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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة: 4-2البند 
 واقرتاح وضع خطة عمل جديدة 2020-2016بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 

 2025-2021ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 
 

 مالحظات متهيدية
 
األســـــــــاس  2020 -2016متّثل خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات امليكروابت للفرتة  

ألنشـــــــــــــــطة املنظمة يف قطاعي األغذية والزراعة ملكافحة مقاومة مضـــــــــــــــادات امليكروابت يف جماالت الرتكيز التالية: التوعية 
صحة الواملراقبة واحلوكمة واملمارسات اجليدة. وقد أرسى التقدم احملرز أساًسا متيًنا الختاذ مزيد من اإلجراءات يف إطار �ج 

 تعدد القطاعات.النهج املواحدة و ال
 
 تقدم يف ما يلي:اليت أحرز فيها نقاط الوقد متثلت أبرز  
 

التوعية بشــــأن مقاومة مضــــادات امليكروابت/ واســــتخدام مضــــادات امليكروابت عن طريق أنشــــطة الدعوة الرفيعة  )1(
املســــتوى، واملنتجات الرقمية املشــــرتكة بني الوســــائط اإلعالمية الصــــادرة يف الوقت املناســــب، ومواد االتصــــاالت، 

مطبوًعا. وقد ازدادت مشـــاركة أصـــحاب املصـــلحة من خالل وســـائل التواصـــل االجتماعي  60يشـــمل حوايل  مبا
الناشـطة جًدا، وتنظيم الفعاليات العاملية/ اإلقليمية الرئيسـية، واملؤمترات الدولية ومن بينها األسـبوع العاملي للتوعية 

 الذي يعّد اليوم حداًث عاملًيا ابرزًا. 1بشأن املضادات احليوية
 

لقدرات وتوســــــــيع الشــــــــبكات الفنية ملراقبة ورصــــــــد مقاومة مضــــــــادات امليكروابت/ واســــــــتخدام مضــــــــادات بناء ا )2(
 تأداة تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضـــــادات امليكروابامليكروابت. ُوضـــــعت 

خمترب. وقد مت تعيني مخســـــــــــــــة مراكز مرجعية للمنظمة معنية مبقاومة  100بلًدا وأكثر من  28وجرى تنفيذها يف 
واململكة املتحدة والوال�ت املتحدة األمريكية. وّمت إنشـــــــــــــــاء  واتيلند وأملانيا الدامنركمضـــــــــــــــادات امليكروابت يف 

امليكروابت/اســــــــتخدام مضــــــــادات امليكروابت ومراقبة خملفات اجملموعات االســــــــتشــــــــارية الفنية ملراقبة مضــــــــادات 
مضـــــادات امليكروابت يف أربعة أقاليم فرعية: جنوب شـــــرق آســـــيا، وجنوب آســـــيا، وشـــــرق أفريقيا وغرب أفريقيا. 
وجيري وضــــع منصــــة للبيا�ت عن مقاومة مضــــادات امليكروابت املتصــــلة ابألغذية والزراعة، وســــتشــــكل جزًءا من 

 ثالثي للمراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت.منصة النظام ال
 

تعزيز اإلجراءات الوطنية واحلوكمة يف جمال مقاومة مضـــادات امليكروابت/اســـتخدام مضـــادات امليكروابت. جرى  )3(
عيل خطط عملهم تنفيذ مســـــار اإلدارة التدرجيي ملقاومة مضـــــادات امليكروابت ملســـــاعدة األعضـــــاء يف وضـــــع وتف

الوطنية يف سبعة بلدان. ومت توفري الدعم للبلدان يف جمال التشريعات واألنظمة بواسطة منهجية حتليل التشريعات 
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املتصــــــــلة مبقاومة مضــــــــادات امليكروابت يف قطاع األغذية والزراعة، اســــــــتناًدا إىل قاعدة البيا�ت اخلاصــــــــة مبقاومة 
 مضادات امليكروابت.

 
اجليدة واالســــــتخدام احلذر ملضــــــادات امليكروابت بواســــــطة اخلطوط التوجيهية الصــــــادرة يف  تشــــــجيع املمارســــــات )4(

قطاعات مصــايد األمساك وتربية النحل والبيئة وســائر القطاعات. وقد أُطلقت ســلســلة من دراســات احلالة لتبادل 
 2ألصــــحاب املصــــلحةت دراســــات متنوعة يالتجارب، وصــــدر دليالن اثنان ابلتعاون مع الدامنرك والســــويد. وأجر 

لالســـــــــــــــرتشـــــــــــــــاد هبا يف اجلهود املبذولة إلحداث تغيري  3بلدان 10(مثًال، املعارف واملواقف واملمارســـــــــــــــات) يف 
 السلوكيات. يف

 
وعلى املســــــــــــتوى العاملي، أطلقت املنظمات الثالثة أي منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصــــــــــــحة احليوان  

لدعم تنفيذ  2019يف يونيو/حزيران  حســـاب األمانة املتعدد الشـــركاء ملقاومة مضـــادات امليكروابتومنظمة الصـــحة العاملية 
 مليون 13واإلقليمي والوطين يف إطار �ج "صحة واحدة". ولغاية اتريخ اليوم، مت مجع مبلغ  األنشطة على املستوى العاملي

نب اقرتاح عاملي ينطوي على مخســــة امن الشــــركاء يف املوارد. وجتري مناقشــــة تســــعة اقرتاحات قطرية إىل ج 4دوالر أمريكي
 جماالت.

 
على الطلبات الواردة من جلنة الرب�مج يف دورتيها السـابعة والعشـرين بعد املائة والثامنة والعشـرين بعد املائة،  وبناءً  

وأحالتها إىل  2025-2021أعّدت املنظمة خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشـــأن مقاومة مضـــادات امليكروابت للفرتة 
ي توجيهاهتا وتوافق عليها. وحتّدد خطة العمل مخســــــة أهداف (على النحو جلنة الزراعة يف دورهتا الســــــابعة والعشــــــرين لتعط

الوارد أد�ه) لرتكيز اجلهود وتســــــريع عجلة التقدم، مبا يتســــــق مع خطة العمل العاملية بشــــــأن مقاومة مضــــــادات امليكروابت 
 واملخرجات والنواتج ذات الصلة.

 
 االرتقاء مبستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة ومشاركتهم؛ )أ(
 تعزيز املراقبة والبحوث؛ )ب(
 متكني املمارسات اجليدة؛ )ج(
 تشجيع االستخدام الرشيد ملضادات امليكروابت؛ )د(
 تعزيز احلوكمة وختصيص املوارد على حنو مستدام. )ه(

 
 

 ، �ئب املدير العامMaria Helena Semedoالسيدة 
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ماليني دوالر أمريكي من هولندا ومليوين دوالر أمريكي  5يف اململكة املتحدة، ومبلغ  Flemingماليني دوالر أمريكي من صندوق  6مبلغ   4

 السويد. من

http://www.fao.org/3/ca5493en/ca5493en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5493en/ca5493en.pdf

