخدامها.
دعم إدراج االعتبارات اخلاعة مبقاومة مضةادات امليكروبةات يف عمليةة اإلعةداد للخطةو التوجيهيةة الطوعيةة لإلنتةاج
الزراعي املستدام.
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الننينياتج  :2-4حتسةةني الةةوعي واملعةةار حةةول نهةةج االسةةتخدام احلكةةيم واملسةةؤول ملضةةادات امليكروبةةات يف قطةةاعي
األغذية والزراعة.

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
تطوير ودعم استخدام املواد التعليمية والتدريبية عن االستخدام املسؤول ملضادات امليكروبات وأهمية الوقاية من اإلعابات
يف احليوانات واألمن البيولوجي واملمارسات الزراعية اجليدة وعن غريها من التدابري الرامية إىل مكاتحة انتشار الكائنات
احلية الدقيقة املقاوِمة يف كاتة مراحل سلسلة األغذية ويف البيئة.
وضع توعيات (بالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان) ونشرها بهةد حتسةني عةحة احليةوان ورتاهةه وبالتةالي
خفض احلاجة إىل مضادات امليكروبات (وقد يشمل ذلك على سبيل املثال استخدام اللقاحات الفعّالة ،واتبةاع ممارسةات
النظاتة الصحية اجليدة وممارسات تربية احليوانات اجليدة واالمتثال باملمارسات الزراعية اجليدة).
إعداد التوجيهات ومساعدة البلدان على حتسني القدرات الوطنية على تطبيق النهج القائمة على املخاطر ملعاجلة مقاومةة
مضادات امليكروبات ،بناو على توعيات الدستور الغذائي.
توتري جمموعة شاملة من األدوات للبلدان من أجل تشجيع االستخدام احلكيم واملسؤول ملضادات امليكروبات يف األغذيةة
والزراعة وتيسريه.
الناتج  :3-4حتسني األمن البيولوجي واملمارسات اجليدة وغريها من التدابري علةى املسةتوى القطةري لةدعم االسةتخدام
احلكيم ملضادات امليكروبات يف مجيع مراحل سلسلة األغذية.

األنشطة الرئيسية لتحقيق هذا الناتج
استعراض وتقييم اخليارات البديلة الستخدام مضادات امليكروبات يف مرحلةة اإلنتةاج األوليةة ،مبةا يف ذلةك االعتبةارات
االجتماعية واالقتصادية ووضع التوجيهات بشمن استخدامها.
مساعدة البلدان على تنفيذ التوعيات إلدارة االستخدام الكلي للمضادات احليويةة يف اإلنتةاج احليةواني وتربيةة األحيةاو
املائية والتطبيقات غري احملددة لعالج احليوانات املريضة بشكل أكثر تعالية.
تنمية القدرات على تطبيق املمارسات اجليدة يف جمالي النظاتةة الصةحية واألمةن البيولةوجي يف مجيةع مراحةل سلسةلة
األغذية (من اإلنتاج إىل االستهالك) من أجل احلد من التلوث امليكروبي لألغذية والبيئة ،واحلد إىل أقصى درجة ممكنة
من انتشار مقاومة مضادات امليكروبات.

