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  السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
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A 

 لجنة البرنامج
 الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  8-4روما، 

استعراض التقدم المحرز في مجال مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك استعراض 
 مدونة السلوك الطوعية

 
 موجز

 
  ًة للطلب الصـــــادر عن جلنة الربنامج يف دورهتا اخلامســـــة والعشـــــرين بعد املائة والذي تُعرض هذه الوثيقة اســـــتجاب

ا مع خطة العمل الدولية بشــــــــــأن أهداف خطة عمل املنظمة، متاشــــــــــيً  اإلبالغ عن التقّدم احملرز يف حتقيقمفاده 
م احملرز بشـــــــأن العمل املشـــــــرتك بني املعلومات عن التقدّ مقاومة مضـــــــادات امليكروبات. وتُقّدم هذه الوثيقة آخر 

الوكاالت وتبّني اخلطوط العريضــــــــــة لألنشــــــــــطة القادمة اخلاصــــــــــة بإدارة مضــــــــــادات امليكروبات يف جمايل األغذية 
 والزراعة.

 
 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج

 
  ًا من توجيهات، مبا يف ذلك بشـــــأن ما تراه مناســـــبً  ا بالتقدم احملرز وتقدميإن جلنة الربنامج مدعوة إىل األخذ علم

 آخر املعلومات عن خطة عمل املنظمة.
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Berhe Tekolaالسيد 

 مدير
 شعبة اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

 +39 06 57053371 الهاتف:
  

http://www.fao.org1/
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 معلومات أساسية
 
املتعلق مبقــاومــة  1 4/2015القرار )، 2015اعتمــد مؤمتر املنظمــة، يف دورتــه التــاســــــــــــــعــة والثالثني (يونيو/حزيران  -1

مضـــــــادات امليكروبات والذي أقّر بأّن مقاومة مضـــــــادات امليكروبات تشـــــــكل خطرًا متزايًدا يهدد الصـــــــحة العامة واإلنتاج 
 .املستدام لألغذية وبأّن االستجابة الفعالة ينبغي أن ُتشرك مجيع قطاعات احلكومة واجملتمع

 
بشــــــــــــــأن  2 6/2019القرار )، 2019واعتمد مؤمتر املنظمة بعد ذلك، يف دورته احلادية واألربعني (يونيو/ حزيران  -2

معاجلة مســـــــــألة مقاومة مضـــــــــادات ســـــــــبيل مقاومة مضـــــــــادات امليكروبات الذي أقر ورحب باجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف 
ووافق على ضرورة مواصلة دعم هذه اجلهود  ،امليكروبات باعتبارها من املسائل اليت تندرج حتت إطار �ج "صحة واحدة"

 .من خالل توفري موارد من خارج امليزانية
 
بشأن مقاومة  ةحتت مظلة خطة عمل املنظم توتتوىل املنظمة تنفيذ األنشطة املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروبا -3

 ) اليت تتناول أربعة جماالت تركيز رئيسية، وهي:2020-2016مضادات امليكروبات (
 

 حتسني مستوى الوعي بشأن مقاومة مضادات امليكروبات والتهديدات ذات الصلة (أ)
 ا يف األغذية والزراعة ورصدهاهتنمية القدرات على مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات واستخدام (ب)
 والزراعة األغذية يف ة مضادات امليكروباتتعزيز احلوكمة املتعلقة باستخدام مضادات امليكروبات ومقاوم (ج)
 ذر ملضادات امليكروباتتعزيز املمارسات اجليدة يف النظم الغذائية والزراعية واالستخدام احل (د)

 
 التقدم المحرز على الصعيد العالمي -أّوالً 

 
لى جلنة الربنامج يف عمنذ عرض التقرير املرحلي عن مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات  ،احلكومات الوطنيةبادرت  -4

بتنفيذ خطة العمل العاملية إجراءات للنهوض  ذااختإىل )، 2018دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة (نوفمرب/ تشرين الثاين 
بدعم من املنظمات الثالث، وهي منظمة الصـــــــحة العاملية ومنظمة األغذية  ، وذلكيكروباتبشـــــــأن مقاومة مضـــــــادات امل

 .والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان
 
ا منها إىل رصد واستعراض التقدم الذي حترزه خطة العمل وسعيً  2016الوكاالت الثالث، منذ عام كما عمدت  -5

العاملية، إىل إجراء مســــــــح قطري ســــــــنوي عن أوجه التقدم يف معاجلة مقاومة مضــــــــادات امليكروبات عرب مجيع القطاعات. 
دلة لتقييم  لألا فعاًال مصــــــــــدرً  ،ردا 159والبالغ عددها  2019-2018ردود املســــــــــح األخري للفرتة املنبثقة عن نتائج الوتوفر 

  3الصعيد القطري يف عدد من اجملاالت الرئيسية. ىالتقدم احملرز عل

                                        
 C 2015/REP الوثيقة  1
 C 2019/REPالوثيقة   2
3  /https://amrcountryprogress.org  

http://www.fao.org/3/a-mo153a.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo153a.pdf
http://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf
https://amrcountryprogress.org/
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األنشــــــــــطة اليت تضــــــــــطلع هبا املنظمة أو إىل فحســــــــــب  أن يعزىالبلدان ال ميكن  هغ عنورغم أن التقدم الذي تبلِّ  -6
 ىإحداث تغيريات علن تنفيذ خطة عمل املنظمة بشــــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات قد دعم إاملنظمات الثالث، ف

الصـــــعيد القطري. وترد النتائج ذات الصـــــلة املنبثقة عن املســـــح القطري يف التقرير املتعلق بتنفيذ خطة عمل املنظمة بشـــــأن 
 .مة مضادات امليكروبات يف القسم الثالثو مقا

 
إعداد وتنفيذ خطط  )، إىل إحراز تقدم يف2019-2018ا إىل املســح األخري (الفرتة اســتنادً  ،أشــارت البلدانوقد  -7

ما  بلدا إىل وضــــــــع خطط عمل وطنية (وهو 117عمل وطنية تتعلق مبقاومة مضــــــــادات امليكروبات، إذ أشــــــــار ما جمموعه 
بلدا اعتمد آليات تنســـــــيق  75). ولكن ال يوجد حاليا ســـــــوى 2017-2016بلدا يف الفرتة  79ا إىل يشـــــــكل زيادة قياســـــــً 

 .2017-2016بلدا يف الفرتة  30قياسا إىل  ارتفاعوظيفية متعددة القطاعات، رغم تسجيل 
 
بلدا لديه نظام وطين ملراقبة مقاومة مضادات  47وعالوة على ذلك، تشري النتائج اليت خلص إليها املسح إىل أن  -8

يضطلع بلدا إضافيا  36). ومثة 2017-2016بلدا يف الفرتة  33امليكروبات يف األغذية ذات األصل احليواين والنبايت (من 
بشـــــكل من أشـــــكال مجع البيانات، وإن كان يواجه حتديات يف ما يتعلق باســـــتخدام ُ�ج موحدة، والتنســـــيق الوطين و/أو 
إدارة اجلودة. ورغم ضــــرورة مواصــــلة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز نظم املراقبة الوطنية، فإن هذا الرقم رقم مشــــّجع بالنظر 

 .نات ومجعهاإىل مدى تعقيد عملية توليد البيا
 

 التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات -اثانيً 
 

تحسين مستوى الوعي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  - 1مجال التركيز  -ألف
 والتهديدات ذات الصلة

 
عدد كبري من البلدان أنشـــطة لرفع مســـتوى الوقت الذي ينفذ فيه تشـــري أحدث بيانات املســـح املتاحة إىل أنه يف  -9

بلدا فقط يضـــــــطلع حبمالت وطنية تســـــــتهدف قطاعات صـــــــحة احليوان والصـــــــحة النباتية وإنتاج األغذية  34الوعي، فإن 
بلدا يقوم  77بلدا ال ينفذ أي أنشـــــــــطة مهمة لرفع مســـــــــتوى الوعي وأن  23وســـــــــالمة األغذية والبيئة. واجلدير بالذكر أن 

 .4حمدودبذلك على نطاق 
 

بالنســبة وتســاهم املنظمة يف حتســني مســتوى الوعي بشــأن مقاومة مضــادات امليكروبات والتهديدات ذات الصــلة  -10
عارف باعتبارها منافع عامة عاملية ميكن للبلدان واجلهات الفاعلة املدلة و األقطاعي األغذية والزراعة من خالل إتاحة إىل 

الوعي الوطنية. ويشمل ذلك مواد تدريبية ومطبوعات فنية وأشرطة فيديو وخطوط األخرى إدراجها يف أنشطة رفع مستوى 
  توجيهية لتصميم محالت توعية فّعالة تستند إىل تقييمات أصحاب املصلحة.

                                        
 ال مييز بني محالت التوعية اخلاصة بقطاعات حمددة. 2019-2018ا إىل أن مسح الفرتة نظرً  2018-2017تشري البيانات إىل مسح الفرتة   4
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كما تشــــارك املنظمة بشــــكل مباشــــر يف محالت التوعية العاملية، مثل األســــبوع العاملي للتوعية بشــــأن املضــــادات  -11
)، وكذلك االحتفاالت الســــــــــــــنوية الدولية األخرى واالجتماعات الوطنية 2019نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين  24-18احليوية (

واحلكومية الدولية والقطاعية الرئيسـية. وتسـتفيد املنظمة أيضـا من شـبكة مكاتبها امليدانية إلنشـاء جمموعات عمل تشـاورية 
مقاومة مضــــــادات  يف جمالن وتنســــــيق األنشــــــطة املنفذة وطنية متعددة أصــــــحاب املصــــــلحة لتبادل املعلومات وزيادة التعاو 

 امليكروبات.
 

وتشــــــــمل اإلجراءات اخلاصــــــــة ذات الصــــــــلة برفع مســــــــتوى الوعي إعداد وتنفيذ مســــــــح لتقييم املعارف واملواقف  -12
 ص عامختصّـــ واملمارســـات يف مثانية بلدان يف أفريقيا وآســـيا واحمليط اهلادئ. ويف هذا األخري، قامت املنظمة بتيســـري إدخال 

ويف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، تولت املنظمة  عن مقاومة مضــــــــــادات امليكروبات يف ســــــــــت كليات للطب البيطري.
إلبالغ عن املخاطر لنهجيات احلديثة املتدريب املوظفني التقنيني واملعنيني باالتصـــاالت يف اخلدمات الصـــحية الرمسية على 

 امليكروبات. تمضادامبقاومة املتعلقة 
 

مضادات الميكروبات واستخدامها تنمية القدرات على مراقبة مقاومة  - 2ل التركيز امج -باء
 األغذية والزراعة ورصدها في

 
يف األغذية ذات  هارغم أن البلدان حترز تقدماً يف ما يتعلق برصـــــــــــد مقاومة مضـــــــــــادات امليكروبات واســـــــــــتخدام -13

نظام وطين إىل وجود فقط بلدا  47ر اشـــــأاألصـــــل احليواين والنبايت، فإن إنشـــــاء نظم مراقبة وطنية ما زال يشـــــكل حتديًا. و 
يلزم من  بلدا إىل امتالكه ما 53فعال لرصـــــــــد مقاومة مضـــــــــادات امليكروبات يف األغذية ذات األصـــــــــل احليواين والنبايت، و

 .2019-2018إلبالغ عن البيانات ملراقبة مضادات امليكروبات يف احليوانات يف الفرتة لقدرات خمتربية و 
 

مضــــادات امليكروبات، مقاومة ا منها إىل التصــــدي للتحديات ذات الصــــلة برصــــد ومراقبة وتدعم املنظمة، ســــعيً  -14
ا أشــــــــار إىل أن بلدً  58إىل أن  اهذا اجملال أمهية خاصــــــــة، نظرً  ويكتســــــــيتعزيز القدرات املختربية على املســــــــتوى القطري. 

 راقبة مضادات امليكروبات.ملنظام الوطين المل تدرج يف  التأثر مبضادات امليكروباتاملختربات اليت جتري اختبار قابلية 
 

، هبدف أداة تقييم للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضــــــــادات امليكروباتوقامت املنظمة بوضــــــــع واســــــــتخدام  -15
املراقبة الوطين اخلاص هبا وقدراهتا التشـــــخيصـــــية املختربية للكشـــــف عن مقاومة مضـــــادات مســـــاعدة البلدان يف تقييم نظام 

 خمترب وسيستمر تطبيقها. 100مع أكثر من  5بلدا  27، يف 2016وقد طُبقت هذه األداة، منذ عام  امليكروبات.
  

                                        
: كينيا والســنغال وتنزانيا وزامبيا وزميبابوي وكمبوديا * وإندونيســيا ومجهورية الو الدميقراطية الشــعبية وميامنار والفلبني 2017: كمبوديا وغانا؛ عام 2016عام   5

انا* : غ2019: الســودان وإثيوبيا والســنغال* وإندونيســيا* وســنغافورة وفييت نام* وأرمينيا وبيالروس ومجهورية قريغيزســتان؛ عام 2018وتايلند وفييت نام؛ عام 
 ). تشري إىل بعثات املتابعةوتنزانيا* وزميبابوي* وبنغالديش وبوتان وملديف ونيبال وبابوا غينيا اجلديدة وتايلند* وطاجيكستان وسري النكا. (* 

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/atlass/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/atlass/en/
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وتطوير  6دورات تــدريبيــةزت املنظمــة القــدرات املختربيــة للبلــدان من خالل إتــاحــة وبــاإلضـــــــــــــــافــة إىل ذلــك، عزّ  -16
وتوفري مواد تدريبية حول املراقبة والرصــــــــــــد واألســــــــــــاليب املختربية يف ما يتعلق  مبقاومة مضــــــــــــادات  7املشــــــــــــرتيات املختربية

 الصعيدين اإلقليمي والقطري. ىامليكروبات عل
 

ويعكف مكتب املنظمة اإلقليمي آلســــيا واحمليط اهلادئ على وضــــع جمموعة من اخلطوط التوجيهية ملراقبة مقاومة  -17
احليوانات الســـليمة واحليوانات املصـــابة باملرض ويف تربية األحياء املائية والبيئات املنتجة لألغذية،  يفمضـــادات امليكروبات 

قبل ذلك، ســتنشــر اخلطوط التوجيهية للمراقبة املنســقة إقليمياً ملقاومة كروبات. و يات املدضــاماســتخدام وكذلك خبصــوص 
مضــــادات امليكروبات يف احليوانات الســــليمة املعدة لالســــتهالك الغذائي خالل األســــبوع العاملي للتوعية بشــــأن املضــــادات 

 .2019احليوية يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

أنشــــــــــــطة ملراقبة مضــــــــــــادات امليكروبات يف قطاع الزراعة لتوليد بيانات مت املنظمة الدعم للبلدان يف جتريب وقدّ  -18
بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، ينصب تركيز معظمها على البكترييا اليت تنقل بواسطة األغذية من احليوانات السليمة 

 املعدة لالستهالك الغذائي.
 

مضــادات امليكروبات املتصــلة باألغذية والزراعة، منصــة بيانات خاصــة مبقاومة  إنشــاءوتنكب املنظمة أيضــا على  -19
 تسهم يف منصة النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات/استخدام مضادات امليكروبات.

 
ودعمت املنظمة، بالتعاون مع املنظمة العاملية لصـــــــــــــحة احليوان، مجع البيانات املتعلقة باســـــــــــــتخدام مضـــــــــــــادات  -20

امليكروبات، مبا يكفل جودة البيانات يف قطاع األغذية والزراعة. وقام مكتب املنظمة اإلقليمي ألوروبا وآســـــــــــيا الوســـــــــــطي 
بوضـــــع مســـــح يســـــتهدف األطباء البيطريني امليدانيني ومطاحن العلف والصـــــيدليات البيطرية لتحديد اســـــتخدام مضـــــادات 

 .2019يف أواخر عام  8يف مخسة بلدانامليكروبات يف كل بلد من البلدان، وسيجري تنفيذه 
 

لكي تصـــبح مراكز  9للشـــبكة العاملية املعنية مبقاومة مضـــادات امليكروبات، مت حتديد عشـــر مؤســـســـات ومســـاندةً  -21
لدعم تنفيذ الدول األعضاء خلطة عمل املنظمة بشأن مقاومة  مضادات امليكروبات تابعة للمنظمةمقاومة مرجعية يف جمال 

. 2019مضــــــــــــــادات امليكروبـات، وجرى بـالفعـل حتـديـد إحـداهـا بينمـا ســــــــــــــيتم حتـديـد األربع األخريـات حبلول �ـايـة عـام 
رجعية تابعة للمنظمة مكمؤســســات مرشــحة ألن تصــبح مراكز   10وباإلضــافة إىل ذلك، وقع االختيار على أربع مؤســســات

ية بالتنوع البيولوجي لرتبية األحياء املائية، وأنشـــــــــئت جمموعات اســـــــــتشـــــــــارية فنية معنية مبقاومة مضـــــــــادات امليكروبات معن
 سيا وشرق أفريقيا.آواستخدام مضادات امليكروبات يف جنوب شرق آسيا وجنوب 

 
                                        

 مت توفري التدريب يف كل من كمبوديا وإثيوبيا والفلبني وزميبابوي.  6
 ي.مت تطوير املشرتيات يف السودان وتنزانيا وزميبابو   7
 أرمينيا وبيالروس وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان.  8
وأملانيا واملكسـيك ونيوزيلندا واالحتاد الروسـي والسـنغال وتايلند واململكة والدامنرك مؤسـسـات معنية بالتحديد مبقاومة مضـادات امليكروبات من: فرنسـا   9

 املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
 مؤسسات معنية بالتنوع البيولوجي لرتبية األحياء املائية من: الصني واهلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.  10
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مة مضـــادات امليكروبات يف و قامبالتقييمات القطرية الذاتية على وجود فجوة كبرية يف البيانات يف ما يتعلق  وتدلّ  -22
بديلة تقوم على التقنيات النووية  11ليب فرزاقطاع البيئة وعلى أن املنظمة سامهت يف سد هذه الفجوة املعرفية بتحديد أس

 لدراسة النقل األفقي للجينات يف البيئة.
 

وبالنســـبة إىل مقاومة مضـــادات امليكروبات يف قطاع تربية األحياء املائية ومصـــايد األمساك، نشـــرت املنظمة وثيقة  -23
، تجات تربية األحياء املائيةأداء برامج اختبار قابلية التأثر مبضادات امليكروبات ذات الصلة برتبية األحياء املائية ومنبعنوان 

حلقات عمل تدريبية حمددة لبناء القدرات بشـــــأن إدارة خملفات األمساك، وحتليل خملفات مضـــــادات امليكروبات، نظمت و 
 .واختبار قابلية التأثر مبضادات امليكروبات يف منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 
ومقاومة  الحوكمة المتعلقة باستخدام مضادات الميكروباتتعزيز  - 3 مجال التركيز -جيم

 مضادات الميكروبات في األغذية والزراعة
 

جيري يف الوقت احلايل تنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلقة مبقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات، مع إدراج ترتيبات  -24
ـــــــــــــــبالغ عددها  78خاصــة بالرصــد يف  واليت وضــعت خطط عمل وطنية حىت اليوم. ويشــارك قطاع  117بلدا من البلدان الـ

بلدا؛ ويشــــــــارك قطاع إنتاج  151صــــــــحة احليوان (الربية واملائية) هبمة ونشــــــــاط يف وضــــــــع خطط عمل وطنية وتنفيذها يف 
يف بلدا؛ وقطاعات البيئة  66بلدا؛ وقطاعات الصـــحة النباتية يف  118بلدا؛ وقطاعات ســـالمة األغذية يف  86األغذية يف 

 بلدا. 94
 

ـــة متعـــددة القطـــاعـــات لنهج  -25 ـــالـــدعم يف إعـــداد وتفعيـــل خطط عمـــل وطني وتزّود املنظمـــة الـــدول األعضــــــــــــــــاء ب
واحدة" هبدف مكافحة مقاومة مضــــــادات امليكروبات من خالل أداة النهج التدرجيي للمنظمة املســــــماة "مســــــار  "صــــــحة

ومن املزمع إجراء عمليات جتريبية يف بلدان إضــــــافية يف أمريكا  12بلدان،اإلدارة التدرجيية". ومت جتريب هذه األداة يف أربعة 
وســــيجري إطالق هذه األداة خالل األســــبوع العاملي للتوعية بشــــأن املضــــادات  13الالتينية وآســــيا الوســــطى ومشال أفريقيا.

 .2019احليوية يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

منهجية إلجراء حتليل حالة خطر مقاومة مضــــــــادات امليكروبات يف قطاعي األغذية والزراعة وقامت املنظمة بتنقيح  -26
املنفذة ضمن خطط من أجل ترتيب القطاعات حبسب األولوية وفقا للمخاطر، وهو أمر أساسي لتخصيص املوارد لألنشطة 

 .وستطبق أيًضا يف أقاليم أخرى 14 العمل الوطنية. ويتم جتريب هذه املنهجية يف أربعة بلدان يف أمريكا الالتينية
 

                                        
 Antimicrobial movement from agricultural areas to the environment:منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة والوكـــالـــة الـــدوليـــة للطـــاقـــة الـــذريـــة.   11

The missing link. A role for nuclear techniques.  والزراعةروما، منظمة األغذية. 
 غانا وبلجيكا وطاجيكستان وكينيا.  12
 سانت كيتس ونيفس وتونس وقريغيزستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية  13
 بوليفيا واإلكوادور وبريو وأوروغواي.  14

http://www.fao.org/3/ca6028en/ca6028en.pdf
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-6/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-6/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-6/en/
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نظيمية توتدعم املنظمة تعزيز األطر القانونية ملكافحة مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات. وهناك قوانني أو لوائح  -27
فرع قانون التنمية ة إىل ذلك، وضـــع . وإضـــافً نبلدا 107بشـــأن وصـــف وبيع مضـــادات امليكروبات لالســـتخدام احليواين يف 

ومة مضــادات امليكروبات يف املنظمة منهجية لتقييم التشــريعات الوطنية ذات الصــلة باســتخدام مضــادات امليكروبات ومقا
مضــــــــــــــادات امليكروبات، وبالتقليل من تلوث  بتقننييف قطاعي األغذية والزراعة، مبا يف ذلك اجملاالت القانونية املتعلقة 

الصـكوك القانونية اخلاصـة بالتحليل بني  وترتاوحاألغذية والبيئة، وبالتقليل من احلاجة إىل اسـتخدام مضـادات امليكروبات. 
ملتعلقة باملنتجات الطبية البيطرية واألعالف وســــــــــــالمة األغذية والبيئة واملياه والنفايات. وحىت اليوم، طُبقت التشــــــــــــريعات ا

قبل   18أيضـــا يف مخســـة بلدان يف أمريكا الالتينية وســـتطبق، 17وآســـيا الوســـطي 16وآســـيا 15بلدا يف أفريقيا 18املنهجية يف 
احليوان إســـهامات أخذت بعني االعتبار يف تنقيح املنهجية وتعاونت مع . وقدمت املنظمة العاملية لصـــحة 2019�اية عام 

 املنظمة يف قيادة بعثة مشرتكة إىل الفلبني إلجراء أول برنامج لدعم التشريعات البيطرية.
 

عن ذلك، يقوم اخلرباء القانونيون التابعون للمنظمة بتحديد التشــريعات والســياســات ذات الصــلة مبقاومة  وفضــالً  -28
قاعدة بيانات التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة ادات امليكروبات داخل البلدان وعربها يف مض

 وإنشـــاء جمموعة فرعية جديدة من الســـجالت ذات الصـــلة مبقاومة مضـــادات FAOLEX(19(،واملوارد الطبيعية املتجددة 
امليكروبات. وســتيســر اجملموعة الفرعية اجلديدة للبيانات إمكانية الوصــول إىل خمتلف اجملاالت القانونية ذات الصــلة مبقاومة 
مضــــــــــــــادات امليكروبات يف خمتلف البلدان وفهمها. وهبدف مجع بلدان اإلقليم لتبادل خرباهتا والبحث عن فرص للتعاون 

ميكن أن تعاجل بصــورة أفضــل مســألة مقاومة مضــادات امليكروبات، نظمت ثالث  بشــأن النهج املنســقة يف التشــريعات اليت
حلقات عمل إقليمية حول التشريعات ذات الصلة باستخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات لبلدان 

 غرب أفريقيا وللجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
 

تنســـــــــيق خمتلفة، مبا يشـــــــــمل منصـــــــــة إقليمية فرعية ملقاومة مضـــــــــادات وأنشـــــــــئت على الصـــــــــعيد اإلقليمي آليات  -29
بلدان ناطقة بالفرنسية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ وكذلك آلية  10ما بني  امليكروبات حتت �ج "صحة واحدة" يف

قليمية يف شــــــرق أفريقيا (منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصــــــحة إلتنســــــيق مشــــــرتكة بني الوكاالت يف ما بني املنظمات ا
ملراكز األفريقيــة ملكــافحــة األمراض والوقــايــة منهــا، اللموارد احليوانيــة التــابع لالحتــاد األفريقي، و  األفريقيالعــامليــة، واملكتــب 

املعهد الدويل لبحوث و ، Mott Macdonaldواهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ومؤســـــــســـــــة ومجاعة شـــــــرق أفريقيا، 
ية الثروة احليوانية، ومجعية الرفق باحليوان العاملية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية، واملراكز األمريك

 .)ملكافحة األمراض والوقاية منها
 

                                        
 وتنزانيا وزامبيا وزميبابويإثيوبيا وغانا وكينيا وجنوب السودان   15
 بنغالديش وكمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والفلبني وفييت نام  16
 أرمينيا وبيالروس وقريغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوكرانيا  17
 بوليفيا وإكوادور وغواتيماال وبريو وأوروغواي  18
 هي قاعدة بيانات شاملة للتشريعات والسياسات الوطنية يف مجيع اجملاالت اليت تندرج حتت والية املنظمة. FAOLEXقاعدة بيانات   19

http://www.fao.org/faolex/ar/
http://www.fao.org/faolex/ar/
http://www.fao.org/faolex/ar/
http://www.fao.org/faolex/ar/
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والزراعية  تعزيز الممارسات الجيدة في النظم الغذائية - 4مجال التركيز  -دال
 الحذر لمضادات الميكروبات واالستخدام

 
وأبلغت البلدان عن ضــعف مســتوى إعداد وتنفيذ ممارســات جيدة يف جماالت الصــحة واإلدارة والنظافة الصــحية  -30

 مضــــادات امليكروبات يف اإلنتاجمقاومة ونقل حد من تطوير  دات امليكروبات والتقليل إىل أدىنللحد من اســــتخدام مضــــا
ا) أو ال تنفذ بلدً  12احليواين. وكانت غالبية البلدان إما ال تبذل أي جهود منتظمة لتحســـــــــــني ممارســـــــــــات اإلنتاج اجليدة (

بلدا)؛ وأشــــري إىل أمناط مماثلة بالنســــبة إىل قطاع جتهيز األغذية. ولذلك، فهذا جمال يتعني فيه  95ســــوى بعض األنشــــطة (
 تسريع وترية التقدم يف السنوات القادمة.

 
م هتدف إىل دعم البلدان للتعلّ سلسلة دراسات حالة جديدة عن مقاومة مضادات امليكروبات وأصدرت املنظمة  -31

من بعضها البعض وتبادل جتارهبا خبصوص االستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات. وتركز دراسة احلالة األوىل اليت ُنشرت 
 .الدامنركعاجلة استخدام مضادات امليكروبات ومقاومتها يف إنتاج اخلنازير: الدروس املستخلصة يف معلى  2019يف عام 

 
وأجنزت طرائق خمتلفة لدراســـــات تقييم أصـــــحاب املصـــــلحة (النوعية والكمية، مثل منوذج املســـــح بشـــــأن املعارف  -32

من خمتلف أصــــــحاب املصــــــلحة، مشلت باألســــــاس املزارعني واألطباء  20") يف عشــــــرة بلدانKAPواملمارســــــات " واملواقف
البيطريني، وكذلك العاملني يف جمال اإلرشـــــــاد الذين يوزعون مضـــــــادات امليكروبات. ومت بالفعل نشـــــــر تقرير منوذج املســـــــح 

حنو فهم تصـــــاعدي الســـــتخدام مضـــــادات امليكروبات  بشـــــأن املعارف واملواقف واملمارســـــات إضـــــافة إىل الدراســـــة املعنونة
 ومقاومتها يف املزرعة: مسح للمعارف واملواقف واملمارسات عرب نظم الثروة احليوانية يف مخسة بلدان أفريقية.

 
ميدانيتني إلجراء تقييم ســــــــريع لنظام اإلنتاج ولتحديد التحديات الرئيســــــــية  بعثتنيبوتتعاون املنظمة، بعد أن قامت  -33

من وجهة نظر املزارعني، مع املنظمة العاملية لصـــحة احليوان يف بنغالديش من أجل وضـــع خطوط توجيهية لالســـتخدام احلذر 
 اونية مع املركز العاملي لألمساك.ملضادات امليكروبات خاصة برتبية األحياء املائية/مصايد األمساك من خالل خطة عمل تع

 
وأصـــــدرت املنظمة نداًء تلتمس فيه توجيهات بشـــــأن املمارســـــات اجليدة يف خمتلف القطاعات؛ وخضـــــعت مجيع  -34

من اخلطوط  50وثيقة) لالســــــــــتعراض. وباالســــــــــتناد إىل نظام عالمات، مت جتميع أكثر من  350الوثائق الواردة (أكثر من 
 التوجيهية للممارسات اجليدة ذات الصلة يف مستودع سيتاح لكل البلدان األعضاء يف املنظمة.

 
تربية األحياء  بالنســبة إىل ا إعداد أو وضــع اللمســات األخرية على خطوط توجيهية ومطبوعات شــىتّ وجيري حاليً  -35

رة حاالت النفوق يف األحياء املائية؛ وتربية النحل، ومعاينة اخلطوط التوجيهية إلداذلك املائية ومصــــــــــــــايد األمساك، مبا يف 
اإلدارة الرشــــيدة لألمراض  :األمساك باالســــتناد إىل املخاطر وإدارة املخلفات النامجة عن مصــــانع جتهيز األمساك، مبا يشــــمل

اء املائية اهلامة (الشـــــــــــبوط والبلطي البكتريية يف تربية األحياء املائية؛ وممارســـــــــــات األمن البيولوجي اجليدة ألنواع تربية األحي
والرشــيد للعقاقري البيطرية يف تربية ذر واجلمربي)؛ واخلطوط التوجيهية الفنية للمنظمة بشــأن الصــيد الرشــيد: االســتخدام احل

                                        
 كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والفلبني والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وغانا وزامبيا وزميبابوي.   20

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/publications-archive/case-studies-series/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/publications-archive/case-studies-series/en/
http://www.fao.org/3/CA2899EN/ca2899en.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703298v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703298v1.full
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وانية "االســــرتاتيجيات واخليارات املتعلقة بالتغذية احليقريب مطبوع عن عّما إىل ذلك، ســــينشــــر  وباإلضــــافةاألحياء املائية. 
عن ذلك، اختارت  وفضــــــــــالً للحد من اســــــــــتخدام املضــــــــــادات احليوية يف اإلنتاج احليواين (اخلنازير والدواجن واجملرتات)". 

الصــــــــــــــلـة، مت جتميعهـا يف مســــــــــــــتودع ســــــــــــــيتـاح  تمن اخلطوط التوجيهيـة للممـارســـــــــــــــات اجليـدة ذا 50املنظمـة أكثر من 
 للجمهور. اقريبً 

 
التابع لوزارة الصـــحة اإليطالية من أجل  املعهد التجرييب للحيواناتويف ما خيص تربية النحل، تشـــارك املنظمة مع  -36

، استهل يف عام مسح إلكرتوينمجع معلومات أساسية عاملية عن صحة النحل واستخدام مضادات امليكروبات عن طريق 
بعشــــر لغات. وتوضــــع يف الوقت احلايل اللمســــات النهائية على اخلطوط التوجيهية لالســــتخدام الســــليم ملضــــادات  2019

واليت تكّيف مســــار اإلدارة التدرجيية كأداة تســــاعد ممارســــات  2020امليكروبات يف جمال تربية النحل اليت ســــتنشــــر يف عام 
 تربية النحل اجليدة.

 
هيئة الدسـتور الغذائي إنشـاء فريق املهام احلكومي الدويل املخصـص املعين مبقاومة مضـادات امليكروبات  وأعادت -37

لتنقيح مدونة ممارســـــات الدســـــتور الغذائي القائمة للتقليل من مقاومة مضـــــادات امليكروبات واحتوائها، وإلعداد توجيهات 
ذلك احملاصيل) ومقاومة مضادات امليكروبات اليت تنقل بواسطة  بيئة إنتاج األغذية (مبا يف ةجديدة للبلدان خبصوص مراقب

األغذية ولتقدمي املشـــــــــــورة العلمية إىل فريق املهام احلكومي الدويل. ويف هذا الصـــــــــــدد، عقد اجتماع للخرباء يف املنظمة يف 
 العامليةة ومنظمة الصــحة اجتماع للخرباء مشــرتك بني املنظم 2019. كما عقد يف يناير/كانون الثاين 2018يونيو/ حزيران 

رحل يف األعالف وانتقال املخلفات اليت ال ميكن جتنبها وغري املقصـــــــودة للعقاقري البيطرية املعتمدة من األعالف 
ُ
بشـــــــأن امل

 إىل األغذية.
 

إىل املناقشــــــات اليت  ،)2019بريل أنيســــــان/ 14يف دورهتا الرابعة عشــــــرة ( ،وأشــــــارت هيئة تدابري الصــــــحة النباتية -38
امليكروبات يف ما يتعلق بالصـــــحة النباتية كموضـــــوع هام  تمضـــــاداجرت حول اســـــتخدام مضـــــادات امليكروبات ومقاومة 

للرصـــــــــــــد، وأعربت عن تقديرها لذلك. كما أعربت اهليئة يف دورهتا الرابعة عشـــــــــــــرة عن تأييدها للعمل الذي تقوم به أمانة 
مراقبة مســـــــــامهة إجراءات الصـــــــــحة النباتية اخلاصـــــــــة مبقاومة مضـــــــــادات  االســـــــــتمرار يفص اتفاقية وقاية النباتات يف ما خي

امليكروبات، من خالل فريق املهام التابع للمنظمة، واقرتحت كذلك وضــــــــع توصــــــــية تصــــــــدر عن اهليئة خبصــــــــوص مقاومة 
 مضادات امليكروبات يف ما يتعلق بالصحة النباتية.

 
الشراكة الثالثية بين منظمة األغذية والزراعة التعاون المتعدد القطاعات:  -اثالثً 

 العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى والمنظمة
 

مذكرة التفاهم الثالثية  ىبادرت املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، عقب التوقيع عل -39
دعًما خلطة العمل العاملية بشـــأن مقاومة مضـــادات امليكروبات، إىل وضـــع خطة و بيئة وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة لل

)، مت إقرارها بعد ذلك يف االجتماع التنفيذي 2020-2019عمل ثالثية ملموســــــة بشــــــأن مقاومة مضــــــادات امليكروبات (
  ).2019الثالثي الذي عقد يف روما (فرباير/ شباط 

http://www.fao.org/teca/forum/beekeeping/en/
http://www.fao.org/teca/forum/beekeeping/en/
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إنشاء وإطالق حساب أمانة متعدد الشركاء خاص مبقاومة مضادات امليكروبات.  ، مت2019حزيران  /يونيوويف  -40
وهذا احلســـاب هو مبادرة اســـرتاتيجية ومتعددة الشـــركاء ومشـــرتكة بني الوكاالت تدعو البلدان واملعاهد واملؤســـســـات املالية 

 والقطاع اخلاص إىل تعبئة التمويل املطلوب لتنفيذ خطة العمل الثالثية.
 

نت املنظمة من أجلها تعزيز التعاون الثالثي ودعم تنفيذ الشـــــراكة، أنشـــــئت أمانة مشـــــرتكة ثالثية، عيّ ا إىل ســـــعيً و  -41
موظف اتصـــال ســـيعمل كجهة اتصـــال رئيســـية، وســـيتوىل تنســـيق اإلجراءات املشـــرتكة وتنفيذ خطط العمل الثالثية بشـــأن 

 مقاومة مضادات امليكروبات يف ما بني األطراف الثالثة.
 

جمموعة التنســــــــــــــيق ا إىل جنب املنظمة العاملية لصــــــــــــــحة احليوان، الدعم إىل أمانة وما فتئت املنظمة تقدم، جنبً  -42
اليت يوجد مقرها يف جنيف، وشـــــاركت يف إعداد  اتاملخصـــــصـــــة املشـــــرتكة بني الوكاالت املعنية مبقاومة مضـــــادات امليكروب

توصية تركز  14تضمن  والذي 2019الذي رفع إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أبريل/نيسان  تقرير جمموعة التنسيق هذه
 على التقدم احملرز يف البلدان واالبتكار والتعاون واالستثمار واحلوكمة العاملية.

 

 التحديات الرئيسية المحددة -رابًعا
 

، وســيتم إبراز الدروس املســتخلصــة 2020تتعّلم املنظمة من نتائج تنفيذ خطة العمل احلالية اليت ســتنتهي يف عام  -43
اجلديدة اليت ســــتجري صــــياغتها وســــتدمج اإلجنازات احلالية وســــتوفر االســــتمرارية يف مواجهة خطر مقاومة يف خطة العمل 

 مضادات امليكروبات.
 

قصـــري نظرا إىل أن تقييم على املدى اليصـــعب فيه إحراز تقدم  ت امليكروبات جماالً احوكمة مقاومة مضـــادعترب تو  -44
دة توجد خارج قوانني جديدة عملية طويلة تتأثر بقضـــايا معقّ  يذها أو ســـنّ التشـــريعات احلالية أو صـــياغة الســـياســـات وتنف

 جمال مقاومة مضادات امليكروبات.
 

النجاح يف مواجهة مقاومة مضـــــــــــــادات تشـــــــــــــّكل أســـــــــــــاس ويف حني أن األدلة (توليد البيانات ومجعها وحتليلها)  -45
ا وموارد كبرية يف اجملاالت الناحية الفنية وتقتضـــــــــــــي جهودً ا من امليكروبات، فإ�ا متثل أيضـــــــــــــا أحد األهداف األكثر تعقيدً 

الثالثة األخرى (رفع مســتوى الوعي واحلوكمة واملمارســات). وقد جنح عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضــادات امليكروبات 
بيانات ذات جودة  حىت اآلن يف حتقيق التوازن بني تلك اجلهود واملوارد يف ما بني اجملاالت األربعة لالســــــــــــــتفادة من إنتاج

عمــل املتعلق مبقــاومــة الجيــدة؛ وقــد ترغــب الــدول األعضـــــــــــــــاء يف املنظمــة يف احلفــاظ على هــذا النهج املتوازن يف ختطيط 
 مضادات امليكروبات يف املستقبل.

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج -خامًسا
 

ا من توجيهات، مبا يف ذلك بشـــــــأن وتقدمي ما تراه مناســـــــبً ا بالتقدم احملرز إن جلنة الربنامج مدعوة إىل األخذ علمً  -46
 آخر املعلومات عن خطة عمل املنظمة.

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1

