
 
 
 
 

 2017-2016 للفرتة وامليزانيةبرنامج العمل  التعديالت يف CL 153/3ة الوثيق
 

 2015 تشرين الثاني/نوفمرب - 4رقم  إعالميةمذكرة 
 

 اتيرروبامل مقاومة مضاداتعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن 
 

 مقدمة -أواًل

 

، اتميكروبوجود عوامل مضادة لللالكائنات الدقيقة فيها كيف تتامليكروبات ظاهرة طبيعية  مقاومة مضادات -1

 هلذه العقاقري. االتتددا  غري السليم هافاقمي اتميكروبضادة للامللعقاقري ل ي اتتددا  ألنتيجة هي و

 

واملائية ويف إنتاج احملاصيل أمر  الربيةات واتتددامها يف احليوانات ميكروبلل فر العقاقري املضادةاتوإن  -2

هناك غري أن  .يف حتقيق األمن الغذائي وتالمة األغذية ورفاه احليوانمساهمتها تعزز كي تتها وإنتاجي تهاصحلأتاتي 

مقاومة تهدد ، اإلنسان لدىو .عكس مسار هذه املنافعبامليكروبات  مقاومة مضاداتأن تهدد نامية من عاملية مت خماوف

يف ناشئة مقاومة ميكن أن تنتشر و .لبشريةاعقود من التحسينات يف الرعاية الصحية برتاجع امليكروبات أيضًا  مضادات

تؤثر على البلدان فوقع جغرايف معّين أو يف أحد األنواع بسهولة إىل أماكن جغرافية أخرى أو متتد لتشمل أنواع أخرى م

 .والنامية على حٍد تواءاملتقدمة 

 
 اآلمنةطبية ونظم إنتاج األغذية رعاية البالصحة والترتبط ارتباطًا وثيقًا امليكروبات مقاومة مضادات مبا أن  -3 

من  احلّداليت تكتنف األخذ بنهج "صحة واحدة" ملعاجلة التعقيدات ال بّد من ، والبيئات الزراعية اإليكولوجية

أنه ما من منظمة واحدة قادرة للمقاومة ملضادات امليكروبات املتعددة القطاعات واالختصاصات طبيعة التعين وحدوثها. 

منظمة األغذية قامت أوقد . كما ال يستطيع ذلك اختصاص واحد مبفرده، لتهديد العاملي الذ ي تشّكلهل التصد يعلى 

جيمع الذ ي بني الوكاالت  الثيثال تعاوناللتزا  واالامليكروبات يف إطار مقاومة مضادات بشأن  فّعااًل ًاوالزراعة تعاون

مع منظمات ارتباطات قّيمة هلا و ، 1منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية

هيئة  مع هاروابطباإلضافة إىل ، مبا يف ذلك شركات األدوية ومشاريع األعالف، أخرى من القطاعني العا  واخلاص

 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. األغذيةالدتتور الغذائي املشرتكة بني منظمة 
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 السياق السياساتي والعملية السياساتية -ثانيًا

 

مقاومة إىل وضع خّطة عمل عاملية بشأن  2014الصادر يف مايو/أيار  68/20دعا قرار منظمة الصحة العاملية  -4

نظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية املومنظمة األغذية والزراعة د التعاون بني ووّط 2امليكروبات مضادات

ط يف وضع ابنشمنظمة األغذية والزراعة وتاهمت  ".امليكروبات يف تياق نهج "صحة واحدة مقاومة مضاداتكافحة مل

2015مجعية الصحة العاملية يف يونيو/حزيران اعتمد يف الذ ي ملنظمة الصحة العاملية مشروع خطة العمل العاملية 
3 .

امليكروبات  مقاومة مضاداتضبط دعم تنفيذ عدد من تدابري منظمة األغذية والزراعة هذه من العمل العاملية خّطة وتطلب 

  .منها والوقايةيف األغذية والزراعة 

 

إعداد ، (2014يف دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون األول ، منظمة األغذية والزراعة طلب جملس -5

امليكروبات لعرضها خالل دورته  قاومة مضاداتمب وثيقة تربز دور منظمة األغذية والزراعة وشركائها يف ما يتعلق

وبات إىل مؤمتر امليكر مقاومة مضاداتشروع قرار بشأن أيضًا تقديم مما طلب اجمللس ك .احلادية واخلمسني بعد املائة

ومتاشيًا مع  .ناقشته وااخاذ قرار بشأنهمل (2015يونيو/حزيران )يف دورته التاتعة والثالثني منظمة األغذية والزراعة 

 قاومة مضاداتاملتعّلقة مب األنشطة احلالية واملقرتحة تاتية عناألعلومات املرد أو، "تقرير حالة"مت رفع ، ذلك

امليكروبات يف الدورة  مقاومة مضاداتواعتمد قرار بشأن ، هاؤوشركااليت تقو  بها منظمة األغذية والزراعة امليكروبات 

 4.للمؤمترالتاتعة والثالثني 

 

 امليرروباتمضادات  ملقاومةيف التصدي  دور املنظمة -ثالثًا

 

، امليكروبات وضبطها مضادات مقاومةالوقاية من تاهمت منظمة األغذية والزراعة يف السنوات األخرية يف  -6

زال هناك حتديات كبرية يف ترمجة اخلطوط التوجيهية املقبولة دوليًا إىل تياتات وإجراءات مالئمة على تال ولكن 

لتصد ي ليف اجلهود الدولية ساهمة وضع فريد ميكنها من امليف منظمة األغذية والزراعة و .واإلقليمي الوطينيني املستو

 اتتنادًا إىل ما يلي:، امليكروباتمضادات  ملقاومة
 

  بها  ًامعرتفاليت اعتمدت خطوطًا توجيهية مانة هيئة الدتتور الغذائي أمنظمة األغذية والزراعة تستضيف

   5.احلد األدنى واحتوائهاإىل امليكروبات  مقاومة مضاداتتوفري إطار لتقليل لدوليا 

                                                           
2

  http://www.who.int/drugresistance/en/ (WHA 67.25) 
3  en.pdf-://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20http 
4

  mo153e.pdf-://www.fao.org/3/ahttp 
5

  دات امليكروبات يف األغذيةنصوص الدتتور الغذائي عن مقاومة مضا  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ar&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn5
http://www.who.int/drugresistance/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
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  بالعمل عن كثب مع املزارعني واألطباء البيطريني  "ةللسلسلة الغذائي"نهج شامل تشجع املنظمة على اتباع

تالمة األغذية لدعم أفضل املمارتات اليت العاملني يف جمال  والفنينيوأخصائيي صحة احليوانات املائية 

 .على امتداد السلسلة الغذائية ملضادات امليكروباتالرشيد تدعم االتتددا  

  وصحة ، احليوان تالمة أعالفوأغذية و نتاجإ)من صحة وتعددة التدصصات املربات معًا اخلنظمة املجتمع

ملعاجلة الالزمة وما إىل ذلك( ، والسياقات التشريعية، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، اتالنب وإنتاج

 .امليكروبات مقاومة مضادات لقطاعات مثلعابرة لقضية 

 

 قاومة مضاداتمعين مببني اإلدارات  املشرتكة جمموعة العمل توضع، 4/2015لدعم تنفيذ قرار املؤمتر  -7

هذه  تنوات بشأن 5لمنظمة مدتها لخطة عمل ، األبعادو شاملة متعددة القطاعاتمن خالل عملية تشاورية ، امليكروبات

 .(1 امللحق)املقاومة 

 

احليواني وصحة نتاج اإلشعبة  مديربتوجيه من ، املسؤولني البيطريني يف املنظمة جمموعة العمل كبرييرأس  -8

اإلنتاج شعبة مسؤولني خمتارين من من الفريق تألف وي .دارة الزراعة واماية املستهلكإلواملدير العا  املساعد ، احليوان

الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية و، ومكتب تالمة األغذية، احليواني وصحة احليوان

قوانني  دائرةو، تربية األحياء املائيةود األمساك يمصاإدارة و، تاج النباتي ووقاية النباتاتاإلنشعبة و، للطاقة الذرية

الفريق العامل للمشاركة يف بتعيني مسؤول اإلقليمية الفرعية اخلمسة كاتب اإلقليمية واملكاتب امليقو  كل من التنمية. و

 .امليكروبات قاومة مضاداتمب ةاملشرتك بني اإلدارات املعني

 

 خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن    -رابعًا

 امليرروبات مقاومة مضادات

 

جماالت تركيز  أربعةاملقرتحة امليكروبات  مقاومة مضاداتتعاجل خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن  -9

 ةاألمن الغذائي والتغذية والبيئ تأثري علىوهلا  والثروة احليوانية واحملاصيل واملوارد املائيةالعامة  لصحةلمة ارئيسية ه

امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر ويتضمن مشاركة كلها املنظمة شمل يبرنامج إىل طة اخلتدعو و التنمية املستدامة.و

 اجزءامليكروبات  مقاومة مضاداتبشأن طة عمل منظمة األغذية والزراعة ختعترب ، االترتاتيجيةمن الناحية والقطرية. و

القدرة على الصمود والتكّيف ( و4اهلدف االترتاتيجي )نظم الغذائية املتعلق بالبرامج اهلدف االترتاتيجي ال يتجزأ من 

وللرصد (. 1اجلدول ، 1 امللحق)ة األخرى االترتاتيجيف اهداألامج برمن ( مع مساهمات 5اهلدف االترتاتيجي )

 2017-2016يف الفرتة  ةف االترتاتيجياهداألخطة عمل املنظمة متامًا يف خطط عمل برامج تتدمج ، ورفع التقارير

 كرتة هلذه املهمة.املوارد فر املاستويني العاملي والقطر ي تتناتب مع تومبعامل واضحة ونتائج متوقعة على امل
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 جماالت تركيز العمل - خطة عمل منظمة األغذية والزراعة 

 

 امليكروبات وما يصاحبها من تهديدات مقاومة مضاداتحتسني الوعي والدعوة بشأن  -1

 األغذية والزراعةاتتددا  مضادات امليكروبات يف وامليكروبات  مقاومة مضاداتورصد تنمية قدرات مراقبة  -2

 املتعلقة باتتددا  مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة تعزيز احلوكمة -3

  ملضادات امليكروباتاحلصيف تشجيع املمارتات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالتتددا   -4

 

 نظرة عامة على آليات التنفيذ   -خامسًا

 

خطط عمل برنامج اهلدف االترتاتيجي الذ ي يغطي  ضمن، املنظمةالشعب الفنية واملكاتب امليدانية يف  تتقود -10

، وتالمة األغذية، جماالت اختصاصها يف زراعة احملاصيلضمن تنسيق األنشطة ، جماالت األولوية األربعة

التنفيذ على الصعيدين مسؤولية كون تلجوانب التنظيمية. وتلالواجب االهتما  مع إيالء ، واحليوانات الربية واملائية

املنظمات غريها من كومات الدول األعضاء وحنظمة واهليئات اإلقليمية ذات الصلة وامل ة بنيالوطين مشرتكاإلقليمي و

 قادةيندرط فيها ، موارد مشرتكةللخطة العمل على عملية تعبئة ترتكز وفر التمويل. ابتو رهنًا، اإلقليمية والدولية

واماية املستهلك وإلدارتي الزراعة  املساعدون ملصلحة التعاون التقين ونواملدراء العام ةف االترتاتيجياهدبرنامج األ

 مستهدفة. خمرجاتألموال لتحقيق  اريتوفلضمان ، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 

 األدلة الوعي

 الممارسات الحوكمة

 مقاومة مضادات الميكروبات
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عمل خطة والقطرية دفق املعلومات والنواتج بني الفرعية  لمكاتب اإلقليمية واإلقليميةل الواتعة شاركةتتيّسر امل -11

للمراجعة  التقد  احملرز يف التنفيذتيدضع وواألولويات الوطنية واإلقليمية يف هذا اجملال.  ة الشاملةنظمة العامليامل

 والرصد.

 

 التعاون مع الوكاالت األخرى والقطاع اخلاص   -سادسًا

 

ولكن منظمة ، امليكروبات مقاومة مضاداتمعاجلة مجيع جوانب طيع مبفردها تمن املسلم به أن ما منظمة تس -12

واتع النطاق )اخصصات ال امن خالل متثيله اللحد من حدوثهاتها واختصاص ااألغذية والزراعة فريدة يف اتساع واليته

اجلوانب بني الصحة والتغذية وما نظمة الدولية الوحيدة اليت جتمع وكونها امل .وقطاعات تنمية وتواصل جغرايف( فنية

مع منظمة الصحة تلسة روابط بنظمة ترتبط امل، وبريةمائية بيئات الزراعية وتالمة األغذية واألعالف وقضايا بيئية يف 

وجهود تنمية سياتاتي الوار احلواألولي قيمة مضافة لعملها املعيار ي لديها صحة احليوان واملنظمة العاملية لالعاملية و

هيئة الدتتور الغذائي يف إطار امليكروبات  مقاومة مضاداتبشأن  فعااًلومتينًا تعاونًا نظمة املأنشأت و. الوطنية القدرات

ومع منظمات أخرى العاملية االتفاق الثالثي الذ ي جيمع بينها واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة مبوجب 

 من القطاعني العا  واخلاص.

 

 املواردمتطلبات    -ًاسابع

 

اإلشراف على أعمال بواماية املستهلك الزراعة إدارة بقيادة  األعضاء نظمةاملعدد من موظفي و  قي، حاليًاو -13

 امليكروبات قاومة مضاداتمب جمموعة العمل املعنيةمبا يف ذلك عن طريق ، امليكروبات مقاومة مضادات بشأناملنظمة 

موظفني من الفئة الفنية على األقل ما يعادل وقت مخسة تيكرس ، 2016من عا   بدءًاوأعاله.  8املشار إليه يف الفقرة 

، ةف االترتاتيجياهدويف إطار برامج األ جمموعة العملإطار  يف امليكروبات قاومة مضاداتللعمل املتعلق مببدوا  كامل 

 .طة العملخل شدحتأتاس مستوى املساهمات الطوعية اليت د ذلك على اوتيز

 

 مقاومة مضاداتشأن بنظمة املاملدرجة يف خطة عمل والقطرية تيتطلب تنفيذ أنشطة الرقابة العاملية و -14

ماليني دوالر  10 بـتقدر مساهمات طوعية ، املطلوب مع الشركاء الدولينيالتعاون مبا يف ذلك مستوى ، امليكروبات

 .سنويًا ملدة مخس سنواتدوالر أمريري  مليون 2 أي، أمريري
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 املرفق األول
 

 امليرروبات مقاومة مضاداتخطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن 

 

لطلب املقد  يف ا امليكروبات مقاومة مضاداتشأن باخلمسية  منظمة األغذية والزراعةخطة عمل  مشروعيعكس  -15

مقاومة بشأن دعم تنفيذ خطة العمل العاملية ب 4/20156والقرار  التاتعة والثالثني دورة مؤمتر منظمة األغذية والزراعة

يف الدورة الثامنة والستني جلمعية الصحة  لفأاللجنة  امنظمة الصحة العاملية وأقرتهها وضعتامليكروبات اليت  مضادات

 العاملية.

 

احليوانية مبا يف ذلك األمراض ، ومكافحتها األمراض املعديةالوقاية من اخلاص بكجزء من اهلدف العا  و -16

 هارصداتتددا  املضادات للميكروبات و كشف عنللنظم التعزيز القدرات وإىل تسعى منظمة األغذية والزراعة ، املنشأ

 .إدارتهاتنظيمها وو

 

 يتامليكروبات ال قاومة مضاداتمب ةبني اإلدارات املعني ت جمموعة العمل املشرتكةقام، األغراض تلكتحقيق ل -17

خالل السنوات اخلمس القادمة ليجر ي العمل فيها للعمل  االت تركيزألربعة جمأولويات املنظمة بتحديد ووضع  اأنشأته

 (.1واجلدول  1بعض )انظر الشكل بهذه بعضها األربعة جماالت الرتكيز وترتبط (. 2016-2021)

 

 قاومة مضاداتمب ةبني اإلدارات املعني ةاملشرتك جمموعة العملها ت. جماالت الرتكيز اليت حدد1الشرل 

 منظمة األغذية والزراعة باستخدام نهج متعدد القطاعات اأنشأته اليتامليرروبات 
 

  
 

                                                           
6  mo153e.pdf-://www.fao.org/3/ahttp 

 

 األدلة الوعي

 الممارسات الحوكمة

 مقاومة مضادات الميكروبات

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
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امليرروبات  مقاومة مضاداتبشأن نظمة األغذية والزراعة م عملطة خل. جماالت الرتكيز األربعة 1اجلدول 

 منظمةللسرتاتييية االدهدا  األبوعالقتها 
 

 جماالت الرتكيز

اهلد  

االسرتاتييي 

 الرئيسي

األدهدا  االسرتاتييية املسادهمة 

 األخرى

امليكروبات  مقاومة مضاداتحتسني الوعي والدعوة بشأن  -1

 وما يصاحبها من تهديدات

 4و 2و 1 5

امليكروبات  مقاومة مضاداتتنمية قدرات مراقبة  -2

واتتددا  مضادات امليكروبات ورصدهما يف األغذية 

 والزراعة

5 4 

حوكمة اتتددا  مضادات امليكروبات يف األغذية تعزيز  -3

 والزراعة

 2و 1 4

تشجيع املمارتات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة  -4

  ملضادات امليكروبات احلصيفواالتتددا  

4 2 

  
 الشاملة لعدة قطاعاتالعمل جماالت 

 

 صحة واحدة

 

تطبيق نهج تضمن ت يهوبأن صحة البشر واحليوانات والنظم اإليكولوجية مرتابطة. "صحة واحدة"  الـسّلم ت -18

فهو  دعما متزايدًا كنهج متكامل ملعاجلة قضايا صحية لقى هذا امليتولتدصصات والقطاعات. ا ومتعددمنسق وتعاوني 

تتددا  خلفض ا أيضًاهذا النهج   اتتدداوجير ي  .خمتلف القطاعات وأصحاب املصلحةمشاركة تطلب تمعقدة 

مضادات  ملقاومةفهم أفضل للعوامل احملركة حتقيق من خالل امليكروبات  مقاومة مضاداتوامليكروبات مضادات 

امليكروبات أهمية  مضاداتمقاومة تكتسب و. تدخالت ناجعةوإجياد حلول/ تقييم أثرها االقتصاد يلوكذلك ، امليكروبات

قطاع )صحة( نطاق يتجاوز  عامليامليكروبات  مقاومة مضاداتونطاق  .داول األعمال السياتية والسياتاتيةعلى ج ًازووبر

 . واحد

 

 امليرروبات وما يصاحبها من تهديدات مقاومة مضاداتالوعي والدعوة بشأن  حتسني -1جمال الرتكيز 

 

 مقاومة مضاداتخماطر بشأن يف زيادة معرفة مجيع أصحاب املصلحة على طول السلسلة الغذائية نساهم إننا  -19

 .لبشر واألغذية واحليوانات والبيئةعلى اامليكروبات 
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على مجيع  تشجيع تغيري السلوكامليكروبات و قاومة مضاداتمبزيادة الوعي ينبغي ااخاذ إجراءات فورية ل -20

ساعد البلدان على إجياد وت اتصاالت ودعوة تستهدف قطاعات خمتلفةمنتجات تطوير عن طريق وذلك ، املستويات

يف تلك امليكروبات  قاومة مضاداتالسبل املناتبة اخلاصة بكل بلد لنشر مثل هذه االتصاالت وفهم املداطر املتصلة مب

تعزيز أنشطة طريق  عن ،غذية والزراعةجزءا ال يتجزأ من األامليكروبات  مقاومة مضاداتينبغي أن تصبح والبلدان. 

 .عامة بالتعاون مع منظمات أخرى مناتباتالدعوة على الصعيدين العاملي والوطين وتنظيم 

 

 ألغذية والزراعةيف اما بني أصحاب املصلحة  يفامليكروبات  قاومة مضاداتحتسني الوعي مب :1-1 الناتج
 
 2017-2016يف فرتة السنتني األنشطة أدناه  زمين لألنشطة: خيطط لتنفيذالدول اجل

  
صلحة املوأصحاب تبعًا ملدتلف القطاعات املستهدفة  ،تطوير منتجات اتصاالت ودعوة 1-1-1

 منظمة األغذية والزراعة عكس موقف ونهجت ،املستهدفني
 

اخلاص وضع الاحلسبان يف األخذ مع  ،والدعوة تف ونشر منتجات االتصااليتكيلدعم البلدان  1-1-2

 قاومة مضاداتمبلتحسني الوعي  ،دتلفة يف قطاع األغذية والزراعةاملماهري اجلو اإلقليم/للبلد

 امليكروبات
 

مقاومة داطر لزيادة الوعي بشأن تعريف باملللواترتاتيجيات  تتطوير أدوات اتصااللدعم البلدان  1-1-3

 يف األغذية والزراعة امليكروبات  مضادات

 

يف تناوهلا كجزء من نهج متكامل يف جمال األغذية والزراعة و امليكروبات مقاومة مضادات إدراج :1-2 الناتج

 الصلةذات  املنتديات
 

  2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

)مثل جلنة األمن  املستوىرفيعة ال جتماعاتااليف امليكروبات  مقاومة مضاداتالدعوة إلدراج  1-2-1

، مؤمترات منظمة األغذية والزراعة أو غريها( وأاجلمعية العامة لألمم املتحدة أو  العاملي الغذائي

  االجتماعاتهذه توعية ضمن  مناتبات يف( املشاركةوتنظيم )أو 
 

عاملية وإقليمية ووطنية امليكروبات  قاومة مضاداتتوعية مبمناتبات تنظيم )أو االشرتاك يف(  1-2-2

 إخل( ، ومنظمة الصحة العاملية املنظمة العاملية لصحة احليوانشراكة مع منظمات أخرى )مثاًل بال
 

نشر وتعميم تقارير تشري إىل التقد  احملرز يف تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن  1-2-3

 امليكروبات قاومة مضاداتمب
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امليرروبات واستخدام مضادات امليرروبات ورصددهما يف  مقاومة مضاداتقدرات مراقبة  تنمية -2جمال الرتكيز 

 األغذية والزراعة

 

مقاومة ظم مراقبة متكاملة لرصد اتتددا  مضادات امليكروبات يف الزراعة وأمناط ننساعد على بناء إننا  -21

 امليكروبات على طول السلسلة الغذائية. مضادات

 

فهم على للمساعدة جيب أن تكون مقاومة مضادات امليكروبات مكونا رئيسيا يف مجيع أدوات تشاطر املعرفة  -22

اتتددا  مضادات /امليكروبات مقاومة مضادات همية نظم رصد ومراقبةأل قطاع األغذية والزراعةأصحاب املصلحة يف 

 .امليكروبات

 

جمال الزراعة  اتتددا  مضادات امليكروبات يفوامليكروبات  مقاومة مضاداتبشأن  ةاملعرف حتسني :1-2 الناتج

 واألغذية
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

امليكروبات  مقاومة مضاداتبشأن  ،وحدات تعلم إلكرتوني مبا يف ذلك، تطوير مواد تدريب 2-1-1

 املراقبة والرصد من أنشطة واتتددا  مضادات امليكروبات وما يتعلق بها 
 

 مقاومة مضاداتبشأن  القائمةعرفة املتشجيع البحوث أو الدراتات اليت تهدف إىل حتسني  2-1-2

البشر من /إىل نقلالمبا يف ذلك  ،األغذية والزراعة يف مضادات امليكروبات اتتددا /امليكروبات

  أو الدراتات البحوث، واملساهمة يف هذه والبيئة
 

من مكونات كمكون رئيسي  امليكروبات واتتددا  مضادات امليكروبات مقاومة مضاداتدعم إدراج  2-1-3

يف ومتطلبات التعليم املستمر والتنمية  إصدار الشهاداتو ما بعد التدرج والتدريب ملهينالتعليم ا

  قطاع األغذية والزراعة

 

 مضادات امليكروباترواتب و امليكروبات مقاومة مضاداتبشأن حتسني القدرات املدتربية  :2-2لناتج ا
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

امليكروبات  مقاومة مضاداتلتقييم القدرات احلالية لرصد  اتدتربمؤهالت امل لتحديدوضع أداة  2-2-1

 والكشف عن رواتب مضادات امليكروبات
 

امليكروبات والكشف عن رواتب  مقاومة مضاداترصد على الوطنية  املدترباتتعزيز قدرات  2-2-2 

  والبيئةاألغذية يف منتجات مضادات امليكروبات 
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ورواتب مضادات امليكروبات  مقاومة مضادات بشأن ملنظمةتعتمدها اخمتربات مرجعية  تعيني 2-2-3

 امليكروبات

 

امليكروبات ومضادات  مقاومة مضاداتبلد بشأن كل خاصة بمتكاملة رصد /ذج مراقبةامننظم وضع  :3-2لناتج ا

 امليكروبات
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

)األغذية والزراعة والبيئة( للمقاومة ملضادات رصد متكاملة /لربامج مراقبة توجيهيةخطوط وضع  2-3-1

املنظمة العاملية ، مثل منظمة األغذية والزراعة) دوليةمناذج تكييف وتطبيق نظم بامليكروبات، 

ات ضادات امليكروبمب التأثرختبارات ال( اإلكلينيكية واملدتربيةمعهد املعايري ، صحة احليوانل

 املضاداتة هلذه قاوماملومراقبة 
 

 للمقاومةني تكاملاملرصد الوراقبة املإعداد وتنفيذ خطط وطنية لتحسني على مساعدة البلدان  2-3-2

 مضادات امليكروبات اتتددا امليكروبات/ملضادات 
 

 مقاومة مضادات ملراقبة ورصدالقائمة نظم للإجراء تقييم )بناء على طلب البلد(  2-3-3

  والثغرات االحتياجاتتحديد ليف األغذية والزراعة مضادات امليكروبات  اتتددا امليكروبات/
 

يف تطوير وصيانة قاعدة بيانات عاملية عن اتتددا  مضادات لصحة احليوان  العامليةاملنظمة دعم  2-3-4

  امليكروبات يف احليوانات
 

األغذية والزراعة مجع معلومات عن اتتددا  مضادات امليكروبات يف على مساعدة البلدان  2-3-5

وربط هذه النتائج ، دعم تطوير نظم لرصد اتتددا  مضادات امليكروباتل( احليواناتاتتثناء ب)

  امليكروبات قاومة مضاداتمب
 

 إخل(، الرتبة، املياهيكروبات يف البيئة )املمضادات عن وجود مجع معلومات  علىمساعدة البلدان  2-3-6

 امليكروبات مضاداتمقاومة مع لذلك بط اور ةوأي
 

 وإتاحتهايكروبات املامليكروبات ورواتب مضادات  مقاومة مضاداتعن  وضع مستودع للمعلومات 2-3-7

 العا  اجملاليف 

 

 حوكمة استخدام مضادات امليرروبات يف األغذية والزراعةتعزيز  :3جمال الرتكيز 

 

من  تنفيذ قواعد ميكن أن تساعد على احلّداألدلة ل قائمة علىوالسياتات ال نيّسر االلتزامات السياتية إننا -23

 .امليكروبات مقاومة مضادات خماطر
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 سني السياتات وصنع القراراتحتدعم لعلومات توفري م :1-3الناتج 
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

الناجتة عن خفض واآلثار االقتصادية  مضادات امليكروباتاتتددا   بشأن حالة دراتاتإنتاج  3-1-1

 ممكنة  اتتددا  بدائلبنمو للات حفزمضادات امليكروبات كم
 

 مضادات امليكروباتوضع تياتات للتدلص التدرجيي من اتتددا   على البلدانمساعدة  3-1-2

 للنمو اتكمحفز
 

  األغذية والزراعة التتددا  مضادات امليكروبات يف تنظيميةالنهج الوضع دراتات عن  3-1-3
 

امليكروبات  مقاومة مضاداتعن  والفنيةعلمية العلومات امللنشر معارف ناء منصة معارف وشبكة ب 3-1-4

 يف األغذية والزراعة مضادات امليكروبات  واتتددا 
 

بتوفري األتاس امليكروبات لمقاومة ملضادات ل هيئة الدتتور الغذائيعن طريق  مواصفات وضعدعم  3-1-5

  العلمي الالز 

 

 املتفق عليها دوليا  املواصفاتومع املبادئ  وذلك متاشيًا ،املدعومةتطوير وتنقيح األطر التنظيمية  :2-3الناتج 
 

  2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

اخلطوط تلتز  بو/أو وضع تشريعات تنقيح يف نظمات اإلقليمية وامل البلداندعم  3-2-1

وتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية ، )مثل هيئة الدتتور الغذائي( الدولية املواصفاتالتوجيهية/

 امليكروبات مقاومة مضاداتو امليكروباتمضادات  باتتددا علقة اجملاالت املتيف  واإلقليمية
 

 هاخطوطهيئة الدتتور الغذائي و مواصفاتتنفيذ بيل املعلومات املتعلقة لوحتمراجعة مجع و 3-2-2

لدعم امليكروبات  مقاومة مضاداتباتتددا  مضادات امليكروبات واملتعلقة  التوجيهية القائمة

 تب ايف الوقت املن املواصفاتمراجعة 
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مقاومة عاجلة األغذية ملتلسلة نهج تكامل وامل"صحة واحدة"  تنفيذ نهجلتحسني التعاون تعزير   3-3الناتج 

 امليكروبات مضادات
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

 ودعم البلدان   األغذية والزراعةيف امليكروبات مقاومة مضادات بشأنإدارة تدرجيي  مسارتطوير   3-3-1

 يف تنفيذه
 

"صحة  ومنتدياتمنابر ألغذية والزراعة يف صلتها باوامليكروبات  مقاومة مضاداتتيسري إدراج   3-3-2

 واحدة" 
 

لتقديم  ، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان،تنظيم اجتماع دولي  3-3-3

مقاومة  ةكمولتعزيز ح التتددا  مضادات امليكروباتمتكاملة تياتات وضع املشورة بشأن 

  امليكروبات مضادات
 

 املستوىرفيعة التية اسياتال املنتدياتيف امليكروبات  مقاومة مضاداتبحث ل توفري دعم تقين  3-3-4

 إخل.(، )مثل جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 تشييع املمارسات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالستخدام احلصيف ملضادات امليرروبات  4 -4جمال الرتكيز 
 

خفض العدوى وحاالت  ضفخل البيولوجياألمن مع حتسني  ةنظم األغذية والزراعة املستدامإننا نرّوج ل -24

 امليكروبات. مقاومة مضاداتاتتددا  مضادات امليكروبات وانتشار 

  اإلنتاجاملزرعة/حتسني األمن البيولوجي/السالمة البيولوجية وغريها من التدابري على مستوى  :1-4الناتج 
 

 2017-2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

مبا يف ، يف األغذية والزراعةمضادات امليكروبات تتعراض وتقييم اخليارات البديلة التتددا  ا 4-1-1

 االجتماعية واالقتصادية االعتباراتذلك 
 

ودعم البلدان  يف األغذية والزراعةمضادات امليكروبات وضع توجيهات بشأن اتتددا  بدائل  4-2-1

 واملنتجني يف تطبيقها
 

احليوان ورفاه تحسني صحة لصحة احليوان( املنظمة العاملية لوضع توصيات )بالتعاون مع  4-1-3

ضمان الة وفّعال لقاحاتالذلك اتتددا  احلاجة إىل مضادات امليكروبات )قد يشمل خفض وبالتالي 

 يدة(اجلرتبية الملمارتات الزراعية اجليدة واملمارتات الصحية اجليدة وممارتات االلتزا  با
 

البيولوجية خلفض اتتددا   تصميم وحدات تدريب وتعليم لتحسني األمن البيولوجي/السالمة 4-1-4

 ودعم البلدان يف تنفيذها ةاملزرعمستوى مضادات امليكروبات على 
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يف اإلنتاج احليواني وتربية  احليوية لمضاداتلالكلي تتددا  خفض االعلى مساعدة البلدان  4-1-5

 ددة لعالج احليوانات املريضة احملوالتطبيقات غري  املائيةاألحياء 
 

املمارتات ودونة السلوك بشأن إدارة املبيدات ومالسلوك بشأن الصيد الرشيد مدونة دعم تنفيذ  4-1-6

)مبا يف ذلك اتتددا  املبيدات احلشرية املعتمدتني من منظمة األغذية والزراعة الزراعية اجليدة 

 والعقاقري البيطرية إخل.(
 

 توجيهية طوعية لإلنتاج الزراعي املستدا  خطوطدعم وضع  4-1-7

 

 حتسني تلسلة األغذية والسالمة البيئية :2-4 الناتج
 

 2017 -2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

مقاومة بشأن الدولية التوجيهية واخلطوط  املواصفاتتنفيذ لالقطر ي املستوى  علىدعم القدرات  4-2-1

يف اتتددا  مبيدات اآلفات هليئة الدتتور الغذائي )مثل التوجيهات الدولية امليكروبات  مضادات

  إخل(
 

بناء ودعم القدرات لتطبيق املمارتات اجليدة يف جمال النظافة واألمن البيولوجي يف مجيع أحناء  4-2-2

، والبيئةالتلوث امليكروبي لألغذية ضبط السلسلة الغذائية )من اإلنتاج إىل االتتهالك( من أجل 

 امليكروبات مقاومة مضاداتانتشار التقليل إىل احلد األدنى من و
 

مقاومة ملعاجلة املداطر القائمة على الوطنية يف تطبيق النهج  القدراتساعدة البلدان على حتسني م 4-2-3

  امليكروبات مضادات

 

 ملضادات امليكروبات الرشيداالتتددا   :3-4الناتج 
 

 2017 -2016اجلدول الزمين لألنشطة: خيطط لتنفيذ األنشطة أدناه يف فرتة السنتني 
 

 تضادات امليكروبااملسؤول ملتتددا  االعن التدريب والتعليم مواد االتتفادة من تطوير ودعم  4-3-1

تدابري مراقبة انتشار الكائنات  وعن األمراض يف احليوانات واملمارتات الزراعية منأهمية الوقاية و

 البيئة يف والكاملة  األغذيةقاومة يف مجيع أحناء تلسلة املاحلية 
 

ملضادات امليكروبات يف األغذية صيف توجيهية لالتتددا  املسؤول واحل خطوطتطوير ونشر  4-3-2

 بلد احملدد لكل وضع المع  تتواء توجيهية وضع خطوط  علىومساعدة البلدان ، والزراعة
 

 قاومة مضاداتمبالتوجيهية املتعلقة وخطوطه الدتتور الغذائي  مواصفات رصد اتتددا  4-3-3

 واتتددا  مضادات امليكروبات امليكروبات


