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 موجز 
 

                                                                                                  ت عرض هذه الوثيقة بناء على طلب جلنة الربنامج يف دورهتا الرابعة والعشرين بعد املائة إلعطاء أحدث املعلومات  
عن األنشطة اجلارية وكيفية ارتباطها باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، وال سيما ثالثة من الربامج االسرتاتيجية اخلمسة 

 ت الرتكيز أو العمل األربعة ذات الصلة. وخطة عمل منظمة األغذية والزراعة، مع جماال

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

يف جمال  األغذية والزراعة منظمةخطة عمل  تنفيذقد ترغب جلنة الربنامج يف أن تأخذ علما بالتقدم احملرز يف  
  .مقاومة مضادات امليكروبات
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 معلومات أساسية
 
القرار رقم ( يف دورته التاسعة والثالثني 2015اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( )يونيو/حزيران  -1
                                                                                               املتعلق مبقاومة مضادات امليكروبات والذي أقر  بأن  مقاومة مضادات امليكروبات تشكل خطر ا متزايد ا على  4/2015

                                                                                                          الصحة العامة واإلنتاج املستدام لألغذية وأن  االستجابة الفعالة جيب أن ت شرك مجيع القطاعات احلكومية واجملتمع بأكمله. 
                                                                             التوعية يف جمال السياسات واملشاركة والقيادة لضمان احلصول بشكل مستمر  على العقاقري                          وحث  القرار على "مزيد من

  املضادة للميكروبات من خالل االستخدام احلذر واملسؤول ملضادات امليكروبات يف الزراعة."
 
                                              خطددة عمددل املنظمددة بشدددددددددددددددأن مقدداومددة مضدددددددددددددددادات امليكروبددات      2015 / 4                  لدددعم تنفيددذ القرار      نظمددة   امل      أعددد ت   و   - 2

                             بشدددددأن مقاومة مضدددددادات امليكروبات        الوعي           رفع مسدددددتوى  (  1 )   :                                تناول أربعة جماالت تركيز رئيسدددددية هي                 )خطة العمل( اليت ت
             هذه املضددددددددددددادات                                  مقاومة مضددددددددددددادات امليكروبات واسددددددددددددتخدام                   القدرة على مراقبة        تنمية  و   (  2 )                       والتهديدات ذات الصددددددددددددلة؛

  ؛                  يف األغذية والزراعة          ومقامتها       كروبات                                         تعزيز احلوكمة املتعلقة باسدددتخدام مضدددادات املي  و   (  3   ؛ )  ها    ورصدددد                  يف األغذية والزراعة 
                  ملضادات امليكروبات.     احلذر                          ائية والزراعية واالستخدام                            املمارسات اجليدة يف النظم الغذ        وتشجيع  (  4 )
 
                                                                                                 تدعم خطة العمل هذه خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات اليت تقودها منظمة الصحة العاملية   و   - 3

                                                                                                       من أجل تسدددليل الضدددوء على ادددرورة اعتماد اج "صدددحة واحدة" وإ دددراك السدددلطات البيطرية واملعنية بالصدددحة العامة وقطاع 
                                                          البيئيني واملسددددددتهلكني. وا دل من ذلس هو مسدددددداعدة البلدان على واددددددع                                           األغذية والزراعة والشددددددركاء املاليني واألخصددددددائيني 

                                                                                               وتنفيذ خطل عمل وطنية متعددة القطاعات ملكافحة مقاومة مضددددددددددددددادات امليكروبات. وتعمل املنظمة بشدددددددددددددكل وثيق مع 
                    صحة احليوان، باإلاافة                                                                                           ركائها الدوليني امن مبادرة ثالثية األطرال تضم  كال  من منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية ل

   ج                                       املؤسددددددسددددددات املالية(. وهي تقر  بضددددددرورة وجود ا  و             اجملتمع املدين  و                  األوسدددددداد األكادميية  و                              إىل  ددددددركاء )خرين )القطاع اخلا 
                                                                                                     تعاوين بني خمتلف القطاعات واألجهزة واالختصاصات السياسية واالقتصادية على حد سواء ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات

                                                                                         حنو فع ال. وتقر  املنظمة بالتكامل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وترح ب بتوطيد هذا التكامل.               امليكروبات على 
 
   0   202 -    2012                                              وخطة العمل بشددددددددأن مقاومة مضددددددددادات امليكروبات للفرتة       2015 / 4                           وقد مك ن اعتماد القرار رقم   - 4

  ا                                         امج االسددرتاتيجية للمنظمة واملشدداركة باعتباره                                                              املنظمة من إدراج األنشددطة املتصددلة مبقاومة مضددادات امليكروبات اددمن الرب 
                                                                                                  أحد قادة احلوكمة العاملية وتطوير األدوات والتوجيهات الوطنية. وتسدددددددددددددداهم املبادرات اخلاصددددددددددددددة مبضددددددددددددددادات امليكروبات 

    افة       ، باإلادد 4                                                                              عة من النواتج يف إطار الربامج االسددرتاتيجية، وغالبية املخرجات اددمن الربنامج االسددرتاتيجي  سدد ا          يف جمموعة و 
                           على حنو ما هو مفص ل أدناه.   1 ، 2 و   5                      إىل الربناجمني االسرتاتيجيني 

  

                                        
                                                              زيادة قدرة س بل كسب العيش على الص مود أمام الت هديدات واألزمات(؛ 4                                                           متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  وكفاءة )الربنامج االسرتاتيجي   1

  (2)الربنامج االسرتاتيجي  جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة(؛ 5)الربنامج االسرتاتيجي 

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
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 التعاون مع الوكالت األخرى واألنشطة  –     أول  
 
تعمل املنظمة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان حتت  عار التعاون "الثالثي"  -5

                                                                     فيذي بشكل سنوي ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشرتك وحتديد األنشطة املكم لة                                  منذ عقود عد ة حيث ي عقد اجتماع تن
وعالوة على ذلس، تستضيف املنظمة أمانة الدستور الغذائي املعنية عن كثب باألنشطة والتوصل إىل توافق يف اآلراء. 

موعة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت يف                                                                      الرئيسية املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات. كما أن  املنظمة أيض ا عضو يف جم
               وهي تضم  وكاالت  20122جمال مقاومة مضادات امليكروبات واليت أنشأها أمني عام األمم املتحدة يف  هر سبتمرب/أيلول 

االقتصادي  األمم املتحدة الرئيسية وجمموعة البنس الدويل واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
                                                                                                 أخصائي ا تقريب ا ميثلون الوكاالت احلكومية واملختصني يف اجملال الطيب واألوساد األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين.  15و
 
                           د عشر مركز ا مرجعي ا يف هذا حاألخرية على عملية منح تصاريح ألتضع املنظمة اللمسات                     وإاافة إىل ما تقد م،  -2

رتبية ل                                                                                             اجملال مبا يكم ل جماالت التخصص األخرى املتصلة بسالمة األغذية أو علم األوبئة البيطرية أو األمن البيولوجي 
 أو خمتربات التشخيص أو تكنولوجيا املعلومات.  األحياء املائية

 
 لجهود الرامية إلى تعبئة الموارد والمشاريع قيد اإلعدادا –      ثاني ا

 
                                                                                            تشارك املنظمة حالي ا يف عدد من األنشطة لدعم العمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات من قبل البلدان  -7

ي واململكة األعضاء. وحتظى األنشطة التالية بدعم عدد من الشركاء يف التمويل، مبا يف ذلس كندا وفرنسا واالحتاد الروس
 املتحدة والواليات املتحدة األمريكية: 

 
راء الكربى وجنوب وجنوب  رق )سيا يف اجلهود العاملية إ راك قطاعي األغذية والزراعة يف أفريقيا جنوب الصح -

ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات بواسطة اج "صحة واحدة" )على املستوى اإلقليمي/يف بلدان خمتارة من 
 قيا جنوب الصحراء الكربى()سيا وأفري

 مجهورية كازاخستانو  مجهورية بيالروسو                                                                 احلد من تقد م مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة )أرمينباو  -
 مجهورية طاجيكستان(و  مجهورية القريغيزو 
اإلقليمي يف )سيا معاجلة مسألة استخدام مضادات امليكروبات يف قطاع اإلنتاج احليواين يف )سيا )على املستوى و  -

 واحمليل ا ادئ(
االجتماع املشرتك بشأن دعم برنامج املشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية: و  -

اجتماعات اخلرباء املشرتكة و  بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجيةاجتماعات اخلرباء املشرتكة و  خملفات املبيدات
 )على املستوى العاملي( التغذيةبشأن 

                                        
2  AR.pdf-2-https://digitallibrary.un.org/record/842813/files/A_71_L  

https://digitallibrary.un.org/record/842813/files/A_71_L-2-AR.pdf
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 يف املنظمة يف جمال مقاومة  توفري الدعم لعقد اجتماع تشاوري متخصص عن مسار اإلدارة التدرجييو  -
 مضادات امليكروبات 

 
                                                                                           وإاافة إىل ما تقد م، يدعم عدد من احلكومات تطبيق الربنامج من خالل عمليات اإلعارة )السويد واململكة  -8

 واملوظفني الفنيني املعاونني )الصني وأملانيا(.املتحدة وهولندا( 
 
 عبة سياسات وموارد و  وصحة احليوان نتاج احليواين عبة اإلواملفاواات جارية لتأمني متويل إاايف ]النرويج، و  -9

إلاافة [ لدعم أنشطة اإلبالغ عن املخاطر وحتليل املخاطر واستعراض التشريعات بامصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 إنتاج تربية األحياء املائية. يف إىل األمن البيولوجي 

 
 الترتيبات الخاصة بالتنفيذ –      ثالث ا

 
 عمدت املنظمة على املستوى الداخلي إىل تشكيل جمموعة عمل معنية مبقاومة مضادات امليكروبات مبشاركة -10
ملشاريع( من ذوي االختصا  يف جماالت متصلة مبقاومة من املوظفني الفنيني يف املنظمة )من موظفي الربنامج العادي وا 25

                                 وت بذل اجلهود حالي ا لزيادة الدعم مضادات امليكروبات )عرب خمتلف اإلدارات والربنامج االسرتاتيجي واملكاتب امليدانية(. 
 قر الرئيسي. الفين ملوظفي املنظمة، خاصة على املستوى القطري واجملاالت الرئيسية اليت تسجل فيها ثغرات يف امل

 
 في كل من مجالت التركيز في خطة عمل المنظمة التقدم المحرز  –      رابع ا

 الميكروباتبشأن مقاومة مضادات 
 

                                                         الوعي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والتهديدات ذات الصلة          رفع مستوى    : 1             مجال التركيز 
 
                                                                            جراءات للتوعية مبقاومة مضدددددادات امليكروبات على املسدددددتويني العاملي والوطين ودعم )ليات                     تتخذ املنظمة حالي ا إ  -  11

                                                                                                          احلوكمة الدولية لإلقرار بضددددرورة أن يصددددبح تأثري مقاومة مضددددادات امليكروبات جزء ا ال يتجزأ من بيئة السددددياسددددات الغذائية 
    (.  5 و   4 و   2                      طار الربامج االسرتاتيجية                                                           والزراعية. وترد يف ما يلي األنشطة الرئيسية )خمتلف املخرجات يف إ

 
                                                             إىل بناء حتالفات مع األمم املتحدة ومنظمات أخرى  دددريكة بشدددأن مقاومة        الدعوة           التوعية و             توسددديع نطاق    وجيب   -  12

                               احلمالت العاملية من أجل رفع مسدددددددددتوى   يف                                    توعية القطاع اخلا  والتعاون الثالثي       من خالل       أكثر                 مضدددددددددادات امليكروبات 
  ة                                على حنو مسؤول وتوفري أدوات الدعو                           استخدام مضادات امليكروبات      تشجيع   و            امليكروبات              مقاومة مضادات      بشأن        الوعي

  :                    ألصحاب املصلحة كما يلي
 

                                              توعية بشأن املضادات احليوية يف نوفمرب/تشرين الثاين               ألسبوع العاملي لل ل               احلملة السنوية    )أ(
  (       ebuTuoY                                              بشأن مقاومة مضادات امليكروبات على موقع يوتيوب )                  ئمة تشغيل املنظمة  قا    )ب(

https://www.youtube.com/watch?v=EnqGg-BnJvs&list=PLzp5NgJ2-dK40cRTqgPqaGfsqpcAJ856a&index=1


PC 125/8 5 

 

  (    2018                                    الندوة العاملية حول الرتبة )مايو/أيار     )ج(
                     ات على مواقع التواصددددددددددددددل                            )أ ددددددددددددددرطة فيدديو ومطبوعات وبطداقد                         الثالثيدة لالتصدددددددددددددداالت الرقميدة        TlYrrb      جمموعة   ( د )

          االجتماعي(
    يطة                  على حنو مسددددددؤول وخر            امليكروبات       مضددددددادات         اسددددددتخدام                      اخترب معارفس عن كيفية  )                         املنصددددددة التفاعلية الثالثية  (  هد )

  (                      قاومة مضادات امليكروبات                               تفاعلية لتشاطر األحداث املتعلقة مب
                    يف إطار اج صحة واحدة                                    ثالثية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات               معلومات مصو رة   ( و )
                                         ة مبقاومة مضادات امليكروبات ومحالت على مواقع           لكرتوين اخلاص                  على قائمة الربيد اإل        للمنظمة          إلكرتونية        رسائل  ( ز )

                            اليوم العاملي للطبيب البيطري                    األحداث الرئيسية مثل                      لتشجيع الدعوة أثناء                 التواصل االجتماعي 
              مقاومة مضددددددددادات   :              على اسددددددددتخدامها       تشددددددددجيع  ال                 بشددددددددأن إجياد حلول و                 مصددددددددورة فيديوي ا       حدثية             دراسددددددددات حالة  ( ح )

                         مقددداومدددة مضددددددددددددددددادات امليكروبدددات   و   ؛    معدددا          واملزارعني                      : عمدددل األطبددداء البيطريني                          امليكروبدددات يف اململكدددة املتحددددة
                         : مواجهددة التحدددي؛ والعمددل                  امليكروبددات يف كينيددا                          صددددددددددددددحددة واحدددة؛ ومقدداومددة مضدددددددددددددددادات    اج            يف بنغالديش: 

                                           معا الستخدام مضادات امليكروبات على حنو مسؤول.
 

                   في األغذية والزراعة     ها                                                         تنمية القدرة على مراقبة مقاومة مضاااادات الميكروبات واساااتخدام   - 2             مجال التركيز 
       ورصدها

 
                                                                                               دعمت املنظمة توليد البيانات وتشدددددداطرها باإلاددددددافة إىل النظم املتكاملة للمراقبة والرصددددددد على املسددددددتويني احمللي   -  13

    (.  1 - 1 - 5                                              والعاملي. وترد يف ما يلي األنشطة الرئيسية )املخرج 
 

                ملسدددددددددددددداعدة البلدان   (       LTALAA )                                             ملختربات ونظام مراقبة مقاومة مضددددددددددددددادات امليكروبات       تقييم ا ل      أداة        مت تطوير     )أ(
    ا   بلد   4 1                   أداة التقييم هذه يف               . ومت اسددددددددددددددتخدام           على التشددددددددددددددخيص   ا                       على املراقبة وقدرة خمترباهت   ا              على تقييم قدرهت
                    ظمة األغذية والزراعة   من       وتوفر  .     أخرى       بلدان  يف                  من أجل اسدددددددتخدامها         تعميمها           وسددددددديتواصدددددددل  3               يف )سددددددديا وأفريقيا

    مني.      املقي           جمموعة من       عداد إل   ا       تدريب  
ا              وتدعم املنظمة     )ب(                       توجيهات بشددددددأن منهجيات                            وطنية وإقليمية فضددددددال عن بلورة        مراقبة            اسددددددرتاتيجيات     واددددددع       أيضدددددد 

         املراقبة.
 

                                        
سنغافورة، تايلند وفييت و  الفلبنيو  ميامنارو  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةو  إندونيسياو  كمبودياو  يف أفريقيا وزمباويو  زامبياو  تنزانياو  السنغالو  كينياو  غانا  3

 نام يف )سيا. 

https://trello.com/b/tBoXeVae/tripartite-amr-communication-toolkit-fao-oie-who
http://www.fao.org/3/a-i8184e.pdf
https://mailchi.mp/2e964bf9c80b/world-veterinary-day
https://mailchi.mp/2e964bf9c80b/world-veterinary-day
https://www.youtube.com/watch?v=YmOey7FGrfE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=YmOey7FGrfE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=YmOey7FGrfE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=YmOey7FGrfE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=YmOey7FGrfE&t=
http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/1129839/


6 PC 125/8 

 

             قاومة مضادات             يف ما يتعلق مب       لمنظمة  ل        مرجعية      مراكز      تصبح     أن     طور  يف    ة    مؤسس           إحدى عشرة             وحددت املنظمة     )ج(
       حالي ا      وتتم               ة عمل املنظمة.                  األنشدددطة احملددة يف خط      تنفيذ         من أجل         البلدان  و              سدددتدعم املنظمة     وهي   4 ،         امليكروبات
                                    عمل بني املنظمة وكل مؤسسة من املؤسسات.          بلورة خطل 

 
       املنظمة                  الشدددعبة املشدددرتكة بني   و        البيئة      على                                                                وتعمل دائرة الصدددحة احليوانية و دددعبة األراادددي واملياه التابعتني للمنظمة     )د(

            جمموعة أدوات              من أجل بلورة                                             استخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة        املعنية ب                                والوكالة الدولية للطاقة الذرية
     تحسني     لس ل ذ  و                 يف الرتبة واملياه       مصريها                                          توفر معلومات بشأن حركة مضادات امليكروبات و                         حتليلية متعلقة بالنظائر

  .                       مقاومة مضادات امليكروبات                املعرفة بشأن أثر 
 

                     في األغذية والزراعة    تها                                                         تعزيز الحوكمة المتعلقة باستخدام مضادات الميكروبات ومقاوم   -   3             مجال التركيز 
 
                                                                                              تدعم املنظمة عملية واددع معايري دولية وأطر تنظيمية خاصددة مبقاومة مضددادات امليكروبات، باإلاددافة إىل إتاحة   -  14

                                                                                               القرائن وأسددداس علمي لوادددع املعايري على حنو صدددحيح، فضدددال  عن رسدددم سدددياسدددات مسدددتندة إىل الرباهني. وترد يف ما يلي 
    (.  1 - 4 - 4 و   1 - 2 - 4 و   2 - 1 - 4 و   1 - 1 - 4                         األنشطة الرئيسية )املخرجات 

 
يات من أجل حتسددددددددددددددني األطر   و        تقييم ل ل    ية   نهج م                                            عملت دائرة قانون التنمية يف املنظمة على بلورة     )أ(                             تقدمي توصدددددددددددددد

                         التشددددددددريعات البيطرية وسددددددددالمة                          مضددددددددادات امليكروبات مبا فيها        مبقاومة         املتعلقة                               القانونية الوطنية يف مجيع اجملاالت 
        لبلورة                                مع املنظمدة العدامليدة لصددددددددددددددحدة احليوان                      منظمدة األغدذيدة والزراعدة        تتعداون   و            النفدايدات.         وامليداه و                 األغدذيدة والبيئدة

  .        بقدر أكرب    ية   نهج  امل     هذه
                        مقاومة مضادات امليكروبات  /                        استخدام مضادات امليكروبات                 بشأن التشريعات و          إقليمية         حلقة عمل            وجرى تنظيم     )ب(

      خرباء         فضدددددددددددال عن                  واخلرباء من اإلقليم                  ا يئات التنظيمية                 يف بانكوك مبشددددددددددداركة      2018          مارس/)ذار         خالل  دددددددددددهر 
             من القرر عقد     . و                        رابطة أمم جنوب  دددددددددرق )سددددددددديا  و                            املنظمة العاملية لصدددددددددحة احليوان                       منظمة الصدددددددددحة العاملية و     من

                     وكيفية مسدداهتها يف دعم          اإلقليمي                     التشددريعات على املسددتوى        تنسدديق    هبدل      أخرى           يف أقاليم      اثلة           حلقات عمل مم
                        قاومة مضادات امليكروبات.              اإلدارة احملسنة مل

                         مع أخذ التشدددددددريعات املتعلقة                                            التنظيمية املتعلقة مبقاومة مضدددددددادات امليكروبات     األطر       بشدددددددأن  ا                ري املنظمة حبوث     ت    و     )ج(
  .  (        وث املياه  تل                      تربية األحياء املائية و  /          يف الزراعة               عنصدددددددددرا أسددددددددداسددددددددديا                         أيضدددددددددا )مبا فيها املياه كواا                 املياه يف االعتبار  ب
َ                                      قاَرن واملشدددددداريع امليدانية لتنمية القدرات يف   امل      قانوين   ال      تحليل   لل      أسدددددداس            هذه البحوث ك      سددددددتخدم     وت                 أفريقيا و)سدددددديا   
                أوروبا الشرقية.  و 

                                            وسياسات متعلقة مبقاومة مضادات امليكروبات داخل                              ن يف املنظمة على حتديد تشريعات                     يعمل اخلرباء القانونيو   و     )د(
                                                                              قاعدة بيانات التشددددددددددددددريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشددددددددددددددأن األغذية والزراعة واملوارد                       البلدان وبينها وتعديل 

                                        
 يف طور االعرتال الرمسي  4

http://fao.msgfocus.com/c/1fUkhRuo81gG1hxDl7Tlk6ux
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         وحتليلها                        ليتم حتديد هذه البيانات   (       الوطنية          والسددددددياسددددددات          لتشددددددريعات  ل       دددددداملة               قاعدة بيانات                  الطبيعية املتجددة )
  .   أكرب        بسهولة

 
        لمضااااااادات        الحذر                                                             تعزيز الممارسااااااات الجيدة في النظا ال ذائية والزراعية والسااااااتخدام    -   4             مجال التركيز 
           الميكروبات

 
                                                                                           يتمحور عمل املنظمة حالي ا على إعداد مواد للمعرفة تؤدي إىل وادددددع وتطبيق ممارسدددددات تسددددداهم بشدددددكل إجيا    - 5 1

                                        ، خاصددددة على املسددددتوى القطري. وترد يف ما يلي  د             ر متعدد األبعا  و                        مضددددادات امليكروبات من منظ        مقاومة               يف معاجلة مسددددألة
    (.  2 - 4 - 5 و   1 - 4 - 5 و   2 - 3 - 5 و   1 - 3 - 5 و   1 - 2 - 4 و   1 - 4 - 2                         األنشطة الرئيسية )املخرجات 

 
        السددددددددددددددلوك       لتغيري               مشدددددددددددددداريع تريبية              من أجل بلورة                                        البلدان احملدودة املوارد يف أفريقيا و)سدددددددددددددديا  يف             تعمل املنظمة   و   - 1 2

                  ملضادات امليكروبات.     احلذر                        مارسات اجليدة واالستخدام         تشجيع امل    خالل    من 
 
                      الفرق القطرية يف تصددددددددددددددميم                                                        اخلربات الفنية يف علوم الصددددددددددددددحة والعلوم االجتماعية من أجل دعم            تمع املنظمة   و   - 7 1

                    معاجلة مقاومة مضدددددددادات        من أجل                              مارسدددددددات أصدددددددحاب املصدددددددلحة وتعديلها  مل         رسدددددددم خطل ل    ها      وتنفيذ                  املشددددددداريع التجريبية 
                                حتالف بنغالديش لالستجابة إىل مقاومة                على سبيل املثال                  املنظمة يف بنغالديش         . ودعمت   ها                        امليكروبات وتعظيم استخدام

       مضددددددادات                   شددددددجيع عملية انتقاء   لت                       أمراض الدواجن الشددددددائعة     عاجلة                            من أجل بلورة خطود توجيهية مل                  مضددددددادات امليكروبات
ا على اختبار                  املنظمة يف بنغالديش      وتعمل   .                        واسددددددددتخدامها على حنو مناسددددددددب          امليكروبات        اجلوال    ف  ات            تطبيق على ا                   أيضدددددددد 

ا     تم    . وت                             املتبعة يف وصدددف مضدددادات امليكروبات   م      ممارسددداهت      حتسدددني  يف        األطباء  و          البيطريني        األطباء     دعم                وبرنامج تدريب ل       أيضدد 
              و)سيا الوسطى.                أوروبا الشرقية                      على املستوى اإلقليمي يف         اخلنازير  و                     ملعاجلة أمراض الدواجن              خطود توجيهية        بلورة
 
      يتألف                     مسددددار اإلدارة التدرجيي         بعنوان                         مقاومة مضددددادات امليكروبات      إلدارة        تدرجيي    اج                       تعمل املنظمة على بلورة  و   - 8 1
                   هياكل احلوكمة احملسدددددددنة    و أ                     عملية املراقبة املوجهة         إجراءات                    البلدان من أجل حتسدددددددني             الكفاءات يف     نم ي   وي           عدة مراحل    من

                        بشددددددأن خماطر مقاومة مضددددددادات                                 كل قطاع أو اددددددمان رفع مسددددددتوى الوعي  ل               أفضددددددل املمارسددددددات                    على حنو تدرجيي وحتديد
  .             على حنو متزايد                         امليكروبات والسلوك املتغري

 
         مطبوعات       نشدددددرها ك ل  ة                      لتقارير املوجزة التالي                       ووادددددع الصدددددياغة النهائية ل      ملنظمة  ا  يف              شددددداورات اخلرباء  م         اسدددددتكمال  مت   و   - 9 1
        قريب:      يف وقت          لكرتونية إ
 

  وتداعياهتا يف البستنة؛          مقاومتها   عن        بيانات   ال  و                   مضادات امليكروبات        استخدام                     
  األغذية؛                                            البيولوجية ومقاومة مضادات امليكروبات يف تهيز        املبيدات         استخدام        
 .خملفات مضادات امليكروبات ومقاومتها يف البيئة                                           

 

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-2/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-2/en/
http://tv.fao.org/video/index/entryId/1_yjk50sax
http://tv.fao.org/video/index/entryId/1_yjk50sax
http://tv.fao.org/video/index/entryId/1_yjk50sax
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-2/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/projects/ongoing/project-2/en/
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                                 تربية األحياء املائية ومصددايد األمساك      بشددأن                              خطود توجيهية ومطبوعات متنوعة         على واددع        حالي ا             تعمل املنظمة   و   -  20
        القدددائم            وفحص األمسددداك                      تربيدددة األحيددداء املدددائيدددة  ن  ع       النددداتج            غري املسددددددددددددددتخددددم       خزون  امل              توجيهيدددة إلدارة   ال    طود   اخل        مبدددا فيهدددا 

       اإلدارة  "       عنوان                                  وباإلادددافة إىل ذلس، يتم إعداد مطبوع ب        األمساك.     تهيز       منشددد ت                          وإدارة املخلفات الناتة عن         املخاطر    على 
                             عن األمن البيولوجي ألهم األنواع         كتيبددات            كددذلددس إعددداد      تم   ي    . و  "                     يف تربيددة األحيدداء املددائيددة          البكترييددة      ألمراض  ل        املسددددددددددددددؤولددة 
          األربيان(.                 الشبود والبلطي و                      تربية األحياء املائية )  يف          املستخدمة 

 
             أكثر من حوايل                            يف خمتلف القطاعات؛ ونتج عنها          سددددددددددددددات اجليدة   ر  ا   املم      بشددددددددددددددأن        توجيهات       نظمة          والتمسددددددددددددددت امل  -  21

        املسدددتودع         بعد ذلس        وسددديصدددبح       فيها                              قاعدة الدعم القائمة على األدلة                            يتم حاليا اسدددتعراادددها لتقييم            مت تقدميها و       وثيقة      350
  .    كافة                        متاحا للبلدان األعضاء        اخلا  هبا 

 
 أمانات المنظمة واتفاقياتها -      خامس ا

 
             قاومة مضددددددادات     عين مب             التابع  ا وامل    هام   امل     فريق       إنشدددددداء                       هيئة الدسددددددتور الغذائي      أعادت    -                      هيئة الدسددددددتور الغذائي  -  22

     فريق        سدددديقوم    . و                        واسددددتضددددافته مجهوري ة كوريا      2017                        األول يف ديسددددمرب/كانون األول                            . وعقد هذا الفريق اجتماعه         امليكروبات
         عن بلورة     فضددددددددددال                            مضددددددددددادات امليكروبات واحتوائها                للحد من مقاومة         املوجودة                 مدونة املمارسددددددددددات                بتحليل ومراجعة      املهام 

             وع قد اجتماع         األغذية.       واسددددددددددددددطة                                              الرقابة على مقاومة مضددددددددددددددادات امليكروبات املنقولة ب                              توجيهات جديدة للبلدان متعلقة ب
                                    بشدددددددددددددددأن دور بيئددة إنتدداج األغددذيددة )مبددا فيهددا       2018             يونيو/حزيران     15   إىل     11                    خالل الفرتة املمتدددة من               خرباء يف املنظمددة   لل

                                            إلسدددداء املشدددورة العلمية لفريق املهام املخصدددص املعين         األغذية      واسدددطة                                  مقاومة مضدددادات امليكروبات املنقولة ب    ( يف       احملاصددديل
  .                       مبقاومة مضادات امليكروبات

 
         املسددددددددددددددتجدة                      ملوثات الرتبة واملياه                           مقاومة مضددددددددددددددادات امليكروبات من     عترب    ت     –                        ة العاملية من أجل الرتبة      الشددددددددددددددراك  - 2 3

  .    2018                   املنظمة يف مايو/أيار           استضافته     الذي   5     الرتبة                    املنتدى العاملي بشأن  يف        مؤخر ا              ومتت مناقشتها 
 

 مقاومة لدعا البلدان في معالجة  الجهود الثالثية -      سادس ا
 مضادات الميكروبات في جميع القطاعات

 
              لصددددددددددددددحددددة احليوان                واملنظمددددة العددددامليددددة                       منظمددددة األغدددذيدددة والزراعدددة                   بني األطرال الثالثدددة )             مدددذكرة تفدددداهم        مت توقيع   - 2 4
                      وتعزيزه يف جمدداالت العمددل    ا     تعدداوادد                          من أجددل إاددددددددددددددفدداء طددابع رمسي على       2018            يف مددايو/أيددار   (                    منظمددة الصددددددددددددددحددة العددامليددة  و 

                           ويف أعقاب التوقيع على مذكرة                           مقاومة مضددددادات امليكروبات.                   ان والبيئة مبا فيها                              نقطة االلتقاء بني اإلنسددددان واحليو          املتعلقة ب
                                                                           يددة والزراعددة واملنظمددة العددامليددة لصددددددددددددددحددة احليوان ومنظمددة الصددددددددددددددحددة العددامليددة وبرنددامج األمم                           التفدداهم، تعدداونددت منظمددة األغددذ

ا                        املتحدة للبيئة )التعاون "                                                                 "( من أجل وادددع خطة عمل لسدددنتني دعم ا خلطة العمل العاملية بشدددأن مقاومة                    الثالثي زئد ا واحد 

                                        
  http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus206num6e.pdfيرد تقرير االجتماع على العنوان التايل:   5

http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus206num6e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1136800/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1136800/icode/
http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus206num6e.pdf
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ا                                وسددددديسددددداعد تنفيذ خطة عمل التعاون "                  مضدددددادات امليكروبات.  ا              الثالثي زائد                                  " بشدددددأن مقاومة مضدددددادات امليكروبات       واحد 
                                                       البلدان على اتباع اج "صحة واحدة" ملعاجلة املسائل التالية:      2020 -    2019      للفرتة 

 
                                                                  من خالل دعم التواصدددددل الفعال لرتمجة الرباهني والتوجيهات والسدددددياسدددددات إىل عمل         لساااالوكي ا                التوعية والت ير   ( أ )

  ؛ ي ك  و  ل س                   هادل إىل إحداث تغيري 
                       من خالل توفري الدعم الفين                                                      مقاومة مضااادات الميكروبات واسااتخدام مضااادات الميكروبات            مراقبة ورصااد   ( ب )

                                                       وتشدددددجيع تشددددداطر البيانات عرب خمتلف القطاعات احمللية واإلقليمية             واسدددددتخدامها                           إلنشددددداء نظم متكاملة للمراقبة 
          والعاملية؛

                     يكروبات من خالل تشدددددددددجيع                              عرب احملافظة على كفاءة مضدددددددددادات امل                              اإلشاااااااراق وتحقيق الساااااااتخدام األمثل    )ج(
                  البحوث والتطوير؛ 

        واحملركات             ثر االقتصددادي                               تفعيل التعاون واملسدداعدة لفهم األ       من خالل                                     تنفيذ خطط العمل الوطنية والتشااريعات    )د(
                                                                         السياساتية لتحديد أولويات اإلجراءات واخليارات التشريعية والتنظيمية الالزمة؛

دثون التغيري بصورة مجاعية.          الرئيسيني      صلحة              لتمكني أصحاب امل                الرصد والتقييا     )هد(                                                  من معرفة ما إذا كانوا ُي 
 
       املعنية                                  جمموعة التنسدددددديق املشددددددرتكة بني الوكاالت            بشددددددكل نشددددددل يف                               األطرال الثالثة يف التعاون الثالثي        يشددددددارك  و   - 2 5
                    لضددمان اذاذ إجراءات  ، /3/71A/RES    رقم                                     فقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       ذلس و   و    ،                      قاومة مضددادات امليكروبات مب

               ما توصدددددلت إليه                                    وسدددددرتفع جمموعة التنسددددديق تقرير ا يتناول   .                              معاجلة مقاومة مضدددددادات امليكروبات                 مسدددددتدامة وفعالة يف        عاملية
                         الذي سددددددريفع بدوره تقرير ا       2019       نيسددددددان /    بريل أ   –           مارس/)ذار     ددددددهر      لول                                    من اسددددددتنتاجات وتوصدددددديات إىل األمني العام حب

  .    2019              يف سبتمرب/أيلول              لألمم املتحدة                 إىل اجلمعية العامة 
 
     لرصددددد     اج ل                            منظمة الصددددحة العاملية على واددددع   و                              واملنظمة العاملية لصددددحة احليوان                      منظمة األغذية والزراعة       وتعمل   - 2 2

    ها     تنفيذ     وأثر                                                طة العمل العاملية بشددددأن مقاومة مضددددادات امليكروبات خ              يف كل من تنفيذ                   تتبع التقدم احملرز       من أجل           والتقييم
      سواء.          على حد  

 
                    . ويرصددددددددد هذا التعاون          صددددددددحة واحدة    اج   إىل        تسددددددددتند       وطنية    عمل    ل  خط      بلورة        من أجل                    حتظى البلدان بالدعم   و   - 7 2

      تقييم        لغرض ال      سدددددددنوي     مسدددددددح                                               احملرز يف تنفيذ خطل العمل الوطنية اخلاصدددددددة هبم من خالل         األعضددددددداء       الدول            الثالثي تقدم 
  .                          أنشأهتا منظمة الصحة العاملية              قاعدة بيانات  و     ذايت   ال
 
  ه  ي  وج  لت                                                        للتنمية والتوجيه من أجل مكافحة مقاومة مضدددادات امليكروبات   ا    عاملي   ا     إطار                        ضدددع التعاون الثالثي أيضدددا   وي  - 8 2

         ولقاحات                   داخل مراكز العناية                أدوات تشدددخيصدددية                  وتشدددجيع االسدددتثمار يف                  مضدددادة للميكروبات       جديدة      دوية  أ       تطوير      عملية 
     مصددددددمم            هذا اإلطار      أن       كما      ر دددددديد            ها على حنو        اسددددددتخدام  و                     ومراقبتها وتوزيعها                         وغريها من التدخالت اجلديدة            عالية اجلودة 

                       إليها بكلفة مقبولة.              وتشجيع الوصول        حالي ا                       حلماية األدوية املوجودة

http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/3&Lang=A
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/9789246509768-ara.pdf?sequence=5
http://www.who.int/ar
http://www.who.int/ar
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G45/PROD/EXT/amrcsat_Menu
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 (2019-2018)األحداث القادمة الخطوات المقبلة و  -      ثامن ا
 
 ستقوم املنظمة مبا يلي:  -29
 

  جمموعة التنسيق بني يف )ليات التنسيق الدولية ملقاومة مضادات امليكروبات على غرار مواصلة مشاركتها النشطة
                                                                                                  الوكاالت املخصصة املعنية مبقاومة مضادات امليكروبات وخطل التعاون الثالثي والتعاون الثالثي زائد ا واحد ا. 

  واع أو املساهة يف واع توصيات لتقرير جمموعة التنسيق واستعراض مجيع املساهات يف التقرير املرفوع إىل أمني
 عام جمموعة التنسيق. 

  .إطالع البلدان األعضاء بصورة منتظمة على التطورات املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروبات أو بناء على طلبها 
  .مواصلة دعم أمانة جمموعة التنسيق ومقرها الرئيسي يف جنيف من خالل إتاحة موظف 
 د اجتماعات ألصحاب تكثيف جهود تعبئة املوارد من أجل مساعدة البلدان يف تنفيذ خطل العمل الوطنية وعق

 املصلحة على املستويني الوطين واإلقليمي. 
 )لالاطالع بعمل  تكثيف جهود تعبئة املوارد ألنشطة التعاون الثالثي )إاافة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة

خطل و  االتصاالتو  مشرتك يف جماالت اإل رال/احلوكمة، املراقبة املتكاملة، إدارة قواعد البيانات واملعلومات
 وبرنامج للرصد واألداء. العمل الوطنية واألطر التشريعية

 إلنتاج الدواجن واألمن  قطري )مثل مسار اإلدارة التدرجييإجراء متارين تريبية ألدوات املنظمة على املستوى ال
 البيولوجي يف قطاع تربية األحياء املائية(.

 سب احلاجة.إسداء املشورة لفريق )فرق( مهام الدستور الغذائي ح 
  (.2019و 2018املضادات احليوية )نوفمرب/تشرين الثاين  بشأنإجراء التحضريات الالزمة لألسبوع العاملي للتوعية 

 
 األحداث األخرية واملقبلة: -30
 

 12  - 13     مقاومتها                    مضددادات امليكروبات و                                            اجتماع خطة عمل التعاون الثالثي بشددأن اسددتخدام    –            سددبتمرب/أيلول         
               التفاهم )روما(                  من أجل دعم مذكرة

 17  - 18     موعة                        اجتماع اجملموعة الفرعية جمل )                        قاومة مضددددددادات امليكروبات مل                 احلوكمة املسددددددتقبلية    –            سددددددبتمرب/أيلول     
  (       ستوكهومل  يف                            التنسيق املشرتكة بني الوكاالت

 28     مشددددداورة عرب الفيديو مع الشدددددركاء يف التعاون الثالثي ومنظمات اجملتمع املدين )من تنظيم    –            سدددددبتمرب/أيلول                                                                           
ReAct)  

 1 - 2   /عاملي للتنمية   ال     طار  اإل                                  األعضدددداء يف منظمة الصددددحة العاملية بشددددأن       الدول        مشدددداورة    -          تشددددرين األول       أكتوبر             
                          نظمة الصحة العاملية )جنيف(                      ستعقد يف املقر الرئيسي مل     واليت          والتوجيه 

 12  - 17    مقاومة مضددددددددادات                                     موعة التنسدددددددديق املشددددددددرتكة بني الوكاالت بشددددددددأن  جمل   اع     اجتم                  ديسددددددددمرب/كانون األول              
  .                      يف املقر الرئيسي للمنظمة           امليكروبات


