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 وجزامل

  .ينظر هذا التقييم يف نتائج عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت
ويسعى إىل تتّبع مسامهة عمل املنظمة وتقييم النتائج احملققة حىت اترخيه على املستوى العاملي، واإلقليمي والوطين. 

فرق الربامج، واجلهات املاحنة، واإلدارة العليا يف املنظمة هبا ويستمد الدروس من العمليات اليت ميكن أن تسرتشد 
بشأن دور املنظمة يف  يف قراراهتا املستقبلية الثالثيةالشراكة وأجهزهتا الرائسية، واحلكومات الوطنية ومنظمات 

 اهليكلية الدولية ملقاومة مضادات امليكروابت.

 طة العمل اجلديدة للمنظمة بشأن مقاومة مضادات والتوصيات التالية إىل استكمال خ اخلالصات دفوهت
مقاومة  يف جمالامليكروابت، وتوفّر األفكار لبلورة إطار النتائج االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة والعمل املستقبلي 

حىت  2015مضادات امليكروابت. وهي ترّكز على عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت منذ عام 
تغطي اجلوانب الرباجمية ازات املنظمة واحتمال الفعالية. كما أهنا ا تقّيم إجنال سيما وأهن، 2020منتصف عام 

والتشغيلية، وتنظر يف القدرات الفنية لدى الُشعب واملكاتب يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، فضالً 
القدرات اإلقليمية والوطنية. واألهم أهنا تنظر يف الرتتيبات الداخلية للمنظمة من أجل ضمان أن تكون  عن

 مالئمة ألهداف خطط عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. 
 إىل احلّد األدىن  فيه يتطلب تقليله ا غري متنازعا عامليً تشكل مقاومة مضادات امليكروابت هتديدً . 1 اخلالصة

قاومة مضادات إجراءات تعاونية متضافرة على املستوايت كافة. وتتمتع املنظمة بوالية قوية للعمل يف جمال م
األغذية والزراعة. كما أهنا يف موقع جيد خيّوهلا النجاح يف عملها يف جمال مقاومة مضادات  امليكروابت يف قطاعات

أن تعطي املنظمة  19-ا بفعل جائحة كوفيدأكثر إحلاحً تسري يف االجتاه الصحيح. وقد أصبح هي امليكروابت و 
 األولوية لدورها العاملي ولعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

 يف موقع جيد خيّوهلا النجاح يف عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت،  أن املنظمة مع .2 اخلالصة
اجملال تعكس أولوايهتا وتبّّي التزامها التنظيمي. وقد أعاق تفتقر إىل اسرتاتيجية طويلة األجل يف هذا  فهي
 2020-2016األمر التقدم على صعيد خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة  هذا

دورة  ، ويقّوض دور املنظمة يف هذا اجملال. وهناك ثغرات يف اإلقرار التام ابلعمل الضروري يفعمل املنظمة( )خطة
مضادات امليكروابت ويف سالسل القيمة الغذائية واعتماد هنج حقيقي لصحة واحدة. وقد أثر على األمهية حياة 

منظمة األغذية والزراعة،  -املنظمات الثالثاليت توىل للقطاعات املرتبطة ابألغذية والزراعة يف عمل 
يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، كما وعلى التأثري  -العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة

 العاملي للمنظمة ومكانتها يف هذا اجملال. 

 تنسيق عمل املنظمة برّمته توىل إلدارة مقاومة مضادات امليكروابت ي شاملال يوجد فريق أو هيكل  .3 اخلالصة
اعتمدت املنظمة إىل حّد كبري على ختصيص أعضاء طوعيّي يف جمموعات العمل املعنية ال. وقد اجمل هذا يف

 املبّينة مبقاومة مضادات امليكروابت إلجراء التنسيق الداخلي وتقاسم املعرفة. لكن هذا ال يعكس الطموحات
الل التقييم، لوحظ التزام . وخشكلةاخلطة احلالية للمنظمة، أو دورها يف التصدي هلذه املقاومة وجديّة هذه امل يف

املنظمة املتنامي للتصدي ملقاومة مضادات امليكروابت غري أن النهج املتعدد التخصصات الذي حيّدد دور مجيع 
 بعد. اواضحً الُشعب واملكاتب يف املقر الرئيسي وعلى املستوايت اإلقليمية ليس 
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 املنظمات الثالثمع مسؤوليات  امتوائمً  عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يبقى. 4 اخلالصة ،
. وقد قام تعاون خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت بقيادة منظمة الصحة العامليةوتوّجهه 

حساب األمانة خالل تعزيز آلية  أوثق على صعيد التنفيذ من تعاون   قوميكما   املنظمات الثالثياري وثيق بّي مع
األطراف بشأن مقاومة مضادات امليكروابت  ة، وخطة العمل الثالثياملتعدد الشركاء ملقاومة مضادات امليكروابت

املنظمات برانمج األمم املتحدة للبيئة و  وإطار الرصد والتقييم الثالثي األطراف. كذلك، فإن التعاون األخري بّي
هامة ابجتاه هنج حقيقي لصحة واحدة.  إجيابية وخطوةً  مضادات امليكروابت يشكل إشارةً  ةيف جمال مقاوم الثالث

 األغذية والزراعة وإلقامة تعاون أوثق.  فرص أخرى لتعزيز دورها يف قطاعات إمنا تبقى أمام املنظمة
 قوي يف التنسيق  بدور  ، اضطلعت منظمة األغذية والزراعة املنظمات الثالثإضافًة إىل كوهنا إحدى . 5 اخلالصة

ا كبرية لتوسيع والتعاون مع جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، وتبذل جهودً 
من الضروري توفري مستوى أعلى من التنسيق املنهجي مع اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية  لكنشبكة شركائها. 

املصلحة على امتداد سالسل القيمة الغذائية واملضادة للميكروابت. والعاملية، إىل جانب عمل أصحاب 
مقاومة يف جمال على ذلك، من الضروري تكوين فهم  واضح ألدوار مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيّي  عالوةً 

 ا لكفاءة أكرب.مضادات امليكروابت توخيً 

 عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. تشكل اخلربة الفنية للمنظمة إحدى ميزاهتا النسبية يف . 6 اخلالصة
تجّسد يف موظفيها يف جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات تعلمية متينة لعمل املنظمة،  وتستند إىل قاعدة  

. كما أن املطبوعات العلمية األخرية املنظمات الثالث، واجلامعات و األحباثمراكز ابت وبدعم بتعاوهنا مع امليكرو 
أن مقاومة مضادات امليكروابت خضعت الستعراض جلنة من اخلرباء يف جمال مقاومة مضادات للمنظمة بش

امليكروابت مّت تشكيلها لغرض هذا التقييم، وُوجدت أهنا ذات أمهية وجودة رفيعة املستوى على حنو متسق. 
امليكروابت يف جمال  ا للمعلومات بشأن مقاومة مضاداتا موثوقً شكل املستودع اإللكرتوين للمنظمة مصدرً  وقد

األغذية والزراعة. كما أن النموذج الذي تستخدمه املنظمة لتوليد معرفتها العلمية للعمل يف جمال مقاومة مضادات 
 امليكروابت قويٌّ وميكن نسخه يف جماالت أخرى من عمل املنظمة.

 الصالت الوثيقة بّي الصحة مليكروابت و ا إىل الطابع املتعدد التخصصات ملقاومة مضادات انظرً . 7 اخلالصة
، والبيئية والبشرية، فإن هنج الصحة الواحدة ضروري على املستوايت كافة. ورغم وجود بعض األمثلة احليوانية
املنظمة يف عملها مع النظراء احلكوميّي، مل تتمكن من إظهار هنج حقيقي ي تدعو إليه ذعن النهج الالواعدة 

 من خالل عملها مع جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة. لصحة واحدة على الصعيد الداخلي أو

 نّفذت املنظمة برانمج عمل كبري يف قطاعات األغذية والزراعة. من خالل خطة عمل املنظمة،  .8 اخلالصة
مت الدعم بشأن خطط العمل الوطنية ا، وقدّ بلدً  45ونّفذت األنشطة املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروابت يف 

مضادات امليكروابت. وجماالت الرتكيز األربعة يف خطة عمل املنظمة مرتابطة بشكل قوي، اخلاصة مبقاومة 
إلرساء أسس   والنواتج يف كل جمال تركيز أساسيةمن املنطقي معاجلتها بشكل متواز . كذلك، فإن األنشطة  وكان

ودة يف حتقيق االستخدام قوية للعمل املستقبلي يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. إمنا أظهرت نتائج حمد
األمثل ملضادات امليكروابت. ومن شأن هنج شامل واسرتاتيجي أن يزيد من احتمال حتقيق النتائج يف مكافحة 

 مقاومة مضادات امليكروابت.
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  يتعّّي على املنظمة أن ترّتب أولوية عملها يف اسرتاتيجية طويلة األجل بشأن مقاومة مضادات . 1التوصية
ّر جبديّة التهديد، وتكون مندجمة بشكل كامل يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. وينبغي أن حتّدد امليكروابت تق

األجل يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت ودور ُشعب املنظمة، ومراكزها  الطويلاالسرتاتيجية دور املنظمة 
للميزات النسبية للمنظمة  ومكاتبها، وهنجها على املستويّي القطري واإلقليمي. وجيب أن تقوم على حتليالت  

اته خاطر مقاومة مضادات امليكروابت على امتداد سالسل القيمة ذات الصلة، مع حتديد يف الوقت ذملو 
الشراكات الرئيسية وأصحاب املصلحة الرئيسيّي على املستوايت كافة. كذلك، جيب أن تستند إىل نظرية التغيري 
اليت توضح الروابط بّي أنشطتها وأهدافها املتوخاة. ومن شأن االسرتاتيجية أن تنظر يف الطريقة اليت تعتزم املنظمة 

ا على التحليالت املناسبة. ساواة بّي اجلنسّي القائمة أيضً من خالهلا العمل على قضااي الصحة الواحدة وامل
 ويتعّّي على االسرتاتيجية أن حتّدد الغاايت واملؤشرات القائمة على النتائج لقياس التقدم احملرز واإلجنازات.

  مة مقاومة مضادات امليكروابت مهمًة جسيمة وتتمتع املنظ متثلهيشكل خفض التهديد العاملي الذي  .2التوصية
ا بوالية يف قطاعات األغذية والزراعة، األمر الذي يتطلب قيادًة قوية ودعوة على املستوايت كافة. وحتقيقً 

ي اهلدف، جيب أن توّطد املنظمة عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت من خالل هنج  براجمي قو  هلذا
يرتبط ابملكاتب اإلقليمية ويدعمه متويل أساسي خمّصص خالل فرتة السنتّي  هيكل مركزي للتنسيق واإلدارة مع

التالية. كذلك، ينبغي تعزيز النهج املتعدد التخصصات حبيث يراعي بشكل اتم مجيع اجملاالت الفنية األساسية 
ورها يف جمال الهتا مبقاومة مضادات امليكروابت. وهذا قد يعطي املنظمة مكانًة أكرب على صعيد دللمنظمة وص  

 مقاومة مضادات امليكروابت ويبّّي التزامها خبفض املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. 

  يتعّي على املنظمة احلفاظ على هنجها العلمي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت وتعزيزه . 3التوصية
عنية مبقاومة مضادات امليكروابت، املستوايت كافة، من خالل العمل بشكل أكرب مع جمموعة العمل امل على

وتعزيز دور املراكز املرجعية يف دعم العمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على مجيع األصعدة، والتعاون 
 ا.العلمي األوسع نطاقً 

  قائمة القيود لهبدف إحراز تقدم يف جماالت الرتكيز، ينبغي للمنظمة البحث يف هنج  مبتكرة تقّر اب .4التوصية
تعيق التغيري يف السلوك وتعرقل االلتزام مبكافحة مقاومة مضادات  اليت قتصاديةالجتماعية واالقيود االعلى املوارد و 

 امليكروابت يف سالسل القيمة.

  هناتقرير التقييم الكامل واملالحق متاحة على املوقع الشبكي للمنظمة وميكن الوصول إليها ابلنقر.  

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
  ًا من توجيهات. إن جلنة الربانمج مدعوة إىل استعراض مضمون الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسب 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1372564/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1372564/
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 مقدمة 1-

يف جمال مكافحة )املنظمة( يرمي هذا التقييم إىل توفري املساءلة بشأن عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  -1
مراعاة أن عمل املنظمة حديث العهد  مقاومة مضادات امليكروابت، وبشأن نتائج عمل املنظمة يف هذا اجملال، مع

ا ويساهم يف املسارات ذات األثر الطويل. ويسعى إىل تتّبع مسامهة عملها وتقييم النتائج احملققة حىت اترخيه نسبيً 
املستوى العاملي واإلقليمي والوطين. كما أنه يستمد الدروس من عمليات التنفيذ اليت ميكن أن تسرتشد هبا  على

تقبلية اليت قد تتخذها الفرق التابعة للربامج، واجلهات املاحنة، واإلدارة العليا يف املنظمة، واألجهزة القرارات املس
ملقاومة  ةالدولي يةالثالثية بشأن دور املنظمة يف اهليكلالشراكة منظمات يف املنظمة، واحلكومات الوطنية و الرائسية 

 مضادات امليكروابت.

يات اخلطة اجلديدة للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، سوف تكّمل االستنتاجات والتوصو  -2
إطار النتائج اجلديد للمنظمة، وتوفّر املعلومات لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات إعداد  يف وتساهم

. 2020وحىت منتصف عام  2005املستقبل. وهي ترّكز على عمل املنظمة يف هذا اجملال منذ عام  امليكروابت يف
وتغطي اجلوانب الرباجمية والتشغيلية وتنظر يف القدرات الفنية لدى الُشعب واملكاتب املشاركة يف جمموعة العمل 
املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت، كما ويف القدرات اإلقليمية والوطنية. وتنظر يف اهلياكل الداخلية للمنظمة 

مقاومة مضادات امليكروابت. ويتسم هذا األمر أبمهية  لضمان أن تكون مالئمة ألغراض خطط عملها يف جمال
عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يشمل العديد من املراكز، والُشعب  ال سيما وأنخاصة، 

 العامل. واملكاتب يف

( اإلطار 2؛ )ملقاومة مضادات امليكروابت ةالعاملي ية( دور املنظمة يف اهليكل1: )هي ويضم التقييم ثالثة أبعاد -3
( فعالية املنظمة يف حتقيق نتائج 3التنظيمي واملؤسسي لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، و)

شاملة مثل دعم البلدان يف خفض استخدام مضادات امليكروابت أو استخدامها على النحو األمثل ملعاجلة مقاومة 
ا جملاالت الرتكيز األربعة يف خطة عمل من النواتج والنتائج وفقً مضادات امليكروابت. وتضم هذه األخرية جمموعة 

( تنمية القدرات يف جمال 2( حتسّي الوعي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت والتهديدات املتصلة هبا؛ )1املنظمة: )
ستخدام ( تعزيز احلوكمة املتصلة اب3مراقبة/رصد مقاومة مضادات امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت؛ )

( تعزيز املمارسات اجليدة واالستخدام احلذر ملضادات 4قاومة مضادات امليكروابت؛ )مبمضادات امليكروابت و 
امليكروابت يف قطاعات األغذية والزراعة. ويرّكز التقييم على معايري رئيسية ذات الصلة، واالتساق الداخلي 

ج واستدامتها، وما إذا مّت دمج املساواة بّي اجلنسّي، واخلارجي، واحتمال الفعالية والنتائج، وكفاءة النتائ
 الصحة الواحدة، والرصد والتقييم على حنو  كاف  يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.  وهنج

دلة للتحقق من صحة حتليلها ودعمها أجرى مقارنة ثالثية لألييم هنج األساليب املختلطة و وقد استخدم فريق التق -4
عمل املنظمة يف جمال مقاومة  بتقييم مؤلف من مرحلتّي من هنج   قامت املرحلة األوىلاستنتاجاته وتوصياته. و  يف

الصعيدين  علىعمل املنظمة  تمضادات امليكروابت على الصعيد العاملي، يف حّي أن املرحلة الثانية استكشف
ات الصلة، ومقابالت املخربين الرئيسيّي مع أصحاب ا للواثئق ذا معّمقً اإلقليمي والقطري. وأجرى الفريق استعراضً 
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وفييت انم(  وزمبابوي وبريو،وأوكرانيا، مصلحة داخليّي وخارجيّي، ومخس دراسات حالة قطرية )أرمينيا، 
 ا جلميع البلدان املعنية بعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.ا عامليً واستطالعً 

ا يف جلنة متعددة التخصصات والقطاعات من اخلرباء يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، لتوفري وشارك أيضً  -5
لجودة العلمية ملطبوعات املنظمة وخطة عملها، وبشأن السالمة الفنية لتقرير التقييم. وكان اخلرباء ينتمون لتقييم 

ص. كذلك، استخدم التقييم البياانت الوطنية إىل منظمات دولية، ومؤسسات حبثية، وأوساط أكادميية والقطاع اخلا
ا يف جمال ا رئيسيً اليت مّت مجعها لتقييم املرحلة الثانية من برانمج التهديدات الوابئية املستجدة اليت مشلت مشروعً 

 مقاومة مضادات امليكروابت.

 السياق 1-1

 يسّبب ب مضاد للميكروابت، مبامركّ يف حضور على البقاء 1تشري مقاومة مضادات امليكروابت إىل قدرة كائن دقيق -6
فّعالة ملرة واحدة حبيث أن األمراض اليت تصيب البشر، واحليواانت واحملاصيل تفقد كفاءهتا أو تصبح  عالجات  

فعالة. وهذا يقّلص قدرتنا على معاجلة االلتهاابت، ويفضي إىل ارتفاع الوفيات، وإىل أمراض أكثر شّدة  غري
ا، إىل خفض سبل العيش واألمن الغذائي. وميكن أن تتنّقل الكائنات نواتج الزراعية وأخريً ممتدة، وإىل خسارة ال أو

املباشر هلا أو من خالل  ضالدقيقة املقاومة ملضادات امليكروابت بّي احليواانت، والنبااتت والبشر من خالل التعرّ 
خدمت بشكل مسؤول، ميكن أن تبقى (. وحىت لو استُ 2017السلسلة الغذائية والبيئة )منظمة الصحة العاملية، 

املخلفات غري املرغوب هبا يف املنتجات ذات املصدر احليواين وخملفات احليواانت وتلّوث البيئة. ويتم التخّلص 
يف املائة من مضادات امليكروابت املستخدمة يف احليواانت، وتكون يف أغلبها  90و 75نسبة ترتاوح بّي  من
 أ(.2020دون استقالب )منظمة األغذية والزراعة،  من

ا ابلنسبة ا متزايدً ا للصحة البشرية واحليوانية وهي تثري قلقً ا كبريً ا عامليً وتشكل مقاومة مضادات امليكروابت هتديدً  -7
(. كما أهنا تؤثر على سالمة األغذية واألمن 2016إىل صحة النبااتت )استعراض مقاومة مضادات امليكروابت، 

والقطاعات  التخصصاتا متعدد غذائي، وعلى الرفاه االقتصادي ملاليّي األسر املعيشية الزراعية. وتتطّلب هنجً ال
 يشمل البشر، واحليواانت الربية واملائية، والنبااتت والبيئة. وهنا تربز اخلربة الفنية للمنظمة.

ورة تعزيز بروز عمل املنظمة يف جمال مقاومة أشارت الدورة السابعة والعشرون بعد املائة للجنة الربانمج إىل ضر و  -8
. كما أهنا االسرتاتيجيةمضادات امليكروابت، ووضع مؤشر خاص مبقاومة مضادات امليكروابت يف إطار النتائج 

ا شجعت املنظمة على احلفاظ على حتالفها مع املنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمة الصحة العاملية، ومؤخرً 
 املتحدة للبيئة من أجل مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت. برانمج األمم مع

من خالل مسامهتها  2015بدأت األنشطة الرئيسية للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت عام  وقد -9
 وهي ترمي إىل التقليل إىل احلّد األدىن ا منها.بلورة خطة العمل العاملية اليت ُوضعت خطة عمل املنظمة انطالقً  يف

(. 2016تنفيذ خطة العمل العاملية )منظمة األغذية والزراعة،  عن طريقمن آاثر مقاومة مضادات امليكروابت 
تقاسم ل وتعمل املنظمة مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية من خالل املبادرة الثالثية

                                                           
 البكترياي والفطرايت والفريوسات والطفيليات  1
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ر الصحية على مستوى العالقة بّي احليوان واإلنسان املسؤوليات وتنسيق األنشطة العاملية من أجل التصدي للمخاط
(. 2020)منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية،  والنظم اإليكولوجية

 ا مع برانمج األمم املتحدة للبيئة حول اآلاثر البيئية ملقاومة مضادات امليكروابت.كذلك، بدأت تعمل مؤخرً 

وقد مّت تنسيقها من جانب جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات  ،وتشمل أنشطة املنظمة العديد من الوحدات -10
شعبة اإلنتاج احليواين  يطريّي. وتضم اجملموعة موظفّي منامليكروابت اليت ترفع تقاريرها إىل رئيس املسؤولّي الب

النبايت ووقاية النبااتت، وشعبة مصايد األمساك، وصحة احليوان، وشعبة األراضي واملياه، وشعبة اإلنتاج 
الشؤون القانونية، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ومكتب االتصاالت، وشعبة النظم الغذائية  ومكتب

للطاقة وسالمة األغذية، وأمانة هيئة الدستور الغذائي، والشعبة املشرتكة بّي منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية 
. ولدى كّل من املكاتب اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية الفرعية للمنظمة 4و 2الذرية وفرق الربانجمّي االسرتاتيجيّي 

ا مكاتب االتصال يف املنظمة. وهناك جمموعة عمل (، وتتمثل فيها أيضً 2016موظف معّّي فيها )جلنة الزراعة، 
املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف حّي لبعض املكاتب  إقليمية معنية مبقاومة مضادات امليكروابت يف

 ا معنيون مبكافحة مضادات امليكروابت.القطرية مسؤولون أيضً 

 املشروع حافظة 2-1

 خاللإىل حّد بعيد من  2020كان يُنّفذ عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت حىت أوائل عام  -11
برانمج التعاون التقين. وحظيت املشاريع بتمويل أساسي يف مشاريع  6املاحنة وا ممواًل من اجلهات مشروعً  12
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )صندوق فليمنغ(، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والوكالة  من

مّول االحتاد األورويب عمل املنظمة يف جمال ، 2020ومنذ فرباير/شباط النروجيية للتعاون اإلمنائي واالحتاد الروسي. 
كل   تمقاومة مضادات امليكروابت من خالل مشروع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. كذلك، سامه

لصندوق االئتماين اوهولندا والسويد من خالل  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من
 Mars . وأقامت املنظمة شراكًة مع شركةاملنظمات الثالثيف أنشطة  ومة امليكروابتالشركاء ملكافحة مقا املتعدد

Incorporated  لتوسيع عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. كذلك، فإن عمل برانمج املشروع التقين
إقليم  ختارة يفواألنشطة امل 2يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت الذي مت من خالل هيئة الدستور الغذائي،

الشرق األوسط ومشال أفريقيا ويف إقليم أفريقيا الغربية والوسطى متّول من خالل مسامهات صغرية من امليزانية 
 الرئيسية.

حوايل  2020 وبلغت امليزانية اإلمجالية ألنشطة املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت حىت أبريل/نيسان -12
مضادات  ةا من املسامهات يف عمل املنظمة يف جمال مقاوميف املائة تقريبً  40ووردت نسبة  3دوالر أمريكي. 28

يكروابت مضادات امل مقاومةماحنة عديدة ابلعمل يف جمال  امليكروابت من مشروع واحد )الوثيقة (، إمنا تلتزم جهات  

                                                           
 الصحة العاملية أيًضا جزًءا من العمل املعياري للمنظمة. وأّما العمل احملدد على مقاومة مضادات امليكروابت اليت حتملها األغذية فهوومتّول منظمة   2

 ممّول من مجهورية كوراي )اليت تستضيف فريق املهام احلكومي الدويل املعين مبقاومة مضادات امليكروابت(
اخلطة لصندوق االئتماين املتعدد الشركاء ملكافحة مقاومة امليكروابت. ومعلومات غري كافية عن املسامهات الدقيقة من مشروع اابستثناء مسامهات   3

 العاملية لألمن الصحي والتمويل الرئيسي.
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لصندوق االئتماين املتعدد امن خالل  الثاملنظمات الثألنشطة املشرتكة بّي يف املستقبل، وال سيما ابلنسبة إىل ا
يف املائة  90. ومعظم املشاريع املتصلة هبذه املقاومة جارية وتشكل حوايل الشركاء ملكافحة مقاومة امليكروابت

ا، ترتكز األنشطة املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت يف أفريقيا بلدً  45التمويل. ورغم تنفيذ املشاريع يف  من
 1. حيّدد الشكل والوكالة األمريكية للتنمية الدوليةا مع التمويل املقّدم من صندوق فليمنغ سيا متشيً وجنوب شرق آ

 خريطة تغطية مشاريع املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

 يف جمال مضادات امليكروابت 4: التغطية اجلغرافية ملشاريع املنظمة1لشكل ا

 

 

 املستند إىل واثئق مشاريع املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابتاملصدر: رسم اخلرائط 

مركز الطوارئ ، يوّجه هذه املشاريع املستوايت كافة. ويف بعض البلدانتُنّفذ هذه املشاريع من جانب الفرق على و  -13
ومكتب حاالت  احليوانشعبة اإلنتاج احليواين وصحة د، وهي املنصة املشرتكة بّي لألمراض احليوانية العابرة للحدو 
يف املقّر الرئيسي . وأّما األنشطة الرئيسية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت الطوارئ والقدرة على الصمود

لى وضع منهجيات لتحليل األطر القانونية ملقاومة مضادات امليكروابت؛ وتشغيل أدوات مقاومة فتشمل: العمل ع
نظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات أداة تقييم ممضادات امليكروابت، مثل 

؛ والعمل التنظيمي من خالل أمانة هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية مسار اإلدارة التدرجييو امليكروابت
طط عمل والوطين، فإن جمموعة من األنشطة تدعم إعداد وتنفيذ خ اإلقليميلوقاية النبااتت. وعلى املستويّي 

ا مبادرات تعّزز التنسيق الوطين املتعدد القطاعات لنهج الصحة ا مع خطة عمل املنظمة. وتقوم أيضً وطنية متشيً 

                                                           
مقاومة مضادات امليكروابت واهليكل األخري  البلدان املشاركة يف التدريبات الفردية على أداة تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة  4

 للمشروع بعد وضع اللمسات األخرية على اختصاصات التقييم غري مشمولة يف هذه اخلريطة.
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ا إلقامة شبكة عاملية لعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وقد ُخّصصت الواحدة. وتسعى املنظمة أيضً 
 مقاومة مضادات امليكروابت. أنبشمخس مؤسسات حىت اآلن للمراكز املرجعية للمنظمة 
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 االستنتاجات 2-

 وعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت والزراعةأمهية دور منظمة األغذية  1-2

 ملقاومة مضادات امليكروابت ةاإلمجالي يةأمهية دور منظمة األغذية والزراعة يف اهليكل 1-1-2

اللحوم  استهالكتتجاوز املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت الزايدة يف أعداد السكان، بسبب الزايدة يف  -14
وغريها من املنتجات احليوانية وميزانيتها، وتكثيف اإلنتاج احليواين واالستخدام الواسع النطاق ملضادات امليكروابت 

؛ منظمة الصحة العاملية، 2015 ،وآخرون  Van Boeckel؛McKenna ،2015)احليواانت والبشر  ىلد
(. وُوجدت جينات مساندة ملقاومة مضادات امليكروابت يف بكترياي معزولة من أغذية نباتية املنشأ، من 2020

الرتبة، واملياه، واحلشرات، والتسرابت احليوانية، والسماد احليواين واملناولة البشرية  بسببتكون قد تلوثت  املمكن أن
(. وابلتايل، JPIAMR ،2020التهديد ) 19-ب(. وفاقمت جائحة كوفيد2018األغذية والزراعة،  منظمة)

 يكون أجل احلفاظ على كفاءة مضادات امليكروابت، من الضروري وضع هنج متعدد القطاعات والتخصصات من
 .اومتسقً  فورايً 

ا من الغذائي والتنمية املستدامة، وترتبط ارتباطً  لألا جدايً  عامليً كذلك، متثل مقاومة مضادات امليكروابت حتدايً  -15
 األغذيةا ابلعديد من أهداف التنمية املستدامة. ولذا، تشكل موضوعًا ذات أمهية كبرية ابلنسبة إىل منظمة مباشرً 

الغاابت، اخلاص هبا، مبا يف ذلك  مسار املوارد الطبيعية واإلنتاج املستدامب الفنية الرئيسية يف ع  والزراعة وإىل الشُ 
 التابع ملكتب الشؤون القانونية، وشعبة مصايد األمساك، واإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت، وفرع قانون التنمية

 اإلنتاج احليواين وصحة احليوان، وشعبة األراضي واملياه وشعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية. وشعبة

ن مع منظمات دولية رئيسية تعمل يف جمال مقاومة مضادات التعاو من تتمتع املنظمة بسجل حافل . 1االستنتاج 
مقاومة مضادات امليكروابت منذ  يف جمالامليكروابت، وال سيما من خالل االتفاق الثالثي. وقد ازداد التعاون العاملي 

وضع  العاملية. وأّما، حيث سامهت املنظمة يف بلورة واعتماد خطة العمل العاملية اليت توجهها منظمة الصحة 2014عام 
ا مع خطة العمل العاملية، فقد عّزز دورها يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت ضمن خطة عمل املنظمة، متشي  

. ويصادف العمل املتزايد للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت مع الزايدة يف التحدايت املنظمات الثالث
 امليكروابت. احملتملة املرتبطة مبقاومة مضادات

األغذية  قاومة مضادات امليكروابت يف قطاعات. تتمتع املنظمة بوالية قوية لعملها العاملي يف جمال م2االستنتاج 
 والزراعة، كما أّكد عليه كل من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وشركاء املنظمة وأعضاؤها. 

عاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية يف وضع على األقل، تعاونت املنظمة مع املنظمة ال 2000منذ عام  -16
هنج مشرتك ملكافحة مقاومة مضادات امليكروابت، كما هو مبّّي يف التقارير املقدمة واالجتماعات املنظمة 

، تواصل املنظمة العاملية 2015. ومن خالل هذا التعاون وخطة العمل العاملية لعام املنظمات الثالثجانب  من
 ان ومنظمة الصحة العاملية اإلقرار بدور املنظمة يف اهليكل العاملي ملقاومة مضادات امليكروابت.لصحة احليو 
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استندت والية املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة وغريها  ولطاملا -17
ا رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت املنتدايت العاملية واإلقليمية. كما أن اجتماعً  من

قاومة مضادات امليكروابت، ملا للتصدي أعاد التأكيد على خطة العمل العاملية ابعتبارها خمططً  2016عام 
األورويب (. ويعمل االحتاد األفريقي واالحتاد 2016دور املنظمة الرئيسي فيها )اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  وعلى

بشكل وثيق مع منظمة األغذية والزراعة لدعم عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وأّما املؤسسات املالية 
والسياسية الدولية واإلقليمية، مثل البنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

مهية أتهديد الذي تطرحه مقاومة مضادات امليكروابت وعلى االقتصادي العاملي، فقد ألقت الضوء على ال واملنتدى
؛ منظمة التعاون والتنمية 2017؛ البنك الدويل، 2013املنظمة يف التصّدي هلا )املنتدى االقتصادي العاملي، 

 (.2018امليدان االقتصادي،  يف

اومة مضادات امليكروابت )منظمة واألهم أن يصادق األعضاء يف املنظمة على دورها يف اجلهود العاملية ملكافحة مق -18
موقع أفضل من أي منظمة أخرى للعمل على مقاومة مضادات (، مع اإلقرار أبهنا يف 2015األغذية والزراعة، 

ا ثقة واسعة النطاق يف املنظمة تستند إىل ما يتوفر لديها امليكروابت يف قطاعات األغذية والزراعة. وهناك أيضً 
 5فيها، وبناء القدرات واحلياد. واملساعدةوالقدرة على االستجابة إىل حاالت الطوارئ مزيج بّي القوة الفنية،  من

تتمتع املنظمة مبيزات نسبية فنية وتنظيمية لتنفيذ برانمج عمل واسع النطاق يف جمال مقاومة مضادات . 3االستنتاج 
التعاون  وحبضور عاملي قوي. ويتجّلى هذا األمر يفامليكروابت، وخبربة يف القطاعات الرئيسية املرتبطة ابألغذية والزراعة 

الثالثي، وعالقات العمل الوثيقة مع احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية، ويف قدرهتا على التأثري على التغيري 
مة السياسات. إمنا تركيز املنظمة على بعض البلدان ال يتواءم ابلكامل مع نطاق وأمهية املسائل املتصلة مبقاو  يف

، وسالمة األغذية ة احليوانصحجملال يتمحور إىل حّد بعيد حول مضادات امليكروابت. كما أن عمل املنظمة يف هذا ا
ا إىل أمهيتها النسبية ابلنسبة إىل مقاومة وتربية األحياء املائية واألطر التنظيمية. ويف حني أنه ميكن فهم الرتكيز نظر  

اك قطاعات فرعية أخرى ابلكامل. وعلى الصعيد القطري، تراجعت امليزات ا إشر مضادات امليكروابت، ينبغي أيض  
 النسبية للمنظمة يف بعض احلاالت بفعل وجود جهود إمنائية أخرى ذات حضور حملي قوي.

تتمتع املنظمة بسجّل حافل من اإلجنازات يف مكافحة األمراض احليوانية واحليوانية املنشأ، واألمراض النباتية  -19
فات، وتربية األحياء املائية وسالمة األغذية، ومجيعها مكّوانت هنج الصحة الواحدة. وقد انضمت ومكافحة اآل

للمكافحة التدرجيية لألمراض بشكل عملي إىل املنظمة العاملية لصحة احليوان من أجل إنشاء اإلطار العاملي 
د، وهي وحدة تشغيلية توفر الدعم العابرة للحدو لألمراض احليوانية مركز الطوارئ ، ويف إقامة احليوانية العابرة للحدود

الوحدات الوطنية التابعة للمركز  كانتالسريع حلاالت الطوارئ يف جمال األمراض احليوانية يف أفريقيا وآسيا. ولطاملا  
حة احليوان تنّفذ املشاريع املتصلة ابألمراض احليوانية املنشأ املستجدة، وتتعاون على حنو وثيق مع املنظمة العاملية لص

(. وتنطوي هذه املشاريع على أوجه تشابه رئيسية 2019، كية للتنمية الدوليةير الوكالة األمومنظمة الصحة العاملية )
مع عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت: بناء قدرات املختربات احلكومية، ودعم النظم الوطنية 
للمراقبة، وتعزيز التعاون يف جمال هنج الصحة الواحدة على املستويّي الوطين واإلقليمي الفرعي. كما أن مسار 

تدرجيي للمنظمة إزاء هنج مقاومة مضادات امليكروابت )مسار اإلدارة التدرجيي للمنظمة لنهج مقاومة اإلدارة ال
                                                           

 ب( ونتائج االستطالع بشأن مقاومة مضادات امليكروابت.2019أ؛ 2019كما تطرقت إليه عمليات التقييم األخرية للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة،   5
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أسلوب املكافحة التدرجيّية ملكافحة مرض احلّمى يّتبع يف جزء منه النموذج املعتمد يف  6مضادات امليكروابت(
 .كافحة مرض احلّمى القالعيةملوضعته منظمة األغذية والزراعة واهليئة األوروبية  الذي القالعية

طويل يف التعاون مع السلطات احمللية بشأن جمموعة من القضااي. ويف بعض احلاالت، تقوم املنظمة  اتريخ   وللمنظمة -20
تعاون أوثق. كذلك، تعاونت املنظمة على املستوى اإلقليمي مع عدد كبري من املنظمات توفري يف إدارات وزارية ل

ا العمل بشكل وثيق مع النظراء احلكوميّي حول خطط العمل الوطنية املتصلة مبقاومة مضادات اإلقليمية، مبا يتيح هل
امليكروابت، واللوائح بشأن استخدام مضادات امليكروابت وجماالت رئيسية أخرى يف جمال مقاومة مضادات 

 امليكروابت.

زراعة، إن ليس مجيع هذه العناصر. وتشمل االختصاصات الفنية للمنظمة معظم العناصر يف قطاعات األغذية وال -21
كما ميكنها الوصول إىل مزيد من املهارات الفنية من خالل مشاركتها يف شعبة التقنيات النووية السابقة املشرتكة 

)حتّولت اآلن إىل مركز مشرتك بّي املنظمتّي(، وأمانة  بّي منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
. وبرانمج املواصفات الغذائية املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةور الغذائي، هيئة الدست

، وتتواجد القدرات الفنية امليكروابتتشارك مجيع االختصاصات/الوحدات بشكل اتم يف مقاومة مضادات  ال إمنا
واإلنتاج احليواين، يتبعها  طاع صحة احليوانادات امليكروابت بشكل أساسي يف قاملنظمة املتصلة مبقاومة مض يف

فنية  قطاع تربية األحياء املائية وسالمة األغذية. وابلنسبة إىل مجيع اجملاالت األخرى، وجد فريق التقييم قدرات  
حمدودة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وقد اعتمدت املشاريع واألنشطة اليت تقوم هبا إدارات أخرى بشكل 

 لى القدرات املؤقتة أو التحالفات اخلارجية.كبري ع

ا، حتظى إبمكانية تواصل مكثفة إمنا غري شاملة. ومشل عمل املنظمة يف جمال بلدً  136وبفضل حضور املنظمة يف  -22
ا من البلدان، يف حّي أن حضورها ا حمدودً مقاومة مضادات امليكروابت يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا عددً 

مقاومة  تطرحها مع مستوى التهديد الذي صادف دائمً والبحر الكارييب ومناطق أخرى ال يمريكا الالتينية يف إقليم أ
مضادات امليكروابت. وقد تضّمنت املبادرات اإلقليمية بعض مكوانت عمل املنظمة يف هذا اجملال. ويتسم 

امليكروابت. عالوًة على ذلك، يعتمد  األمر ابألمهية، وخباصة بفعل الطابع العابر للحدود ملقاومة مضادات هذا
مستوى اخنراط املنظمة يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت إىل حّد بعيد على موارد املشروع من خارج 

 امليزانية، مبا يعيق التنسيق الرباجمي يف هذا اجملال على املستوى اإلقليمي.

                                                           
جها التدرجيي إن مسار اإلدارة التدرجيي للمنظمة لنهج مقاومة مضادات امليكروابت يف املنظمة يوّجه األعضاء يف تنفيذ خطط عملها الوطنية. كما أن هن  6

 وابت.يتيح للقطاعات احملددة إجراء حتسينات تدرجيية إزاء االستخدام املستدام ملضادات امليكروابت وإدارة مقاومة مضادات امليكر 
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 مضادات امليكروابتأمهية هنج وتصميم عمل املنظمة يف جمال مقاومة  2-1-2
. تتمثل اآللية الرئيسية لتنفيذ عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف خطة عمل منظمة 4االستنتاج 

جمال  األغذية والزراعة. وتتفق جماالت الرتكيز الرئيسية األربعة فيها مع خطة العمل العاملية، وتوّفر قاعدة  قوية للعمل يف
، كما أن إعدادهاا يف يكروابت يف املستقبل. غري أن املوظفني اإلقليميني والقطريني مل يشاركوا كثري  مقاومة مضادات امل

ا ملقاومة مضادات امليكروابت مل يكن الرتكيز على هنج الصحة الواحدة، ومسارات التنفيذ والسياق األوسع نطاق  
لطويلة األجل يف جمال مقاومة اد أهداف املنظمة ا. عالوة  على ذلك، إن غياب اسرتاتيجية املنظمة اليت حتدّ كافي  

مضادات امليكروابت أعاق الربجمة املتسقة واملستدامة وقيام هنج كامل متعدد االختصاصات يف قطاعات األغذية 
 والزراعة.

يتفق عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت وخطة عمل املنظمة مع خطة العمل العاملية، اليت تقوم  -23
وتوجه خطة العمل العاملية عمل منظمة على قضااي رئيسية ذات أمهية حامسة إلدارة املخاطر املتصلة هبذه املقاومة. 

حتديد عالقة العمل بينهما وتوزيع العمل يف جمال مقاومة  األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف
املنظمات أكرب لألدوار واملسؤوليات ضمن يوانية. وقد أفضى ذلك إىل وضوح مضادات امليكروابت يف الثروة احل

، ويف املنظمات الرئيسية. كذلك، فإن خطة عمل منظمة األغذية والزراعة تستهدف العمل التأسيسي الثالث
ضروري إلعداد خطط العمل الوطنية املتعددة القطاعات بشأن قاومة مضادات امليكروابت مبا هو ال مجم يف

مقاومة مضادات امليكروابت يف مجيع البلدان. هذه هي األدوات الرئيسية لتنفيذ األنشطة وحتقيق النواتج الالزمة 
. فاملنظمات الثالث مسؤولة خلفض التهديد الذي تطرحه مقاومة مضادات امليكروابت على املستوى القطري

ضمان أن تكون اجملاالت اليت تتمتع فيها ابختصاص يف خطة العمل العاملية مندجمة بشكل كامل يف خطط  عن
 العمل الوطنية النافذة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

اعة. وتنبثق جماالت وتتناول خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بصورة خاصة احتياجات قطاعات األغذية والزر  -24
إزاء مقاومة مضادات  املنظمات الثالثتركيزها األربعة من أهداف خطة العمل العاملية، مبا يوفّر االتساق مع هنج 

( تنمية القدرات 2( حتسّي الوعي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت والتهديدات املتصلة هبا؛ )1: )امليكروابت
( تعزيز 3ت امليكروابت واستخدام مضادات امليكروابت يف األغذية والزراعة؛ )جمال مراقبة ورصد مقاومة مضادا يف

( تشجيع 4احلوكمة يف جمال استخدام مضادات امليكروابت ومقاومة مضادات امليكروابت يف األغذية والزراعة؛ و)
ومقدمة بشكل  املمارسات اجليدة واالستخدام احلذر ملضادات امليكروابت. فخطة عمل املنظمة هي وثيقة واضحة

 ا عن تصميم املشروع.ا انجحً جيد، وشّكلت منوذجً 

خطة عمل املنظمة ذات أمهية رفيعة على املستويّي اإلقليمي والقطري، ذات صالت وثيقة خبطة العمل  وتُعترب -25
العاملية وابألهداف األساسية إلعداد خطط عمل وطنية. إمنا تشري املقابالت إىل أن مشاركة املوظفّي على املستويّي 

ا جلودهتا وأمهيتها نة اخلرباء اخلارجيّي تقييمً ا. وأجرت جلاإلقليمي والقطري يف إعدادها كان ضئياًل أو معدومً 
ألقى  وقداإلمجالية، فأعطتها بشكل متواصل درجات عالية يف املعيارين. إمنا أشار اخلرباء إىل بعض احلدود فيها. 

وارتباطات ابلنتائج، فيما الحظ البعض اآلخر  ةالبعض الضوء على غياب مسارات التنفيذ، مع إجراءات ملموس
ضع مقاومة مضادات امليكروابت يف سياق أوسع، مع مراعاة التغيريات احملتملة يف النظم العاملية إلنتاج ضرورة و 

 األغذية، وإجراء حتليل إمجايل للمخاطر واإلقرار أبدوار صناعة األدوية، وصناعة اإلنتاج احليواين ومجعيات املواطنّي. 
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ا قاومة مضادات امليكروابت لدعم خطة العمل، خالفً إضافًة إىل ذلك، ليس للمنظمة اسرتاتيجية يف جمال م -26
اسرتاتيجية هامة  للمنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية. وتتضمن خطة العمل العاملية مكّوانت  

هي منحازة ملنظمة الصحة العاملية والصحة البشرية. وبفعل  ، إمنااملنظمات الثالثعضاء يف مجيع األ على تنطبق
مبكرة يف حتديد رؤيتها إزاء مقاومة مضادات امليكروابت وتقييم  ب مثل هذه االسرتاتيجية، فّوتت املنظمة فرصةً غيا

 من حيث القدرات، واملوارد وطول العمر.تتخذها االلتزامات اليت جيب أن 

وابت أجرته منظمة األغذية فريق التقييم أي أدلّة على تقييم أو حتليل املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكر  ير  ومل  -27
 والزراعة وساهم يف حتسّي استهداف التدخالت وتصميم خطة عمل املنظمة.

ا لعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ومعاجلة االسرتاتيجية للمنظمة اعتماد هنج  أكثر استهدافً  تتيحوقد  -28
 ال سيما وأنمستهلكي املنتجات الغذائية مثاًل، الشواغل اليت أاثرهتا جلنة اخلرباء. وال تشمل خطة عمل املنظمة 

 ث تغيريات يف سلوك املنتج.الضغوط اليت ميارسوهنا قد حُتد  

)خطة العمل  2025-2021. خطة العمل اجلديدة للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 5االستنتاج 
الثانية للمنظمة( تتيح للمنظمة مواصلة دورها احلايل وعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وهي تعاجل معظم 
القضااي الرئيسية املرتبطة ابخلطة السابقة، كما أهنا أكثر مشوال  وتتضمن روابط واضحة أبهداف التنمية املستدامة، 

ة، وإطار نتائج ومؤشرات رصد. غري أهنا ما زالت حباجة إىل إدراجها ضمن اسرتاتيجية وقائمة مفّصلة ابألنشطة الرئيسي
ا ملقاومة مضادات امليكروابت حتّدد هنج املنظمة على املستويني اإلقليمي والقطري. وال تقّر طويلة األجل وأوسع نطاق  

اصيل، والرتبة واملياه وسالمة األغذية. اخلطة على حنٍو كاٍف ابالحتياجات احلالية للقطاعات كافة، مبا يف ذلك احمل
املنظمات أن توسيع النهج إزاء مقاومة مضادات امليكروابت قد يسمح للمنظمة إعادة حتديد وأتكيد دورها يف  كما

 ، وقد تكون أكثر أمهية ابلنسبة إىل جمموعة أوسع من وكاالت التمويل.الثالث

املقرتحة ملقاومة مضادات امليكروابت، أي خطة و مخس سنوات دة استعرض فريق التقييم خطة العمل اجلديدة مل -29
ا بشأن عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت للمنظمة، يف سياق استنتاجاهتا األوسع نطاقً  الثانيةالعمل 

ا طموحً حىت موعد إعداد اخلطة. ويف حّي تبقى مرتبطة بشكل وثيق خبطة العمل العاملية، غري أهنا أكثر مشواًل و 
 ا تتضمن سلسلة نتائج وقائمة مفصلة ابألنشطة الرئيسية. وهي تقرتح منهجيات  ال سيما وأهناخلطة السابقة،  من

جديدة وجوانب عمل مبتكرة افتقرت إليها اخلطة السابقة. على سبيل املثال، تشّدد اخلطة على ضرورة إجراء 
فضالً عن إعداد تربير اقتصادي حلماية نظم األغذية  حتليالت لسلسلة القيمة، ودراسات حالة واستطالعات رأي،

ا من قاعدة املعرفة جزءً تشكل ا و من أتثريات مقاومة مضادات امليكروابت. ويعترب فريق التقييم أهنا خطة هامة جدً 
املطلوبة لتسرتشد هبا عملية بناء الوعي، والتأثري على السياسات واألهم، حتديد ممارسات مقاومة مضادات 

 روابت يف جمال استخدام مضادات امليكروابت.امليك

ا بشأن مقاومة ا واألطول أمدً ما زال جيب إدراج خطة العمل الثانية للمنظمة ضمن االسرتاتيجية األوسع نطاقً و  -30
أهداف التنمية املستدامة، بّي مقاومة مضادات امليكروابت و واءمة املمضادات امليكروابت. وتوضح هذه اخلطة 

إمنا ال حتّدد موقع مقاومة مضادات امليكروابت ضمن العمل األوسع يف ُشعب وإدارات املنظمة. كما أهنا ال تشمل 
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. كذلك، املنظمات الثالثا يف مؤشرات على مستوى النتائج تتماشى مع عملية الرصد والتقييم املعتمدة مؤخرً 
 ا، عن مصادر التمويل.ا القليل من التفاصيل، أو ال تفاصيل أبدً ا يتناول التمويل إمنتتضمن جزءً 

ويف حّي تويل اخلطة اجلديدة أمهيًة لنهج الصحة الواحدة، ولتوسيع نطاق األنشطة يف جمال مقاومة مضادات  -31
ة. وحيث امليكروابت حبيث تشمل سالمة األغذية، واحملاصيل، والرتبة، واملياه، فهي تبقى مرّكزة على الصحة احليواني

أن معظم مضادات امليكروابت، وخباصة مضادات احليوايت، ُتستخدم يف الثروة احليوانية وتربية األحياء املائية، 
 ةا، إمنا يتمثل التحدي ابلنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة يف تعزيز اجلهود يف جمال مقاوميبدو الرتكيز مالئمً 

لتوفري استجابة كاملة يف جمال الصحة الواحدة ملقاومة مضادات مضادات امليكروابت يف قطاعات فرعية أخرى 
 امليكروابت. 

ا جلهة النهج الوطين واإلقليمي، ودور املنظمة يف ما كذلك، فإن خطة العمل الثانية للمنظمة غري واضحة جدً  -32
ا جّذرة جدً الوطنيّي وهيكل التنسيق الداخلي يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وتبقى مت الشركاءخيّص 

للمنظمة. وما زالت  ألوىلبلورة األدوات واخلطوط التوجيهية، مع نواتج مماثلة لتلك الواردة يف خطة العمل ا يف
اسرتاتيجية طويلة األجل حول كيفية استخدام هذه األدوات واخلطوط التوجيهية ملكافحة مقاومة  تفتقر إىل

 مضادات امليكروابت. 

 ة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابتاتساق ومواءمة عمل منظم 2-2

 امليدان توافق عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت مع تدخالت أخرى يف 1-2-2
فاعلة أخرى  تنفّذها املنظمات الثالث. وقامت جهات  لعمل العاملية خطة قوية وموّحدة . تشّكل خطة ا6االستنتاج 

وقد حّدد التقرير الصادر معنية مبقاومة مضادات امليكروابت، مثل الوكاالت املاحنة ومؤسسات البحث، اباللتزام هبا. 
بعض الشواغل  2019لعام  بني الوكاالت املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت املخصصة جمموعة التنسيق املشرتكةعن 

جمموعة التنسيق ال مقاومة مضادات امليكروابت والفجوات املعرفية هبذا الشأن )بشأن التنفيذ اإلمجايل للعمل يف جم
مشرتكة لعملها يف جمال مقاومة تحديد إدارة (. غري أن احلملة األخرية للمنظمات الثالثة ل2019بني الوكاالت،  املشرتكة

شأهنا أن تعّزز تنسيق عمل منظمة مضادات امليكروابت، مع مسامهات بيئية من برانمج األمم املتحدة للبيئة، من 
 األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت مع عمل جهات فاعلة أخرى.

ويف حّي هناك بعض التداخل يف األنشطة، تشري األدلّة إىل أن منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة  -33
إىل حّد بعيد أنشطة تكميلية وحتققان النواتج؛ فمنظمة األغذية والزراعة تعمل مع السلطات  انتنّفذ احليوان

املختصة يف البالد على مستوى املزرعة فيما تعمل املنظمة العاملية لصحة احليوان للحفاظ على معايري اخلدمات 
غذية والزراعة البياانت املتعلقة البيطرية ورفعها، مبا يف ذلك استخدام مضادات امليكروابت. وجتمع منظمة األ

مبقاومة مضادات امليكروابت، فيما يبقى تركيز املنظمة العاملية لصحة احليوان على البياانت بشأن استخدام 
أساسية لتنسيق  آليات   املنظمات الثالثمضادات امليكروابت ابالستناد إىل اإلحصاءات الوطنية. وقد وضعت 

هيكليًة معّززة تضمن  املنظمات الثالثامليكروابت، األمر الذي قد يعطي  جمال مقاومة مضادات عملها يف
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حساب األمانة املتعدد الشركاء ملقاومة ب(. ومن شأن 2020االتساق يف برامج عملها )منظمة األغذية والزراعة، 
 ة.وبرانمج األمم املتحدة للبيئ املنظمات الثالثا أكرب بّي أن يسّهل تنسيقً  مضادات امليكروابت

الدعم الكامل للمنظمات الثالث وابلتايل، عمل منظمة األغذية  بّي الوكاالت جمموعة التنسيق املشرتكةوقّدمت  -34
الدفع العاملي  تسريع. وشّددت على ضرورة 2019والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف تقريرها لعام 
العمل الوطنية واألنشطة. وذكر التقرير الفجوات ملكافحة مقاومة مضادات امليكروابت، وتعزيز تنفيذ خطط 

املعرفة العلمية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت ويف متويل التنفيذ. وجيب توسيع نطاق اجلهود اجلماعية  يف
مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت حبيث تشمل القطاع اخلاص، وترتبط بربامج العمل اخلاصة ابلصحة  يف

عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات شكل التوصيات أداًة هامة للدعوة إىل ة والبيئية. وتالبشرية، واحليواني
 امليكروابت وتعطي التوجيهات لألولوايت املستقبلية.

مقاومة مضادات مبواءمة عملها يف جمال  املنظمات الثالثوعلى املستوى اإلقليمي، يف أفريقيا مثالً، قامت  -35
آاثر خماطر االزدواجية  تشهداألفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها واالحتاد األفريقي. و امليكروابت مع املراكز 

املنظمات بفضل منصات التنسيق على مستوى الوزارات اليت يشارك فيها األعضاء يف  اتراجعً  املستوى الوطين على
 وأصحاب املصلحة املعنيّي مبقاومة مضادات امليكروابت. الثالث

 امليكروابتمقاومة مضادات الت التنمية الدولية واملنظمات اليت ال تستهدف الربح واليت تعمل يف جمال كما أن وكا -36
وكالة األمريكية وال والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائيممّولة عامةً من خالل جهات ماحنة رئيسية، مثل صندوق فليمنغ، 

  العمل العاملية، مبا يتيح لشركائها احلذو حذوها.. وقد تواءمت هذه الوكاالت مع خطة للتنمية الدولية

 الروابط بني منظمة األغذية والزراعة واجلماعة العلمية املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت 2-2-2
 اجلماعة العلمية املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت. تقيم منظمة األغذية والزراعة صالٍت جيدة مع 7االستنتاج 

اجلزء وسالمة األغذية. إمنا جرى  لسريعة التطور، وخباصة يف جمال صحة احليوانلضمان أن يتواءم عملها مع العلوم ا
عملها مع اجلماعة العلمية من خالل آليات غري رمسية. وقد بُذلت جهود واعية ترمي إىل إضفاء الطابع  األكرب من

 اجلماعة العلمية املعنية مبقاومة مضادات امليكروابتا مع أيض   الرمسي واملنهجي على هذا العمل. وتعاونت املنظمة
 .اجملالت العلمية املستعرضة من قبل األقران مستندة إىل عملها، وبعضها ُنشر يف لتشمل حبوث  

مّت إعداد خطة العمل العاملية بعد أكثر من عشر سنوات من املشاورات العلمية، وتُعترب سليمة من الناحية العلمية.  -37
، وخباصة خطة عمل املنظمة، خطة العمل العاملية على حنو  وثيق، هبا ويّتبع عمل منظمة األغذية والزراعة اخلاص

تقوم على األساس العلمي ذاته. وتقوم هيئة الدستور الغذائي بتحديث ومراجعة خطوطها التوجيهية،  وابلتايل
ت بشكل منتظم، مبشاركة هامة من اخلرباء يف جمال ومعايريها ومدوانت ممارساهتا بشأن مقاومة مضادات امليكرواب

 مقاومة مضادات امليكروابت من خارج منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

، اإلنتاج احليواين وصحة احليوانويف منظمة األغذية والزراعة، إن العديد من املوظفّي الدائمّي واملنتدبّي يف شعبة  -38
الغذائية  املواصفاتاملركز املشرتك بّي املنظمة ومنظمة الصحة العاملية )و وشعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية، 

خلفية  لديهم( هم أخصائيون يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت للدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر
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ا ما العلمية املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت. وغالبً علمية قوية وشبكة من االتصاالت الشخصية يف اجلماعة 
أّدت هذه األخرية إىل قيام مشاريع وروابط مع مراكز خارجية تتمتع ابخلربة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، 

بّي منظمة  املشرتك ركزواملمثل التعاون املقرتح يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت بّي شعبة األراضي واملياه 
وجامعة ميونخ. إضافًة إىل ذلك، إن جمموعة العمل املعنية مبقاومة  األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مضادات امليكروابت، واليت تتألف من خرباء يف منظمة األغذية والزراعة )مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية( 
 بشأن مقاومة مضادات امليكروابت.الفرص ملواكبة التطّورات العلمية  توفّر

وقد أاتح التمويل اخلارجي للمكاتب اإلقليمية دعم البحوث لتوليد األدلة للتدخالت من أجل التطرق إىل مقاومة  -39
 مخسة مضادات امليكروابت، مثل مشروع البحث اإلثنوغرايف ذات األساليب املختلطة املمّول من صندوق فليمنغ يف

برانمج املشورة العلمية املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة (. ويعمل 2020، وآخرون Caudellبلدان أفريقية )
توفري املشورة لعملية وضع املعايري لعلمية من أجل مع اخلرباء الستعراض وتقييم املعلومات ا ومنظمة الصحة العاملية

ق التقييم أن هذا العمل واملطبوعات يف هيئة الدستور الغذائي يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. ويعترب فري
 أمثلة إجيابية عن القيادة العلمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. يوفّرالالحقة له 

: امليكروابتوحىت اترخيه، أقّرت املنظمة خبمسة مراكز مرجعية للتعاون وتوفري اخلربة العلمية بشأن مقاومة مضادات  -40
راكز يف أورواب، ومركز واحد يف أمريكا الشمالية ومركز يف آسيا. وهي توفّر جمموعة من املهارات واملعارف ثالثة م

توصيف احلامسة لرتكيز خطة عمل املنظمة على املراقبة، مبا يف ذلك التشخيص، وأساليب أخذ العّينات واملراقبة، و 
 وحتليالت أخرى. النمط الوراثي والنمط املظهري

 أوثق واتصاالت أفضل بّي منظمة األغذية والزراعة وشبكة املراكز املرجعية التابعة هلا، ومؤسسات اوانً كما أن تع -41
حبثية وإمنائية أخرى واألعضاء قد يساعد يف تسريع البحوث يف عدد من اجملاالت حيث توجد فجوات يف املعرفة 

 األنشطة والنواتج تتمكنوارد، سيكون من اهلام أن حمدودية املبشأن مقاومة مضادات امليكروابت. ويف ظّل  العلمية
 سليمةً تكون على حاالت عالية املخاطر يكون قد جرى حتديدها من خالل عمليات تقييم املخاطر  من الرتكيز

 يف تعزيز هذه البحوث واستخدام نواجته حبيث تسرتشد ا قوايً من الناحية العلمية. وميكن أن تشكل املنظمة حمفزً 
 صنع السياسات. هبا عملية

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت ضمن املنظمة بني واءمةامل 3-2-2

رغم أن خطة عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت كانت ترمي إىل العمل "ضمن معايري . 8االستنتاج 
قيام ا لا إجيابي  التقييم أي أدلّة أبن هذا قد حتقق فعال . وقد شّكلت حتفيز  األهداف االسرتاتيجية للمنظمة"، مل جيد فريق 

أن  تنسيق أوثق بني اإلدارات، وخباصة جمموعة العمل املختصة بني اإلدارات املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت. غري
رات ذات الصلة من خالل مستوى حبوث التقييم تشري إىل أنه ما زال من الضروري املواءمة بني مجيع الُشعب واإلدا

 داخلي أعلى من التنسيق والتوعية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. 

لقد تغرّيت روابط خطة عمل املنظمة ابإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، وبراجمها وأهدافها مع مرور الوقت، رغم وجود  -42
اليت سوف  قاومة مضادات امليكروابتمليجية سرتاتالهداف ااألاخلطة  م وضوح. على سبيل املثال، ال حتّددعد
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يُعترب  . وتشري املقابالت مع موظفي املنظمة إىل أن عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت الُتدرج فيها
إىل حّد بعيد مرتسخ ابلكامل يف اإلطار االسرتاتيجي. واعُترب ذلك إشارة إىل االلتزام احملدود للمنظمة يف مكافحة 

 اومة مضادات امليكروابت، ومن املساوئ اخلطرية حّي كان األمر يتعلق بتخصيص متويل من امليزانية العادية هلا.مق

يكروابت كمسألة مشرتكة وتقّر خطة عمل املنظمة وغريها من الواثئق الرفيعة املستوى للمنظمة مبقاومة مضادات امل -43
كانت خطة العمل ا يف املنظمة. و تطبيقها بطيئً  متعدد االختصاصات وهنج الصحة الواحدة، إمنا كان تتطّلب حالا 
ومل تذكر مقاومة  ا على صحة احليوانكثريً   رّكزتقد لصحة الواحدة بشأن ا 2011للمنظمة لعام  االسرتاتيجية

(. وعلى أساس 2011ذية والزراعة، مضادات امليكروابت ابعتبارها أحد أهم العناصر يف هذا النهج )منظمة األغ
 هذا اإلدراك الالحق، كانت تلك فرصة ضائعة.

ولطاملا كانت املنظمة تعاجل مسائل مشرتكة أخرى، مثل تغري املناخ وإدارة احمليطات، من خالل برامج حمددة متعددة  -44
ستوى امليداين، هناك أدلّة ، إمنا مل تقارب بعد مقاومة مضادات امليكروابت ابلطريقة ذاهتا. وعلى املاالختصاصات

وسالمة األغذية وشعبة  غذائيةد، وشعبة النظم اللألمراض احليوانية العابرة للحدو مركز الطوارئ على التعاون بّي 
مصايد األمساك حول مسائل مثل خملفات مضادات امليكروابت وإعداد اخلطوط التوجيهية. لكن يبقى هنج كامل 

مضادات امليكروابت يشمل الصحة النباتية، والغاابت، والرتبة واملياه حديث  للصحة الواحدة يف جمال مقاومة
 النشأة.

 جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف والزراعةفعالية عمل منظمة األغذية  3-2

 النتائج احملققة حىت اترخيه 1-3-2

هام يف إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن مقاومة  . اضطلعت منظمة األغذية والزراعة بدورٍ 9االستنتاج 
مبا يساعد يف إطالق العمل  7مضادات امليكروابت مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية،

. إمنا التنفيذ اإلمجايل خلطط أو تعزيز هذا العمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على املستوى الوطين
ا، بلورت ذ. لالوطنية والتعاون املتعدد القطاعات يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يبقى حتداي  العمل 

املنظمة أدوات مفيدة وقّدمت الدعم لوحدات التنسيق الوطنية للصحة الواحدة. وقد ارتفع مستوى التنسيق 
يثة العهد وما زال من املبكر املتعدد القطاعات يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، إمنا هذه األدوات حد

 ا تقييم فعاليتها.جد  

خطط العمل الوطنية املشرتكة بّي القطاعات بشأن مقاومة  ذقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم إلعداد وتنفي -45
إلعدادها وقّدمت املساعدة الفنية للوزارات  املنظمات الثالثمضادات امليكروابت، ونشرت الدليل املشرتك بّي 

مسح التقييم الذايت القطري ملقاومة مضادات امليكروابت الثالثي ة مع الرتكيز على األغذية والزراعة. وكان الوطني
، 2020و 2016ا لرصدها. كما حصلت زايدة كبرية يف عدد خطط العمل الوطنية بّي عامي أساسيً  األطراف

                                                           
بلًدا، قدمت املنظمة الدعم إلعداد خطط عمل وطنية مع  45إضافًة إىل البلدان اليت فيها مشاريع متصلة مبقاومة مضادات امليكروابت والبالغ عددها   7

 يف البلدان، كاليت يشملها املكتب املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية من خالل قدراهتا القائمة يف جمال صحة احليوان واإلنتاج احليواين
 اإلقليم للشرق األدىن ومشال أفريقيا.
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)منظمة األغذية والزراعة، املنظمة  2020-2019ا يف الفرتة بلدً  120إىل  2017-2016ا يف الفرتة بلدً  79 من
 املنظمات الثالثب(. وال ميكن أن تُعزى الزايدة إىل دعم 2018العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، 

فقط، لكن ما زالت اخلطط تشكل خطوة هامة للتصدي ملقاومة مضادات امليكروابت تشّكل قاعدة قوية للعمل 
 (.2019، بّي الوكاالت جمموعة التنسيق املشرتكة؛ 2015طين )منظمة الصحة العاملية، املستقبلي على املستوى الو 

يف املائة منها فقط بتحديد مصادر  23، قام 2020-2019ا خطة عمل وطنية حىت الفرتة بلدً  120 وحىت إن أعدّ  -46
غذية والزراعة، واملنظمة ، وأشرك القطاعات ذات الصلة، واستحدث عملية حمددة للرصد والتقييم )منظمة األالتمويل

وحّدد فريق التقييم حتدايت (. 2020 ،وآخرون Orubuب؛ 2018العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، 
متكررة تعيق تنفيذ خطط العمل  شكّل غياب املوارد مسألةً نفيذ يف دراسات احلالة القطرية. كما مماثلة جلهة الت

 الوطنية، إىل جانب خربة حمدودة جداً أو غري كافية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف الوزارات الوطنية.

وبرز دور املنظمة يف تعزيز املنصات الوطنية للصحة الواحدة من خالل نتائج املسح العاملي الذي ُأجري يف إطار  -47
يف املائة من النظراء احلكوميّي عمل املنظمة ابعتباره املسامهة األهم يف التصدي ملقاومة  20هذا التقييم، حيث ذكر 

 مسح التقييم الذايت القطري ملقاومة مضادات امليكروابت الثالثي األطرافامليكروابت. كذلك، أشار  مضادات
ية. غري أن اهلوة بّي هذه القطاعات املشاركة املتنامية لقطاعات مثل البيئة، والصحة النباتية وسالمة األغذ إىل

 والصحة البشرية واحليوانية تبقى كبرية.

عداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها، من خالل تطوير األدوات مثل مسار اإلدارة ا إلا إضافيً وقّدمت املنظمة دعمً  -48
ملقاومة مضادات امليكروابت من أجل مساندة البلدان عرب إجراء التحسينات لالستخدام املستدام  التدرجيي

(. وجرى تصميم هنج 2011ملضادات امليكروابت وإدارة مقاومة مضادات امليكروابت )منظمة األغذية والزراعة، 
فريق  ب(. ووجد2018نظمة األغذية والزراعة، )م )املسار التدرجيي لإلدارة( مماثل لألمن احليوي لرتبية األحياء املائية

 ا تقييم النتائج.التقييم أن األدوات شاملة لكن ما زال من املبكر جدً 

( يف صفوف 1. ساعدت أنشطة املنظمة يف حتسني الوعي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت )جمال الرتكيز 10االستنتاج 
وحات األساسية لضمان مالءمتها. إمنا مل يتم استهداف ابملسنيني. وكانت أنشطتها موّجهة أصحاب املصلحة الوط

خدمت هذه املضادات يف املستخدمني املباشرين ملضادات امليكروابت واألشخاص الذين يستهلكون منتجات استُ 
زراعتها على نطاق كبري. ومن أجل استخدام مضادات امليكروابت على النحو األمثل، جيب إشراك هذه اجملموعات 

حنٍو منهجي. وتتضمن خطة العمل الثانية ملنظمة األغذية والزراعة أنشطة ترّكز على التغيري السلوكي وإشراك على 
 وهو أمر حاسم لتحقيق النتائج يف جمال الرتكيز هذا. -اجملتمع املدين

انت زادت منظمة األغذية والزراعة مستوى الوعي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت من خالل دعم تطوير مكو  -49
التوعية يف خطط العمل الوطنية، والعمل بشكل مباشر مع اجملموعات الرئيسية ألصحاب املصلحة، مثل املزارعّي، 
واألطباء البيطريّي والعاملّي يف اإلرشاد. ويف بلدان عديدة، دعمت املنظمة إقامة منصات إقليمية ووطنية متعددة 

ية على مقاومة مضادات امليكروابت يف احلكومات الوطنية ا يف التوعالقطاعات للصحة الواحدة كانت هامة جدً 
 وزايدة التنسيق بّي أصحاب املصلحة.
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وقّدمت املنظمة الدعم إلعداد اسرتاتيجيات وطنية لالتصاالت يف بلدان خمتارة، إثر هنج الصحة الواحدة. ووفّرت  -50
ا رفيع األولوية. وأجرت املنظمة تدريبً توجيهية لوضع الرسائل، واختيار القنوات واستهداف اجلماهري ذات  اخطوطً 

املستوى لإلبالغ عن املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت مع املسؤولّي يف احلكومة على املستوى 
لك العمل على املناهج البيطرية ذ يف الطب البيطري وأطباء بيطريّي، مبا يف ا طالابً اإلقليمي؛ واستهدف أيضً 

 الوطنية.

ل املنظمة يف جمال التوعية على معرفة أصحاب املصلحة، بفضل استخدام املسوحات وغريها وقد استند عم -51
ا مستهدفة. وأجرت املنظمة أيضً  دعوة الدراسات األساسية لتقييم أفضليات أصحاب املصلحة للتوجيه ومواد من

ت يف سبعة بلدان يف أفريقيا املتصلة مبقاومة مضادات امليكرواب عمليات املسح بشأن املعارف واملواقف واملمارسات
 جنوب الصحراء الكربى، وثالثة بلدان يف آسيا، من خالل تكييف أنشطتها على هذا األساس.

ا يف صفوف األشخاص الذين يستخدمون مضادات امليكروابت. ورغم عمل املنظمة، يبقى مستوى الوعي متدنيً  -52
ت انم فقط إىل حّد كبري مع املزارعّي يف جمال فييو  زمبابوي تومن بّي دراسات احلالة القطرية اخلمسة، عمل

ا معلومات  متنافسة وغري متطابقة من قنوات مقاومة مضادات امليكروابت. ففي فييت انم، تلقى املزارعون أيضً 
أخرى مبا يف ذلك من موّردي األدوية. لكن النتيجة اإلمجالية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت املستدام متدنية. 

املزارعون مطلعّي على انتقال مقاومة مضادات امليكروابت بّي البشر، واحليواانت ويف البيئة. إضافًة إىل ومل يكن 
يشارك املستهلكون يف أنشطة التوعية إزاء مقاومة مضادات امليكروابت يف املنظمة، وكان الرتكيز قليالً  ذلك، مل

العبء االقتصادي ملقاومة مضادات امليكروابت. ويف فييت انم فقط، عملت املنظمة مع منظمة الصحة  على
العاملية لتوعية اجلمهور على مقاومة مضادات امليكروابت يف الثروة احليوانية. وترد حجج اقتصادية أقوى بشأن 

 . االستخدام املسؤول ملضادات امليكروابت يف خطة العمل الثانية للمنظمة

كان ترمجة التوعية إىل تغيريات يف املمارسات الزراعية لتحقيق االستخدام األمثل ملضادات ومن الضروري مب -53
إىل أن املزارعّي كانوا مدركّي ملقاومة مضادات  املعارف واملواقف واملمارسات. وأشارت دراسة امليكروابت

يف إنتاجية  احليويةضادات املم يعتمدون على أهنال سيما و ، االستخدامخفض امليكروابت، إمنا هذا مل يؤّد إىل 
(. ولطاملا تصّدت املنظمة هلذه املسألة من خالل أنشطة تستخدم 2019، وآخرون Pham-Ducالثروة احليوانية )

أفكار بشأن السلوكيات لكن هذا ما زال يف املراحل األوىل ويعتمد بشكل كامل على التمويل من خارج امليزانية. 
 خطة العمل الثانية للمنظمة األفكار بشأن السلوكيات وإشراك املستهلكّي لتغيري املمارسات.كذلك، تعزز 

. طّورت املنظمة أداهتا لتقييم القدرات القطرية يف جمال مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت وطّبقتها 11االستنتاج 
القدرات الوطنية. إمنا تبقى املراقبة الناشطة (، وحيث أاتحه التمويل، عملت على حتسني 2بشكل انجح )جمال الرتكيز 

: ففي معظم البلدان، ال يوّلد عمل املنظمة البياانت الرفيعة اجلودة الالزمة لبناء ملقاومة مضادات امليكروابت حتداي  
اك، األدلّة. كذلك، مّت تنفيذ بعض مشاريع املراقبة التجريبية يف طيف الصحة الواحدة، مبا يف ذلك يف مصايد السم

والبيئة وسالمة األغذية، ومعظمها يرّكز على الثروة احليوانية والدواجن. ويشكل تعزيز الدعم لنهج شامل للصحة 
 الواحدة إزاء نظم املراقبة اليت تدّر بياانت جيدة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت على املستوايت الوطنية حتداي  

  للمنظمة.طارئ  
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أبمهية حامسة لتوليد بياانت إثباتية ألصحاب املصلحة على املخاطر املتصلة  2الرتكيز يّتسم عمل املنظمة يف جمال  -54
مبقاومة مضادات امليكروابت وضرورة تغيري املمارسات يف جمال استخدام مضادات امليكروابت. وهو يتناول بصورة 

طنية للمختربات ودعم نظم البياانت بشأن مقاومة مضادات امليكروابت من خالل حتسّي القدرات الو  مجعرئيسية 
 املراقبة املتكاملة.

 للمخترباتأداة تقييم منظمة األغذية والزراعة ، أجرت املنظمة بعثات أساسية ضمن 2020وحىت سبتمرب/أيلول  -55
خمترب. وتشكل تقارير البعثة قاعدة  100ا، يف أكثر من بلدً  28يف  وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت

املستهدف وترتيب أولوايت األنشطة لتعزيز القدرات الوطنية يف املختربات واملراقبة. وتعود تقارير التدريب 
األداة إىل البلدان املعنية وهي سرية، وابلتايل ملا أمكن استخدامها يف هذا التقييم. وأّما التقارير القليلة اليت  هذه

ة، مع تركيز واضح على املسائل الفنية وتوصيات قصرية متّكن فريق التقييم من استعراضها فقد تبّّي أهنا شامل
 ومتوسطة األجل قابلة للتنفيذ.

تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات أداة واسطة وهبدف توسيع نطاق عملها ب -56
ا على املستويّي ا فنيً يث تشكل موردً تبين املنظمة مجاعة عاملية من املقّيمّي حب وتنسيق عمليات املراقبة، امليكروابت

 االحتياجاتجرى تصميم الدورات التدريبية للخرباء يف أفريقيا وآسيا حبيث تستهدف  القطري واإلقليمي. وقد
تقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات أداة الوطنية وتشمل تطوير القدرات الفنية للتقنيات اجلزيئية من أجل مراقبة 

وتقييمها. وأجرت املنظمة عملها هبذه األداة ابلتعاون الوثيق  بة مقاومة مضادات امليكروابتوأنظمة مراق
، ويدعمه صندوق فليمنغ، واالحتاد الروسي والوكالة املنظمات الثالثالشبكات الوطنية واملنظمات، ومن خالل  مع

اقبة موضوع تركيز رئيسي يف املشاريع األمريكية للتنمية الدولية. كما يشكل تعزيز القدرات يف املختربات واملر 
 اإلقليمية والقطرية.

وهبدف إدارة ونشر البياانت اليت مّت مجعها بشأن مقاومة مضادات امليكروابت يف املراقبة يف البلد. وتعمل املنظمة  -57
ه املكتب على إقامة منصة بياانت متصلة مبقاومة مضادات امليكروابت، ابالستناد إىل التكييف الناجح الذي قام ب

نظمة الصحة العاملية من أجل ضمان املعلومايت اخلاص مب WHONETاإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ لربانمج 
اتساق مجع البياانت من خالل املراقبة املتكاملة. ويتمثل أحد القيود الرئيسية على تطوير هكذا قواعد للبياانت 

يت مقابالت ر امليكروابت. وقال األشخاص الذين ُأجاحلصول على بياانت وطنية بشأن مقاومة مضادات  يف
 استكشاف برية احملتملة على التجارة. ويتممعهم إن البلدان قد تكون مرتددة يف تقاسم البياانت بفعل التبعات الك

بديل، حيث قد تقدم البلدان تقارير سرية عن بياانت املراقبة الوطنية إىل املنصة، وبصورة علنية من خالل  حلّ 
 قارير اإلقليمية اجملّمعة لضمان التكتم على اهلوية.الت

 وأنظمةتقييم منظمة األغذية والزراعة للمختربات ورغم أن املنظمة عّززت املختربات من خالل بعثاهتا ضمن أداة  -58
روابت ومبادراهتا لبناء القدرات، ما زالت املراقبة الناشطة ملقاومة مضادات امليك مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت

حديثة العهد يف معظم البلدان. وينبغي بذل مزيد من اجلهود يف جمال توحيد واتساق االختبار الروتيين ورفع التقارير 
لتوليد األدلّة الضرورية. وعلى الصعيد العاملي، هناك غياب ملراقبة مقاومة مضادات امليكروابت يف سلسلة األغذية 

معظم الدعم املقدم من املنظمة لرصد ومراقبة مقاومة مضادات  رّكزيوقدرات حمدودة للمختربات. كذلك، 
امليكروابت على حيواانت اليابسة. واعُتربت مراقبة املنظمة ملقاومة مضادات امليكروابت يف احملاصيل والبيئة حمدودة 
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غذية والزراعة البلدان اخلمسة اليت جرت فيها دراسات احلالة، ابستثناء زمبابوي، حيث تتعاون منظمة األ ا يفجدً 
منظمة الصحة العاملية يف املراقبة البيئية. كما أن املنظمتّي تعمالن على دمج أنشطة املراقبة يف إندونيسيا،  مع

 ما زال ينبغي تنسيق املراقبة يف طيف الصحة الواحدة.  لكن

املشاركة يف عملها على مقاومة  ( للبلدان3ا يف جمال احلوكمة )جمال الرتكيز ا كبري  . وّفرت املنظمة دعم  12االستنتاج 
مضادات امليكروابت، على سبيل املثال من خالل إجراء تقييمات قانونية وتقدمي املساعدة لصانعي السياسات، ابتباع 
هنج متعدد القطاعات للصحة الواحدة. إمنا كي تساهم املنظمة يف االستخدام األمثل ملضادات امليكروابت، جيب أن 

ا توفري دعم أكرب إلنفاذ اللوائح، لكن فريق التقييم يعترب يف التشريعات. ومن الضروري أيض   يرياتٍ حتّفز التقييمات تغ
 هذا العمل خطوة  حتضريية رئيسية ابجتاه تقليل مقاومة مضادات امليكروابت إىل احلّد األدىن على املستوى القطري.

حول التحليل والدعم لدمج أفضل ملقاومة مضادات امليكروابت يف السياسات الوطنية  3يتمحور جمال الرتكيز  -59
املؤسسية والقانونية. وقد ساعدت املنظمة يف إعداد وحتسّي التشريعات الوطنية من أجل تعزيز حوكمة  واألطر

حليوان، ويُعترب مثالً جزء من هذا العمل مع املنظمة العاملية لصحة ا جرى تنفيذاستخدام مضادات امليكروابت. و 
ا عن التعاون بّي املنظمتّي. كما أنه يرتبط بعمل آخر جتريه منظمة األغذية والزراعة يف جمال وضع جيدً 

بصورة خاصة، دعمها لعمل كّل من هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية و املرجعية الدولية واملمارسات اجليدة،  املعايري
املواصفات، وإعداد مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات مع منظمة  الدولية لوقاية النبااتت يف وضع

 الصحة العاملية.

ويعمل فرع قانون التنمية يف منظمة األغذية والزراعة مع مستشارين قانونيّي وطنيّي لتقييم األطر القانونية القطرية  -60
التشريعات واملسامهة يف مكّوانت احلوكمة  مقاومة مضادات امليكروابت، من أجل الكشف عن الثغرات يف بشأن

من خالل زايدة  مضافة قيمةبالتقييمات  قد أتتيف خطط العمل الوطنية املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. و 
اهتمام صانعي السياسات ابملسائل املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت، وتشجعهم على توطيد التشريعات. 

التعاون  ت هذه التقييمات األّولية منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان إىلمعظم البلدان، دفع ويف
مع البلدان املضيفة إلعداد قوانّي جديدة. ففي أوكرانيا، اعُتربت القوانّي اجلديدة اليت يقوم الربملان ابعتمادها 

 عين.ا، خطوًة أساسية لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف البلد املحاليً 

رغم أن أصحاب املصلحة يعتربون عمل املنظمة يف جمال الرتكيز هذا خطوًة أساسية ابجتاه التقليل من مقاومة  -61
امليكروابت، ينبغي حتسّي التوعية وإنفاذ أنظمة جديدة لتتمكن من تقدمي مسامهة حقيقية.  مضادات

ا ة القطرية اخلمسة، وابلتايل من املبكر جدً إلنفاذ التنظيمي يف إحدى دراسات احلالالدعم ل املنظمة فقط ووفّرت
 إجراء تقييم كامل آلاثر هذه العمل. 

ا توجيهية هامة يف جمال استخدام مضادات امليكروابت وأجرت . أعّدت منظمة األغذية والزراعة خطوط  13االستنتاج 
أنشطة توعية للمزارعني بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، بدعم من مشاريع أخرى للمنظمة تعزز األمن البيولوجي 

تعزيز فهم (. وقد جنحت أنشطة املنظمة يف بلدين اثنني جرى حتليلهما يف 4واملمارسات الزراعية اجليدة )جمال الرتكيز 
أفضل ملقاومة مضادات امليكروابت، رغم وجود أدلة حمدودة على فعاليتها يف احلد من استخدام مضادات امليكروابت. 

 ،العمل على رفع مستوى الوعي وتوليد األدلّة ما زال يف املراحل األوىل من التنفيذ أن ا إىلإضافة  إىل ذلك، ونظر  
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حتفيز حمدود إلجراء تغيريات يف املمارسات الزراعية هناك إلنفاذ، دى ال العمل على احلوكمة يتطّلب الدعم وأن
واستخدام مضادات امليكروابت. ويُعترب بناء احلجج االقتصادية للحّد من مقاومة مضادات امليكروابت والعمل 

 هذا. البدائل الستخدام مضادات امليكروابت حاسم األمهية لتحقيق نتائج مستقبلية يف جمال الرتكيز على

لدفع املنتجّي إىل االخنراط  ة مجيعهامصّممهي ا مبجاالت الرتكيز الثالثة األوىل، و ا وثيقً ارتباطً  4جمال الرتكيز يرتبط  -62
ممارسات زراعية أفضل ودعم االستخدام احلذر ملضادات امليكروابت. وقد أتلفت أنشطة املنظمة يف جمال  يف

اخلطوط التوجيهية املتصلة ابستخدام مضادات امليكروابت وتنفيذ من تقدمي الدعم للبحوث وإعداد  4 الرتكيز
 أنشطة لتوعية املزارعّي.

جتماعية واالقتصادية وكّيفت منظمة األغذية والزراعة هنجها يف سياق استخدام مضادات امليكروابت واجلوانب اال -63
قاومة مضادات امليكروابت مل، من خالل إجراء أو التكليف إبجراء دراسات عن تصّور املزارعّي هبا املتصلة

 ؛2020، وآخرون Caudell إلجراء تغيريات يف استخدام مضادات امليكروابت )يعتربونه ضرورايً  وما
 Pham-Duc ا ا هامً عنصرً  املعارف واملواقف واملمارساتتشكل التقارير عن (. كذلك، 2019، وآخرون

ابلتعاون الوثيق مع أصحاب  هذه الدراسات وقد ُأجريت(. 1العمل، وُتستخدم يف التوعية )جمال الرتكيز  هذا يف
مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من أجل التنمية يف كمبوداي وكلية الطب البيطري مصلحة وطنيّي، مثل 

 جامعة أديس أاباب. والزراعة يف

ت وممارسات لطاملا دعمت املنظمة العمل على إعداد خطوط توجيهية متصلة ابستخدام مضادات امليكرواب -64
، وتوفري التدريب املرتبط هبا. على سبيل املثال، إن اخلطوط التوجيهية بشأن وصف مضادات امليكروابت اإلنتاج

ومجهورية الو الدميوقراطية  واملمارسات اجليدة يف جمال تربية احليواانت يف مراحل خمتلفة من اإلعداد يف إثيوبيا،
وكينيا. وكانت املنظمة تعمل على االستفادة من هذه املمارسات كمبوداي، و وفييت انم، وغاان، والسودان،  الشعبية،

ومن اخلطوط التوجيهية املتصلة ابستخدام مضادات امليكروابت من خالل مدارس املزارعّي احلقلية التابعة هلا 
األمن البيولوجي تعزيز الوقاية واملراقبة، و شر. كما أن مشاريع أخرى للمنظمة ترمي إىل وتدريب املزارعّي املبا

 واملمارسات الزراعية اجليدة عّززت عملها يف جمال الرتكيز هذا.

فييت انم ممّن شاركوا يف تدريب املنظمة طّبقوا تدابري زمبابوي و ومجيع املزارعّي الذين ُأجريت مقابالت معهم يف  -65
 مضادات امليكروابتة إىل استخدام يقّلص احلاجيف مؤسساهتم، مبا  أقلّ البيولوجي، وأبلغوا عن أمراض سريرية  األمن

. إمنا واصلوا استخدام مضادات امليكروابت ألغراض وقائية يف البلدين. وأّما عدم توفر اللقاحات ألغراض عالجية
قد يفّسر هذا االستخدام. ويف إطار اهلبة املقدمة فاملناسبة أو تكاليفها املرتفعة مقارنة مبضادات امليكروابت 

لزمبابوي، والذي ينّفذها تكّتل توجهه منظمة األغذية والزراعة، سوف يزداد إنتاج اللقاح صندوق فليمنغ  من
محى الساحل الشرقي يف املاشية، هبدف احلّد من االعتماد على مضادات احليوايت. وبشكل إمجايل، وجد  ضد

وقدرهتم ملزارعّي صغار اها لأن املنظمة عملت مع منتجي اللقاح لتحفيز توافر  حمدودة فقط على فريق التقييم أدلةً 
 .على حتّمل كلفتها

تعتمد بشكل كبري  وتشري املعلومات اليت قام فريق التقييم بتحليلها إىل أن حتويل نظم اإلنتاج احليواين من نظم   -66
امليكروابت إىل نظم تستخدم مضادات امليكروابت بشكل حذر ميكن أن يفضي إىل تكاليف أولية  مضادات على
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ملمارسات املعتمدة. وعليه، يصبح من األصعب على صغار املنتجّي تغيري املمارسات كبرية، حسب ا
(Carminati ،2020 ؛Osbjer  ،2020 .) يف أفريقيا وآسيا املعارف واملواقف واملمارساتمن خالل دراسات و ،

ار من الناحية أن معظم املزارعّي يرتّددون يف جتربة تقنيات جديدة من دون ضمان االستمر  يؤكد عمل املنظمة
(. وابلتايل، يشكل التربير االقتصادي 2019، وآخرون  Pham-Duc؛ 2020، وآخرون Caudellاالقتصادية )

للتقليل إىل احلّد األدىن من استخدام مضادات امليكروابت و/أو إشراك املستهلكّي عاملّي ميكنهما املسامهة يف 
 عالية يف جمال الرتكيز هذا.لفا

 مطبوعات منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابتجودة  2-3-2
ا يف عملها ا هام  تشكل مطبوعات منظمة األغذية والزراعة عن مقاومة مضادات امليكروابت انجت  . 14االستنتاج 

علمية ألنشطة املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت واملشورة الفنية  اإلمجايل. وهي توّفر قاعدة  
ورفيعة اجلودة، وخباصة مطبوعات  ذات الصلةألصحاب املصلحة لديها. وترى جلنة اخلرباء أن مطبوعاهتا 

مليكروابت، ا إىل الطابع املتطور للتهديد الذي تطرحه مقاومة مضادات ااملكاتب اإلقليمية والقطرية. إمنا نظر  
جيب أن تستمر املنظمة يف العمل مع شركائها عرب طيف الصحة الواحدة يف اجملالني العلمي والفين، وحتديث 

 مطبوعاهتا بشكل منتظم.

يتمثل أحد النواتج اهلامة للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف تقدمي املشورة الفنية بشكل خطوط  -67
، واجلامعات ومراكز املنظمات الثالثجيدة. ولطاملا تعاونت املنظمة بشكل أكرب مع  توجيهية، وكتّيبات وممارسات

مقاومة مضادات امليكروابت بشكل  بشأنلتحفيز قاعدهتا العلمية. وقد ارتفع العدد اإلمجايل ملطبوعاهتا  ألحباثا
إىل حّد  هذا العملاستند ، مبا تصادف مع إعداد خطة العمل ملنظمة األغذية والزراعة. إمنا 2015كبري منذ عام 

واإلنتاج احليواين. وكانت التقارير  ن مقاومة مضادات امليكروابت يف صحة احليواناملطبوعات عكبري على 
األغذية متسقة على مّر السنوات،  مقاومة مضادات امليكروابت يف تربية األحياء املائية أو تلك املتعلقة بسالمة عن

 ا.ا وأحدث عهدً يف حّي أن التقارير عن مقاومة مضادات امليكروابت يف النبااتت والبيئة كانت أقل عددً 

وابالستناد إىل حتليل استعراض جلنة اخلرباء، كانت مطبوعات منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات  -68
موضوعاهتا ورفيعة اجلودة، ميكن أن يسرتشد هبا صانعو السياسات وترسي  ذات الصلة مبجاالت امليكروابت

وأّما املطبوعات املستندة إىل مسوحات املعارف  األسس لألنشطة املستقبلية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.
تربية األحياء املائية، واملواقف واملمارسات، أو اليت متّيز هيكل نظم اإلنتاج الوطنية يف قطاعي الثروة احليوانية و 

ومثّن اخلرباء اعُتربت هامة لكسب فهم أفضل الستخدام مضادات امليكروابت ومقاومة مضادات امليكروابت.  فقد
ا إىل هنج  ا املطبوعات األخرية حول املسائل املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت يف البيئة. إمنا أشاروا أيضً أيضً 

ت األدوية واإلنتاج احليواين، ومجعيات املواطنّي والتغيريات يف النظم العاملية إلنتاج ا للعمل مع صناعاأوسع نطاقً 
األغذية. كذلك، شّددوا على ضرورة مراعاة السياقات االجتماعية واالقتصادية والوطنية من أجل تكوين نظرة 

 املقر الرئيسي ملنظمة األغذية التنسيق األكرب بّيأّما شاملة عن املسائل املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. و 
يمكن أن حيّسن مالءمتها. وإضافًة إىل ذلك، فوالزراعة، واملكاتب اإلقليمية والقطري يف إعداد هذه املطبوعات 

 ينبغي التشديد على حتديث املعلومات املتاحة يف املستودعات اإللكرتونية للمنظمة بشكل منتظم.
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 الشراكات 4-2

ا إىل احلاجة إىل هنج الصحة الواحدة إزاء مقاومة مضادات امليكروابت، تتسم الشراكات . نظر  15االستنتاج 
تزايد مع الشركاء يف جمال مقاومة مالقوية أبمهية حمورية لنجاحها. وقد عملت منظمة األغذية والزراعة بشكل 

الل األمانة املشرتكة وآلية مضادات امليكروابت، وتعتزم بذل مزيد من اجلهود، مثل تعزيز تعاوهنا الثالثي من خ
مقاومة بشأن حساب األمانة املتعدد الشركاء، وعملها مع برانمج األمم املتحدة للبيئة واملراكز املرجعية للمنظمة 

املنظمات  رمسي. يفيف طور أن تصبح ذات طابع ا أو مضادات امليكروابت. غري أن هذه املراكز جديدة نسبي  
األغذية والزراعة.  ا أكرب يفتؤدي دور  مثة فرص أمام منظمة األغذية والزراعة لعة، ، وبفضل واليتها الواسالثالث
سالسل القيمة الغذائية  ، هناك جهات فاعلة يف دورة حياة مضادات امليكروابت ويفاملنظمات الثالثوخارج 

 جيب أن تعمل املنظمة معها بشكل منهجي لتعزيز عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

 املنظمات الثالثمنظمة األغذية والزراعة ضمن  1-2-4

الشراكات الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على املستوى العاملي  قامت -69
لوضع السائد ويف إعداد وتنفيذ خطط عملها ل دعم البلدان يف إجراء حتليالت ل، من خالاملنظمات الثالث مع

املشرتكة بّي القطاعات املعنية مبقاومة مضادات  لجانيف اجملموعات وال املنظمات الثالثالوطنية. وشاركت 
 هنج الصحة الواحدة على املستوى القطري. فعّززتبلدان عديدة،  امليكروابت يف

على معظم املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  املنظمات الثالثوأشار التقييم إىل عالقات العمل الوثيقة بّي  -70
يف أفريقيا وآسيا، وخباصة حّي كانت مشاريع هامة تيّسر العمل اهلام يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. 

 إعداد التوجيهاتلعاملية لصحة احليوان بشكل وثيق على ، تعمل منظمة األغذية والزراعة واملنظمة اكذلك
. وكان مقّر موظفي منظمة الصحة العاملية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالستخدام املنتجات البيطرية يف 

يف املكتب اإلقليمي للمنظمة آلسيا واحمليط اهلادئ يف ابنكوك، يف حّي شارك املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 
 حتاد األورويب بشأن مقاومة مضادات امليكروابت.والبحر الكارييب يف إقامة مشروع ثالثي يدعمه اال

 املشرتكةفرص متويل لالقرتاحات  حساب األمانة املتعدد الشركاء ملقاومة مضادات امليكروابتا، وفّرت آلية ومؤخرً  -71
ساب األمانة ميزانية املنظمة املصادق عليها حلأّما (. و 2020، حساب األمانة املتعدد الشركاءللمنظمات الثالثة )

بلغت  فقد ،2020من أجل العمل على مقاومة مضادات امليكروابت حىت ديسمرب/كانون األول  ملتعدد الشركاءا
 على مشروع مشرتكيف املائة من التمويل املتاح(. ووافق حساب األمانة  30دوالر أمريكي )حوايل  ماليّي 1.7
املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة األغذية والزراعة بشأن التشريعات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت،  بّي

 .2021عام يف ومن املتوقع أن يبدأ 

ا األمر يف جزء منه بشكل غري متناسب على الصحة البشرية. ويُعزى هذ املنظمات الثالثإمنا ترّكز يعض أنشطة  -72
يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف ما خيص الصحة البشرية واملوارد املالية والبشرية   للعملإىل بروز أكرب

األكرب بكثري. وتلتزم منظمة الصحة العاملية مبقاومة مضادات امليكروابت. كما أن التمثيل احملدود ملنظمة األغذية 
 اآلونة البشرية. ويف الصحة على هو السبب يف الرتكيز بشكل أكرب املنظمات الثالثوالزراعة يف اجتماعات 
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ا حول مسائل متصلة بشكل كامل تقريبً  املنظمات الثالث ضمن األغذية والزراعة منظمةاألخرية، متحور تركيز 
 واليتها الواسعة.  عكس، األمر الذي ال ياحليوان صحةب

ا يف نظام تقييم اخلدمات البيطرية يف املنظمة العاملية لصحة ن مقاومة مضادات امليكروابت مرتسخة حاليً إىل أ اونظرً  -73
تقييم وأن منظمة األغذية والزراعة جتري تقييمات أبداة  ،وأن منظمة الصحة العاملية جتري تقييمات مشرتكةاحليوان، 

التدرجيي  مسار اإلدارةوتطّبق  منظمة األغذية والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت
ملقاومة مضادات امليكروابت اخلاص هبا، تتوفر فرص  لتعاون أوثق. وأقامت منظمة األغذية والزراعة شراكًة 

املنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن تقييم أطر التشريع على املستوى القطري، املرتبطة على حنو وثيق بعمل  مع
مشرتكة يف إطار برانمج دعم  ا بعثات  ات البيطرية. وأجرت أيضً املنظمة العاملية لصحة احليوان حول تقييم اخلدم

ا ما يُدعى موظفو منظمة األغذية والزراعة إىل االنضمام إىل بعثات مشرتكة للتقييم التشريعات البيطرية وغالبً 
ت املنظمااخلارجي. ومن شأن ترتيب رمسي لتقاسم املعلومات بشأن مقاومة مضادات امليكروابت أن يعّزز عمل 

 تاليف االزدواجية. يسمح بو  الثالث

ملساعدة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهدافها الواردة  املنظمات الثالثفرص لتعاون أوثق يف ا وتتوفر أيضً  -74
خطة عملها مثاًل، بشأن تقدمي البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت ومقاومتها. وتنشئ املنظمة العاملية  يف

ا للتبليغ عن استخدام مضادات امليكروابت يف الثروة احليوانية، وهو يستند بشكل أساسي ظامً لصحة احليوان ن
البياانت املقدمة على املستوى الوطين، إمنا يتضمن معلومات  أقل عن استخدام مضادات امليكروابت  إىل

و أكرب يف مجع على حن رك منظمة األغذية والزراعةاملستوى احمللي ومستوى املزرعة. وهنا، ميكن أن تشا على
البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت على مستوى املزرعة، مع ضمان يف الوقت ذاته املواءمة مع متطلبات 

جلهة مراقبة استخدام مضادات امليكروابت. كذلك، بفضل دور املنظمة العاملية  احليواناملنظمة العاملية لصحة 
ا ملنظمة األغذية والزراعة ا مفيدً دولية للحيواانت، ميكن أن تكون شريكً احلركة ال علىلصحة احليوان وأتثريها 

جتميع البياانت عن مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت على خلفية أتثريها احملتمل على التجارة الدولية.  يف
شكل أكرب صل منظمة األغذية والزراعة بوايف أن تت املنظمات الثالثجمال آخر لتعزيز التعاون بّي  ويتمثل

 منظمة الصحة العاملية يف جمال سالمة األغذية، وخباصة لتوعية املستهلكّي على املستويّي الوطين واإلقليمي.  مع

 واإلقليمي والوطين ية والزراعة على املستوى العامليشركاء منظمة األغذ 2-4-2

املستوى العاملي بشأن مقاومة مضادات الشراكات الرئيسية األخرى اليت تقيمها منظمة األغذية والزراعة على إن  -75
املنظمة  ألحباث. وتبدأامليكروابت تشمل برانمج األمم املتحدة للبيئة، والوكاالت املاحنة، واجلامعات ومراكز ا

ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت من خالل شعبة 
 لتابعة هلا.واملياه ا األراضي

وقد أثبت الشركاء يف املوارد أمهيتهم ابلنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة جلهة التنسيق مع جهات فاعلة وشبكات  -76
أخرى على املستوى الوطين، ورصد عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. ونّظم صندوق فليمنغ والوكالة 

مقاومة مضادات امليكروابت مع شبكة واسعة من الشركاء العامليّي للتنمية الدولية عملهما يف جمال  األمريكية
 ا ملنظمة األغذية والزراعة للتنسيق مع شركاء تنفيذ آخرين.والوطنيّي. ووفّر هذا األمر فرصً 
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لكسب املساندة العلمية لعملها يف جمال مقاومة مضادات  ألحباثتعاونت املنظمة مع اجلامعات ومراكز ا كما -77
ملراكز املرجعية للمنظمة املعنية مبقاومة اإنشاء بحوث بشأن هذه املقاومة. وأّما ودعم مزيد من الامليكروابت، 

ا جديدة للمنظمة لتوسيع نطاق شبكتها من معاهد األحباث يوفّر فرصً فهو  يف الفرتة األخرية، مضادات امليكروابت
السبل إلدراج املنظمات غري احلكومية وأصحاب ا استكشاف الدولية واألوساط األكادميية. وجيب أن تواصل أيضً 

 ، مبا يف ذلك صناعات األدوية واألغذية.يف شبكتها مصلحة آخرين ذات الصلة

 يف مسح التقييم ا قوايً ا منظمة األغذية والزراعة ابعتبارها شريكً وعلى املستوى الوطين، ذكرت احلكومات تكرارً  -78
دمه من دعم فين وبناء للقدرات بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، واملقابالت. وحتظى املنظمة ابلتقدير ملا تق

 ا يسّهل التعاون املتعدد القطاعات. وموثوقً ا حيادايً عن عملها على مستوى التنسيق. وتُعترب املنظمة شريكً  فضالً 

يعين اجلهات وتعمل املنظمة على تعزيز تعاوهنا مع القطاع اخلاص. ويف ما خيص مقاومة مضادات امليكروابت، هذا  -79
ا، يف سلسلة القيمة ملضادات امليكروابت، منذ إنتاجها حىت التخّلص منها، وسلسلة اإلمداد الغذائي أيضً  الفاعلة

وخباصة اجلمعيات التجارية الكربى ملنتجي الثروة احليوانية واملنتجّي. وعلى املستويّي اإلقليمي والوطين، تبدأ املنظمة 
ل متكّي الشراكات بّي القطاعّي العام واخلاص من مكافحة مقاومة مضادات العمل مع القطاع اخلاص من خال

 امليكروابت واالستناد إىل أوجه التعاون القائمة على املستوى الوطين، وخباصة الشراكات املعنية إبنتاج األغذية.

دم جلمع البياانت ن يف القطاع اخلاص. فاملختربات اخلاصة مثاًل ال ُتستخإمنا ال يوجد أصحاب مصلحة رئيسيو  -80
قابلية التأثر ل امنتظمً  اختبارً عن مقاومة مضادات امليكروابت. ويف بريو، جُيري كبار منتجي الدواجن التجاريّي ا

على دواجنهم حبيث تسرتشد به خطط املعاجلة. كذلك، يف أرمينيا وأوكرانيا، جيري اختبار  مبضادات امليكروابت
ت من خالل خمتربات خاصة قليلة ألغراض جتارية فقط. وهذه فرص ال يتم مقاومة مضادات امليكروابت واملخلفا

 انتهازها لتعزيز املراقبة الوطنية.

 الرتتيبات املؤسسية ملنظمة األغذية والزراعة وقدراهتا للعمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت 5-2

غياب إدارة بدوام كامل ملقاومة مضادات . ُأعيق تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بفعل 16االستنتاج 
ا إىل بروز حمدود لعمل امليكروابت، األمر الذي خّلف الثغرات جلهة التنسيق، والتخطيط واالتصاالت. وأفضى أيض  

ا من املوظفني ا كبري  منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على املستوى العاملي. كما أن عدد  
ا استشاريون مؤقتون. ويعترب فريق التقييم أن األسباب الكامنة ني املعنيني مبقاومة مضادات امليكروابت هم أيض  الرئيسي

لذلك تُعزى إىل غياب التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، مبا يف ذلك عجزها 
طار االسرتاتيجي وختصيص موارد حمدودة فقط من امليزانية دمج مقاومة مضادات امليكروابت على حنٍو مالئم يف اإل عن

الرئيسية. وهذا يضّر ابستمرارية عمل املنظمة يف األجل الطويل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ويعّرض إىل اخلطر 
 .ملنظمات الثالثاا ذات الصلة ضمن شريك   ال مقاومة مضادات امليكروابت وبقائهاقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا يف جم

ومة مضادات والعديد من اإلدارات والُشعب الفنية يف منظمة األغذية والزراعة تقيم الروابط بعملها يف جمال مقا -81
وجد هيكلية شاملة إلدارة مقاومة مضادات امليكروابت وتنسيقها. وقد مّت تعيّي منسق ملقاومة ، إمنا ال تامليكروابت

مضادات امليكروابت يف املنظمة )رئيس املسؤولّي البيطريّي، فرع صحة احليوان( والعديد من جهات االتصال 
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ة لإلدارة. وخالل التقييم، مّت إنشاء املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت يف ُشعب خمتلفة، إمنا ال توجد بنية مركزي
مركز مشرتك جديد بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية سوف يضم مقاومة مضادات امليكروابت. 

 إمنا ليس من الواضح بعد كيف سيقوم املركز ابلتنسيق مع مجيع الُشعب املعنية بنهج الصحة الواحدة.

ا على قدرة منظمة غياب هيكلية مركزية إلدارة مقاومة مضادات امليكروابت يؤثر سلبً ا أبن وأحاط فريق التقييم علمً  -82
ا، وعلى مكانتها اخلارجية. وقال معظم األشخاص اخلارجيّي الذين ُاجريت األغذية والزراعة على التنسيق داخليً 

كروا صعوبًة يف حتديد املقابالت معهم إنه يتعّي على املنظمة حتسّي مستوى التنسيق واالتصاالت لديها. وذ 
وأوقات االستجابة البطيئة  ،اجلهات اليت ميكن االتصال هبا يف ما يتعلق مبقاومة مضادات امليكروابت ضمن املنظمة
 على املراسالت واألنشطة املشرتكة. وأاثر أصحاب املصلحة الداخليّي شواغل مماثلة. 

فريق  ومة مضادات امليكروابت يف برانمج واحد. وحىت أنا عناصر قليلة جلمع عمل املنظمة يف جمال مقاوهناك أيضً  -83
. ملنظمات الثالثيف جتميع عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت وارتباطه اب التقييم وجد صعوبةً 

مّت حتديث املوقع الشبكي للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، إمنا يفتقر إىل املعلومات اإلقليمية  وقد
ا إىل الغياب امللحوظ للسجالت عن عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وطنية. وُأشري أيضً وال

خالل  كما أن التقارير املرحلية املقدمة إىل جلنة الربانمج مفيدة إىل حّد ما، لكن ينبغي إاتحة مزيد من التفاصيل من
 املستودع املركزي.

هيكلية وإدارة مركزية للتنسيق.  ا عن غيابومة مضادات امليكروابت جزئيً وعّوضت جمموعة العمل املعنية مبقا -84
ا للمهارة ساسيً ا أإلعداد خطة عمل املنظمة ومصدرً فعالة  يعترب فريق التقييم أن هذه اجملموعة تشكل آليةً ابلفعل، 

العمل املعنية الفنية واالتصاالت بّي االختصاصات بشأن مقاومة مضادات امليكروابت. لكن رغم أن جمموعة 
مبقاومة مضادات امليكروابت تشكل أحد األصول اهلامة ملواصلة عمل املنظمة يف جمال هذه املقاومة، فإن احلضور 

ا من جاذبية اجملموعة، فهي مبثابة منتدى تطغى فيه طوعي إىل حّد كبري. ويف حّي أن هذا اجلانب قد يشكل جزءً 
 شكل آلية مستدامة لتنسيق وإدارة عمل املنظمة يف األجل الطويل.ي لفنية على املسائل اإلدارية والاملسائل ا

ويعتمد تنفيذ املنظمة للمشاريع املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت على عدد صغري من املوظفّي بدوام كامل،  -85
ر الرئيسي وعدد كبري من املستشارين لفرتات قصرية. كما أن القدرات يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف املق

احلفاظ على التزاماهتا العاملية تعّززت بفضل املوظفّي املنتدبّي من الدول األعضاء. ويف حّي متكنت املنظمة من 
من خالل موارد  ،وأجهزة أخرى ،بّي الوكاالت املخصصة جمموعة التنسيق املشرتكة، و املنظمات الثالثحيال 

شخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم إىل أن غياب التمويل حمدود، أشار األ أساسيخارج امليزانية ومتويل  من
ا ما يعمل املوظفون يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت خارج اختصاصاهتم ، حيث غالبً الرئيسي طرح حتدايً 

هذا  ال سيما وأندل الكبري يف املوظفّي، ا من بّي املشاكل التب على القيام بذلك. وذُكر أيضً ُيشجعون أحياانً  وال
ساهم يف غياب الذاكرة املؤسسية. لكن على عكس ذاك، خصصت كل من املنظمة العاملية لصحة احليوان ي

 ، وموظفّي وميزانيات لتنفيذ عملهما يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.ومنظمة الصحة العاملية إدارات  

على ذلك، إن افتقار منظمة األغذية والزراعة إىل اسرتاتيجية يف األجل الطويل بشأن مقاومة مضادات  عالوةً  -86
ا، ال سيما يف ظل ندرة املوارد الرئيسية امليكروابت وعجزها عن إدراج هذه املقاومة يف اإلطار االسرتاتيجي كان مضرً 
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رانمج العمل وامليزانية للمنظمة، إىل جانب مبلغ املخصصة لعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. ويف ب
جمال  دوالر أمريكي خمصص لوظيفتّي يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت/الصحة الواحدة، األوىل يف ماليّي 1.7

، مل ختصص أي اعتمادات مباشرة يف امليزانية ملقاومة مضادات سالمة األغذيةجمال صحة احليوان والثانية يف 
. وكانت هناك مخسة مشاريع يف إطار برانمج التعاون القتين يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت ممّولة امليكروابت

دوالر أمريكي. وأّما األموال  ماليّي 1.8، أي ما يساوي 2020و 2015بّي عامي  من امليزانية األساسية للمنظمة
 يف األنشطة الرئيسية يف جمال مقاومة خدم أحياانً غري امللتزم هبا يف خطوط ميزانية الُشعب أو املشاريع فهي ُتست

، إمنا توجد ختصيصات واضحة األسبوع العاملي للتوعية بشأن مضادات امليكروابتمضادات امليكروابت، مثل 
 قليلة.

وابلنسبة إىل معظم النواتج التشغيلية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، تعتمد منظمة األغذية والزراعة على  -87
اخلاص  شركاء(. وحساب األمانة املتعدد ال2يف األجل القصري مدعومًة أبموال من خارج امليزانية )الشكل  مشاريع

التمويل خمصص  ال سيما وأنغري قادر على توفري الدعم املتسق لربامج منظمة األغذية والزراعة،  ملنظمات الثالثاب
يف تنفيذها )منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية  لثالثاملنظمات اللعمليات القطرية واألنشطة اليت تتشارك 

ب(. ويرّتب هذا األمر تبعات  هامة على نطاق عمل منظمة األغذية 2019لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، 
 والزراعة وحجمه اجلغرايف.

  -: موارد منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت2الشكل 
 8املوارد الرئيسية ومن خارج امليزانية

 2020وتقارير برانمج العمل وامليزانية، مارس/آذار  نظام معلومات إدارة الربامج امليدانيةاملصدر: واثئق مشروع 

مبا أن منظمة األغذية والزراعة مل تلتزم بنهج اسرتاتيجي يف األجل الطويل لعملها يف جمال مقاومة مضادات  -88
، إضافًة إىل األجزاء املعّلقة 2020-2016عملها مرتبطة خبطة عملها للفرتة ل الزمنية فرتةالامليكروابت، فإن 

                                                           
ختصيص األموال لألنشطة  ال سيما وأنال يشمل الرقم التمويل من مشروع الربانمج العاملي لألمن الصحي املمّول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،   8

 التمويل غري متاح.جمال مقاومة مضادات امليكروابت من إمجايل  يف
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يدة مدعومة أبموال من خارج امليزانية دية وإقليمية جمن مصادر خارجية. كما أن مشاريع قطر  املمّولةاملشاريع  من
قيد التنفيذ، غري أن غياب هنج اسرتاتيجي وبراجمي مستدام يعين من دون شك أن عمل املنظمة يف جمال مقاومة 

أن عمل املنظمة هذا جيب  إىل مضادات امليكروابت معّرض ابستمرار للتوقف. ويشري مجيع احملاورين الفنيّي
ه لزم أورواب ال سيما وأنا انمج طويل األجل ميتد على عقد من الزمن على األقل. يبدو هذا األمر واقعيً يكون بر  أن

سنة مثاًل لبلوغ املستوايت احلالية من الوعي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت،  30إىل  25الشمالية ما بّي 
(. ويف حال 2019امناركية للطب البيطري واألغذية، ومراقبتها واالمتثال هلا )منظمة األغذية والزراعة واإلدارة الد

رغبت منظمة األغذية والزراعة يف احلفاظ على دورها العاملي يف جمال مراقبة مضادات امليكروابت، جيب أن تقبل 
شاملة، تندمج يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، ومدعومة  مسؤوليتها خالل فرتة زمنية مماثلة. كما أن اسرتاتيجيةً 

 ا أكرب من الفعالية واالستدامة.امليزانية األساسية، قد تضمن قدرً  من

. على املستويني اإلقليمي والقطري، جنحت الرتتيبات املتخذة جلهة التنسيق والدعم الفين بشأن املشاريع 17االستنتاج 
امليزانية، قدمت املنظمة الدعم املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروابت. ويف البلدان اليت ال يشملها التمويل من خارج 

إلعداد خطط عمل وطنية متصلة مبقاومة مضادات امليكروابت، ورفعت مستوى الوعي من خالل مبادرات وأنشطة 
ا أخرى. غري أنه ال يوجد هنج براجمي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت يف مجيع األقاليم وقد أحاط فريق التقييم علم  

 اإلدارية واملشرتايت. ابإلجراءاتمبشاكل متصلة 

وّجهت املكاتب اإلقليمية والقطرية تنفيذ عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت  -89
املستوى القطري. ويف حّي أن معظم األشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم على املستوى امليداين قالوا  على

البعض اآلخر إن الثغرات الفنية يف القدرات الفنية  أعلننظمة كاان فعالّي، إن التنسيق والدعم الفين املقدمّي من امل
منعتهم من االستجابة لالحتياجات املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. وتعّلقت الثغرات بصورة خاصة 

ا إىل القيود ريبً ، والبيئة، والعلوم االجتماعية واجلوانب القانونية/السياساتية، وكانت تُعزى مجيعها تقابحملاصيل
 املفروضة على املوارد املالية والبشرية يف هذه اجملاالت. 

ويف البلدان اليت ال توجد فيها مشاريع خاصة مبقاومة مضادات امليكروابت، جرى تنفيذ بعض األنشطة لدعم  -90
ملوارد املتاحة. خطط العمل الوطنية من خالل مبادرات وهياكل إقليمية. وخيتلف مستوى التنسيق واملشاركة حبسب ا

نقص  عام يف الوضوح بشأن إشراك املوظفّي يف القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة يف جمال مقاومة  يسودإمنا 
مضادات امليكروابت، ويف جمال التنسيق. وقد بُذلت اجلهود إلعداد هنج براجمي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت 

 دئ.يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلا

مقاومة مضادات امليكروابت.  علىرت إجراءات املنظمة اإلدارية ويف جمال املشرتايت على كفاءة عملها ، أثّ كذلك -91
إقامة  فالبريوقراطية املّتبعة يف عملياهتا إلصدار الشهادات وفرتات االستجابة البطيئة للعقود قد حّدت من قدرهتا على

وعّقدت إدارهتا املالية وإنفاق األموال على املستوى الوطين، وأعاقت ابلتايل تقدمي طلباهتا  ،شراكات وظيفية
املسح الداخلي حصول  على املائة من اجمليبّينفيذ املشاريع. وذكر ستة ومخسون يف للحصول على هبات وطنية وت

 أتخري يف تنفيذ املشاريع.
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 االستدامة 6-2

 من منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت استدامة النتائج احملققة 1-2-6
. لقد سّهلت أنشطة املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على املستوى القطري إنشاء 18االستنتاج 

 رت القدرات، فأرست قاعدة  مشرتكة بني القطاعات للصحة الواحدة، ورفعت مستوى الوعي وطوّ  منصاتٍ 
ملستقبلي والعمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. لكن القبول من جانب احلكومات اقوية للتعاون 

ا، كما تبّينه استثماراهتا احملدودة يف مقاومة مضادات امليكروابت ويف القدرات لالستمرار الوطنية ما زال حمدود  
ئج احملققة من املنظمة يف جمال مقاومة مضادات ا الستدامة النتامن دون دعم منظمة األغذية والزراعة. وتوخي  

يتعّهدوا ابملوارد الالزمة للتصدي أن امليكروابت، جيب أن يقّر أصحاب املصلحة الوطنيون أبمهية هذه املقاومة، و 
 ،وإنفاذ التشريعات املرتبطة هبا. ومن شأن توفري دعم أكرب لنهج منهجي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت هلا

منظمة  اليت حّققتها النتائج أن حيّفز استدامة ،عاجلة القيود املفروضة على املوارد على املستوى الوطينحياول م
 األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

ا إىل أن مقاومة ا لضمان استدامة النتائج. ونظرً هامة جدً  يشكّل التعزيز املؤسسي، وتنمية القدرات وامللكية أدوات   -92
، غري متوفر االلتزام السياسي الوطينف، تتأخر اآلاثر اليت ميكن مالحظتها أنو مضادات امليكروابت غري ظاهرة 

ي يعيق ترتيب أولوايت املوارد وختصيصها. كما كان من الصعب مواصلة العمل على مقاومة مضادات ذاألمر ال
 هي مشاكلاملتنافسة على الصحة العامة واملوارد احملدودة، و امليكروابت على املستوى القطري بفعل املخاطر 

 .19-بسبب جائحة كوفيد مجيعهاتفاقمت 

يف املائة من اجمليبّي على االستقصاء اخلارجي الذين يشملهم املكتب اإلقليمي للمنظمة آلسيا  60وأكثر من  -93
وطنية غري مالئمة أو حمدودة يف جمال  واحمليط اهلادئ، واملكتب اإلقليمي ألفريقيا والسودان أفادوا عن قدرات

مقاومة مضادات امليكروابت. وهذا يعين أنه يتعّّي على العديد من البلدان االعتماد على التمويل اخلارجي لتنفيذ 
ا يف هذا مة عمالً جبارً خطط عملها الوطنية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. وابلتايل، يف حّي حقّقت املنظ

 النتائج غري مستدامة من دون متويل خارجي. اجملال، تبقى

املعنية  وتعّلقت مسألة أخرى أُثريت يف املسوحات إبدراج مقاومة مضادات امليكروابت يف اجملموعات القائمة -94
جل مكافحة األمراض احليوانية املنشأ. وهذا يؤدي داخل هذه اجملموعات الوطنية، كما الواحدة من أ ابلصحة

لزراعة حبّد ذاهتا، إىل اجلمع يف أغلب األحيان بّي مقاومة مضادات امليكروابت واألمراض منظمة األغذية وا يف
ا يُهمل الطابع األوسع نطاقً د الشواغل يف سالمة األغذية، وابلتايل احليوانية املنشأ كجزء من صحة احليوان أو كأح

مضادات  استخداميوانية. لذا، فإن دور للصحة الواحدة يف مقاومة مضادات امليكروابت مقارنًة مبعظم األمراض احل
مواضيع مبتذلة، إمنا هامة، مثل  ا بفعليكاد يكون مقّوضً امليكروابت يف الصحة النباتية، والغاابت، والرتبة واملياه 

 استخدام مضادات امليكروابت لتعزيز النمو لدى احليواانت.
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 القضااي املشرتكة 2-7

 املساواة بني اجلنسني 1-7-2

، مراعاة املسائل اجلنسانية. ميكن أن تساهم املشاريع املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت يف تعميم 19االستنتاج 
منظمة األغذية والزراعة وخطة عملها الثانية املقرتحة ال تعاجلان ومتكني املرأة. غري أن خطة عمل  واملساواة بني اجلنسني
ومل تُبذل جهود منّظمة لدجمها يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات  اجلنسني،املساواة بني بصورة حمّددة قضااي 

امليكروابت. ومن خالل املشاريع املتصلة هبذه املقاومة، شاركت املرأة، حيث أمكن، يف األنشطة املتصلة مبقاومة 
إمنا سيكون من الضروري  على املستوى القطري. اجلنسنيمضادات امليكروابت، ويتم مجع البياانت املوزّعة حسب 

يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة  املساواة بني اجلنسنيإجراء استعراضات وحتليالت منتظمة لتقييم مكانة قضااي 
 .املساواة بني اجلنسنيمضادات امليكروابت للمسامهة يف أهداف املنظمة جلهة 

ادراهتا يف التدريب بشأن مقاومة مضادات تقوم منظمة األغذية والزراعة إبشراك املرأة يف حلقات عملها ومب -95
وال  املساواة بّي اجلنسّيامليكروابت، وجتمع البياانت املوّزعة حسب اجلنس عن أنشطتها. وهذا ال يشبه تعميم 

. ومن اهلام شرح التربير املنطقي للرتكيز على املرأة، وكيف أن للمساواة بّي اجلنسّيا مراعيً  ايصبح مبوجبه مشروعً 
العالقات بّي الرجال والنساء وكيف ميكن توفري حصول النساء والرجال على موارد  حتّسنت سوف التحسينا

املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت على  املساواة بّي اجلنسّيجيد فريق التقييم أي حتليل لقضااي  ومنافع أكرب. ومل
 املستوى العاملي أو القطري.

( واستقصاء التقييم، يشمل عمل املنظمة 2017ووفقًا للمؤشرات اجلنسانية للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة،  -96
. عالوًة املساواة بّي اجلنسّيجمال مقاومة مضادات امليكروابت بعض املشاريع اليت ميكنها معاجلة قضااي  يف

ا إىل شطة الزراعية يف بلدان عديدة. وهذه تشري أيضً ذلك، تضطلع املرأة بدور هام يف اإلنتاج احليواين واألن على
 اجلنسانيةتحليالت اليسرتشد عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت ابستعراضات و  ضرورة أن

 املستويّي العاملي والقطري. على

د إىل دورها. ففي زمبابوي ويف البلدان اليت ُأجريت فيها دراسات احلالة، هناك أمثلة عن ضّم املرأة إليها ابالستنا -97
ا ما تكون مسؤولة عن الدواجن ا غالبً ال سيما وأهنمثاًل، ُتستهدف املرأة يف أنشطة املدارس احلقلية للمزارعّي 

، جنساين واجملرتات الصغرية. غري أن االستهداف القائم على الدور مل ينجح يف مجيع البلدان، ومن دون حتليل  
 .املساواة بّي اجلنسّييساهم يف أهداف املنظمة جلهة ما إذا كان  القولالصعب  من

 هنج الصحة الواحدة 2-7-2
. مل تتمكن منظمة األغذية والزراعة من إعداد هنج كامل للصحة الواحدة إزاء مقاومة مضادات 20االستنتاج 

مبستوايت امليكروابت، رغم أنه مّت الرتويج له يف خطة عملها، ويف تقاريرها ووثئق مشاريعها. وقد طُّبق على املشاريع 
نية، وتربية األحياء املائية وسالمة األغذية شاركت إىل حّد ق املعنية ابلثروة احليوار  . ففي حني أن الف  متفاوتة من النجاح

بعيد يف مقاومة مضادات امليكروابت، كانت مشاركة خمتلف الفرق املعنية ابلنبااتت، والغاابت، والرتبة واملياه حمدودة. 
ا إىل الثغرات املعرفية الكبرية يف هذه اجملاالت، فإن منظمة األغذية والزراعة، ويف حني ميكن فهم هذا األمر نظر  
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ا من البنية التحتية العاملية ملقاومة مضادات امليكروابت، ملتزمة برؤية شاملة للصحة الواحدة وجيب ابعتبارها جزء  
 تضطلع بدور قيادي أكرب يف هذه اجملاالت.  أن

مجيع من جانب ئيسية يف املنظمة مفهوم الصحة الواحدة، لزم وقت  لتقبله تبّنت بعض الوحدات الر  حّيويف  -98
ا ا واسرتاتيجيً ا مؤسسيً االختصاصات املتعددة القطاعات. وألمكن تاليف ذلك لو أظهرت املنظمة منذ البداية التزامً 

 ا ملفهوم الصحة الواحدة.أكثر حزمً 

هنج الصحة الواحدة اخلاص هبا. وتؤكد مذكرة التفاهم  ويف السنوات األخرية، أجرت املنظمة بعض التحسينات يف -99
إدراج مقاومة مضادات امليكروابت يف ترتيبات العمل اخلاصة بكل منظمة، وقد تساهم يف هنج  2018الثالثية لعام 

ن متعدد القطاعات كامل إزاء مقاومة مضادات امليكروابت )منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احليوا
تعاونت شعبة األراضي واملياه يف املنظمة على حنو  مشجع مع املركز ا، مؤخرً أ(. و 2018ومنظمة الصحة العاملية، 

تتّبع حركة لطاقة الذرية لوضع أساليب جديدة من أجل املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية ل
 (.2019مضادات امليكروابت يف البيئة )منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

تضم جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت، حتت مظّلة الصحة الواحدة، ممثلّي عن وحدات خمتلفة  -100
الُشعب الفنية الذين يوفّقون بّي أولوايت عمل أخرى يف املنظمة. غري أن املشاركة تكاد تعتمد على كبار مدراء 

املوظفّي اإلضافية. وبصورة حامسة، ال يتمتع مجيعهم ابخلربة للمسامهة يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة  وتكاليف
العمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت بّي ُشعب  يفمشّتتة  مضادات امليكروابت. وهذا يوّلد مسامهات  

 ة، وال يعكس بشكل جيد التزام املنظمة بنهج الصحة الواحدة إزاء مقاومة مضادات امليكروابت.املنظم

قوي  من منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية بدور   كلّ   توقد اضطلع -101
اللجان املشرتكة بّي القطاعات املعنية من خالل اجملموعات و  ،يف تعزيز التنسيق والتعاون على املستوى القطري

املؤسسي، ووظائفها وقدراهتا التشغيلية اختلفت. ويف البلدان اخلمسة اليت جرت  هاابلصحة الواحدة، رغم أن طابع
 فيها دراسات حالة، كان ألصحاب املصلحة غري احلكومة وعي حمدود إزاء أمهية مقاومة مضادات امليكروابت.

قطاع تزايدة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف مقاومة مضادات امليكروابت أن تعّزز التنسيق مع وإبمكان املشاركة امل -102
ملنظمة للتنسيق والتعاون يف جمايل احملاصيل والبيئة مع شبكتها من املراكز املرجعية ا فرص أمام االبيئة. وتتوفّر أيضً 

للجماعة اومة مضادات امليكروابت التابع بشأن مقاومة مضادات امليكروابت ومنظمات أخرى، مثل مركز مق
 ومركز األحباث واالبتكار يف اململكة املتحدة. االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 الرصد والتقييم 3-7-2

شامل للرصد والتقييم يغطي عمل املنظمة برمته يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت بني  . مل يوجد إطار  21االستنتاج 
. ويف إطار خطة العمل الثانية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، صّممت املنظمة سلسلة نتائج 2020و 2016عامي 

تفاصيل  ا، فهو ال يشمل مؤشرات على مستوى النتائج أوا إجيابي  تتضمن مؤشرات مالئمة. وحىت لو كان هذا تطّور  
اسع ابإلطار الثالثي للرصد والتقييم الذي يوّفر قاعدة الروابط بني األنشطة والنتائج املستهدفة. ويتم اإلقرار على حنو و 
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جيري إنشاؤها بشأن  قوية للمنظمة لتعزيز قدراهتا يف جمال الرصد والتقييم. كما أن قواعد البياانت القائمة وتلك اليت
 مقاومة مضادات امليكروابت توّفر الفرص للمنظمة الستكمال عملها املستقبلي يف جمال الرصد والتقييم.

ىل التقدم للرصد والتقييم، بل أهنا استندت إ ا فيهادرجً  ممل تتضمن خطة عمل منظمة األغذية والزراعة مكوانً  -103
مستوى املشروع وتقارير التقييم، وعلى آخر التطّورات يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت املقدمة إىل  على

ؤشرات على مستوى النتائج، مثل النجاح املقّدم تقارير عن األجهزة الرائسية للمنظمة. لذا، وخالل فرتة التقييم، مل تُ 
يف خفض مستوايت استخدام مضادات امليكروابت يف البلدان أو التأثري على تراجع حدوث مقاومة مضادات 
امليكروابت. كذلك، ترّكز خطة العمل الثانية للمنظمة ومؤشراهتا على مؤشرات مثل عدد دورات التدريب 

بوعات اليت ُنشرت. إمنا هذه ال تدعم التقييم الرفيع املستوى للتقدم احملرز يف التصدي ملقاومة نُّظمت واملط اليت
 مضادات امليكروابت.

، شاركت منظمة األغذية والزراعة يف إعداد إطار الرصد والتقييم خلطة العمل العاملية املنظمات الثالثويف إطار  -104
(. وُوضعت اللمسات ج2019لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، )منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية 

ا. وهي تشمل الرصد الشامل بح البياانت الواردة فيه متاحة قريبً ومن املتوقع أن تص 2019األخرية على اإلطار عام 
ت للنواتج وتنفيذ خطط العمل الوطنية، كما تتضمن مؤشرات عن استخدام مضادات مليكروابت ومقاومة مضادا

امليكروابت على مستوى النتائج واآلاثر. غري أن اإلطار ال حيّل حمل رصد عمل املنظمة يف قطاعات األغذية 
قه من نتائج يف جمال مقاومة مضادات ا مؤشر األداء الذي قد يساعد يف تقييم ما حتقّ والزراعة. وتعّد املنظمة حاليً 

 امليكروابت.
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 اخلالصات والتوصيات 3-

 اخلالصات  1-3

إىل اخلد األدىن إجراءات  لهيتطلّب تقليغري متنازع فيه ا ا عاملي  تشكل مقاومة مضادات امليكروابت هتديد  . 1اخلالصة 
متضافرة على املستوايت كافة. وتتمتع املنظمة بوالية قوية للعمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت تعاونية 

جيد خيّوهلا النجاح يف عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت  قطاعات األغذية والزراعة. كما أهنا يف موقع يف
أن تعطي املنظمة األولوية لدورها  19-ا بفعل جائحة كوفيدوهي تسري يف االجتاه الصحيح. وقد أصبح أكثر إحلاح  

 العاملي ولعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

املتحدة واملنظمات الشريكة ابلدور الرئيسي الذي تضطلع به املنظمة.  أقّر كّل من األعضاء، واجلمعية العامة لألمم -105
فنية وتنظيمية قوية يف القطاعات الغذائية والزراعية الرئيسية، مثل حضورها العاملي، نسبية وهي تتمتع مبزااي 

أحرزت املنظمة لى التأثري على تغيري السياسات. كذلك، عملها الوثيقة مع احلكومات الوطنية وقدرهتا ع وعالقات
ا يف جماالت الرتكيز األربعة يف خطة عمل املنظمة، وأرست األسس لتحقيق هذه النواتج يف خطة العمل ا مطردً تقدمً 

وشركاء رئيسيّي آخرين يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت،  املنظمات الثالثالثانية للمنظمة. ويتعّزز تعاوهنا مع 
مقاومة مضادات امليكروابت. أمر حاسم ابلنسبة إىل التنسيق والتعاون على املستويّي العاملي واإلقليمي يف جمال  وهو

روابط جيدة مع اجلماعة العلمية املعنية هبذه املقاومة، ووّطدهتا مع شبكتها من مراكزها  اأيضً  أقامت املنظمةو 
 املرجعية.

خيّوهلا النجاح يف عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، فهي تفتقر يف موقع جيد  رغم أن املنظمة. 2اخلالصة 
 إىل اسرتاتيجية يف هذا اجملال تبنّي التزامها التنظيمي. وقد أعاق هذا األمر التقدم على صعيد خطة عمل املنظمة

 سالسل قيمةاتم ابلعمل الضروري يف وال يتوفّر إقرار قاومة مضادات امليكروابت. يعكس التزامها العاملي مب وال
ر على األمهية اليت توىل عتماد هنج حقيقي لصحة واحدة. وقد أثّ ابسالسل القيمة الغذائية و و مضادات امليكروابت 

يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، كما  املنظمات الثالثللقطاعات املرتبطة ابألغذية والزراعة يف عمل 
 منظمة ومكانتها يف هذا اجملال. التأثري العاملي لل وعلى

أفضى غياب اسرتاتيجية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت إىل مواءمة حمدودة مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة،  -106
األمر الذي انعكس يف موارد أساسية غري كافية ملقاومة مضادات امليكروابت. إضافًة إىل ذلك، إن أدوار خمتلف 

مة يف مقاومة مضادات امليكروابت، ومسؤولياهتا ومدى مشاركتها غري واضحة. الُشعب واملكاتب يف املنظ
ه يرتّكز يف بعض الُشعب ال سيما وأنيعتمد العمل إىل حّد بعيد على التمويل من خارج امليزانية ويسرتشد هبا،  لذا،

ا أثّرت هذه العوامل جمددً واألقاليم اجلغرافية، ويوّجهه يف معظم األحيان موظفون مؤقتون يف مشاريع حمددة. وقد 
، وقّوضت يف بعض احلاالت قدرهتا على املشاركة بشكل كامل املنظمات الثالثعلى دور املنظمة ضمن 

االجتماعات واملسامهة بقدر الشركاء اآلخرين الذين خّصصوا موارد أكرب للعمل يف جمال مقاومة مضادات  يف
تكون قائمًة على واليتها مشرتكة حتّدد التزام املنظمة مبقاومة مضادات امليكروابت،  امليكروابت. كما أن اسرتاتيجيةً 

للرصد والتقييم والتعّلم، قد توّلد مكانًة  مرفقًة إبطار  مرتسخة بشكل كامل يف إطار النتائج االسرتاتيجية، الواسعة و 
 لألدلّة إلظهار أتثري عملها. قاعدةً تنشئ داخلية وعاملية أكرب و 
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كامل بدور مجيع اجلهات الفاعلة املعنية مبقاومة مضادات   إقرار   مل يتوفر ،عدم وجود اسرتاتيجية شاملة إىل انظرً و  -107
امليكروابت، وسياقها وأمهيتها. على سبيل املثال، يغيب دور املستهلكّي واجلمهور العام من عمل املنظمة، ويبقى 

ميكنهم أن يضطلعوا مقاومة مضادات امليكروابت. ابلفعل، خاطر معظم مستهلكي املنتجات الغذائية غري مدركّي مل
يف تغيري أن يسامهوا أكرب على املنتجات اخلالية من خملفات مضادات امليكروابت و  بدور هام يف توليد طلب  

املمارسات الزراعية. كذلك، رغم أن املزارعّي هم مستخدمون مباشرون ملضادات امليكروابت، ال توجد هُنُج واضحة 
السياق االجتماعي واالقتصادي الذي يعملون  يراعيراكهم يف مقاومة مضادات امليكروابت على نطاق واسع إلش

حيث  فيه. ومن األمهية مبكان بصورة خاصة فهم حمرّكات مقاومة مضادات امليكروابت واستكشاف بدائل فعالة من
يش املزارعّي واألمن الغذائي. ومن الضروري الكلفة ومستدامة ملضادات امليكروابت مع محاية يف الوقت ذاته سبل ع

دوية واملؤسسات الزراعية التجارية يف احلوار املتعدد أصحاب املصلحة حول ا إشراك شركات كربى لصناعة األأيضً 
واستخدام مضادات امليكروابت على املستويّي القطري والعاملي لتحقيق األثر  ،مقاومة مضادات امليكروابت

 نطاق واسع. على

ا هامة يف توجيه عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، غري أهنا د شّكلت خطط عمل املنظمة صكوكً وق -108
ومربرات اقتصادية جها. وتقّر خطة العمل الثانية للمنظمة أبمهية إعداد ممارسات جيدة توفّر تفاصيل كافية عن هنُ 

شطة الواردة فيها إىل استخدام حذر ملضادات للمزارعّي، لكنها ال حتّدد على حنو  كاف  كيف سوف تؤدي األن
ة األخرى يف حتقيق دور املنظمة ابلنسبة إىل شركائها احلكوميّي واجلهات الفاعلامليكروابت. كذلك، ال حتّدد 

تلحظ فقط مؤشرات النواتج مثل عدد الدورات التدريبية املقّدمة وكمية املواد التوجيهية  . كما أهناالنتائج هذه
حمدودة قابلة للقياس عن النتائج. عالوًة على ذلك، ال توجد أي نظرية  ضعها، األمر الذي يدّر معلومات  مّت و  اليت

فّسر هذه الروابط. بل أن اخلطة تتطّرق جمال مقاومة مضادات امليكروابت وتتغيري يستند إليها عمل املنظمة يف 
 ومن شأنبشكل حمدود إىل املسألة املشرتكة اليت تتمثل يف دور الرجال والنساء يف مقاومة مضادات امليكروابت. 

توفري مزيد من الوضوح بشأن هنج املنظمة إزاء مقاومة مضادات امليكروابت من خالل اسرتاتيجية يف األجل الطويل 
 ا يسمح بتحقيق نتائج أفضل.ل  أكثر تركيزً ؤدي إىل عمأن ي

ال يوجد فريق أو هيكل شامل إلدارة مقاومة مضادات امليكروابت يتوىل تنسيق عمل املنظمة برّمته . 3اخلالصة 
هذا اجملال. وقد اعتمدت املنظمة إىل حّد كبري على ختصيص أعضاء طوعيني يف جمموعات العمل املعنية مبقاومة  يف

امليكروابت إلجراء التنسيق الداخلي وتقاسم املعرفة. لكن هذا ال يعكس الطموحات املبّينة يف اخلطة احلالية مضادات 
للمنظمة، أو دورها يف التصدي هلذه املقاومة وجديّة هذه املشكلة. وخالل التقييم، الحظ فريق التقييم التزام املنظمة 

أن النهج املتعدد التخصصات الذي حيّدد دور مجيع الُشعب  املتنامي للتصدي ملقاومة مضادات امليكروابت غري
 ا بعد. واملكاتب يف املقر الرئيسي وعلى املستوايت اإلقليمية ليس واضح  

يف ظّل إنشاء املركز املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، توّلت بعض الُشعب توجيه عمل  -109
ميكنه أن يعّزز التنسيق الداخلي. ا به بً ا مرحّ امليكروابت. وميثل هذا املركز تطورً  املنظمة يف جمال مقاومة مضادات

 غري أن عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت وإعداد اسرتاتيجية حتّدد األدوار ما زال يتطّلب مشاركةً 
مساك، وشعبة النظم الغذائية كبرية من جانب مجيع الشعب واملكاتب ذات الصلة، مبا يف ذلك شعبة مصايد األ

وسالمة األغذية، وشعبة الغاابت، وشعبة األراضي واملياه، ومكتب الشؤون القانونية، وشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 
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النبااتت، وشعبة التجارة واألسواق. عالوةً على ذلك، ال ُيصّنف عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت 
واضحة جلهة املسؤولية والقيادة يف املقر الرئيسي وعلى املستوايت اإلقليمية. ويف حّي يقّر كربانمج ذات خطوط 

فريق التقييم ابلدور الرئيسي الذي تؤديه جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت يف جمال التنسيق وتقاسم 
ا ي يف توصيفاهتم الوظيفية. كما أن ختصيصً املعرفة يف املنظمة، جيب أن ترد مسامهات األعضاء بشكل منهجي ورمس

بصورة مباشرة لتنفيذ  اا لألدوار واملسؤوليات وإنشاء وحدة إمجالية للتنسيق واإلدارة قد يكون مفيدً واضحً 
 العمل.  خطة

، املنظمات الثالثا مع مسؤوليات يبقى عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت متوائم  . 4اخلالصة 
ويتطّور تعاون أوثق على صعيد التنفيذ  املنظمات الثالث. وقد قام تعاون معياري وثيق بني خطة العمل العامليةوتوّجهه 

، وخطة العمل الثالثية األطراف بشأن مقاومة مضادات حساب األمانة املتعدد الشركاءمن خالل تعزيز آلية 
برانمج األمم املتحدة للبيئة  كذلك، فإن التعاون األخري بني  امليكروابت وإطار الرصد والتقييم الثالثي األطراف.

اه هنج حقيقي لصحة مضادات امليكروابت يشكل إشارة  إجيابية وخطوة  هامة ابجت ةيف جمال مقاوم املنظمات الثالثو 
 أوثق.األغذية والزراعة وإلقامة تعاون  فرص  أخرى لتعزيز دورها يف قطاعاتبقى أمام املنظمة واحدة. إمنا ت

، اضطلعت منظمة األغذية والزراعة بدوٍر قوي يف التنسيق املنظمات الثالثإضافة  إىل كوهنا إحدى . 5اخلالصة 
ا كبرية لتوسيع والتعاون مع جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، وتبذل جهود  

من الضروري توفري مستوى أعلى من التنسيق املنهجي مع اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية  لكنشبكة شركائها. 
والعاملية، إىل جانب عمل أصحاب املصلحة على امتداد سالسل القيمة الغذائية واملضادة للميكروابت. عالوة  

مقاومة مضادات يف جمال ذلك، من الضروري تكوين فهٍم واضح ألدوار مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني  على
 ا لكفاءة أكرب.امليكروابت توخي  

قاومة مضادات  رئيسية للتصدي ملا إىل جوانبها املتعددة التخصصات والقطاعات، تّتسم الشراكات أبمهية  نظرً  -110
 ة مضادات امليكروابت،امليكروابت. وأقامت املنظمة حتالفات  قوية على املستويّي العاملي والقطري يف جمال مقاوم

ملراكز املرجعية للمنظمة املعنية مبقاومة اإنشاء  أكرب. ويشكل ا قد يساهم يف حتقيق فعالية  أكثر متاسكً  ارغم أن هنجً 
خطوًة إجيابية ابجتاه تعاون علمي متّي. إمنا يتعّّي على املنظمة استخدام  يف الفرتة األخرية مضادات امليكروابت

احلصول على وجهات نظر فاعلّي آخرين يف سلسلة القيمة وإشراكهم  خربهتا وشبكاهتا على حنو كامل. كذلك، إن
مقاومة مضادات  ا من هنج  شامل إزاءا هامً كل جزءً فيها، مثل املستهلكّي، وصناعات األدوية واألغذية، يش

ون ا فرص  إلقامة شراكات اسرتاتيجية قوية مع منظمات مثل البنك الدويل ومنظمة التعاامليكروابت. وتتوفر أيضً 
مقاومة مضادات امليكروابت. غري أنه يتعّّي  شكلةا جبدية موالتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت أقّرت مؤخرً 

ا أكرب يف رؤيتها يف املدى الطويل ويف دورها يف خمتلف اجملاالت املتصلة مبقاومة املنظمة أن تتوخى وضوحً  على
 مضادات امليكروابت.

بناء وإدارة هذه الشراكات يتطّلب موارد هامة. ومن احملتمل أن القدرة على التعّرف ا أبن وأقّر فريق التقييم أيضً  -111
ال مقاومة من فعالية واستدامة األنشطة يف جمقد تزيد بشكل منهجي والعمل معهم  ةعلى اجلهات الفاعلة الرئيسي

 توفّر فرصًة أكرب لضمان النتائج الطويلة األمد.مضادات امليكروابت، و 
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يف عملها يف جمال مقاومة مضادات  الرئيسية تشكل اخلربة الفنية للمنظمة إحدى ميزاهتا النسبية. 6اخلالصة 
تجّسد يف موظفيها يف جمموعة العمل املعنية مبقاومة تعلمية متينة لعمل املنظمة،  امليكروابت. وتستند إىل قاعدةٍ 

. كما أن املطبوعات العلمية املنظمات الثالث، واجلامعات و األحباثمراكز روابت وبدعم بتعاوهنا مع مضادات امليك
األخرية للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت خضعت الستعراض جلنة من اخلرباء يف جمال مقاومة مضادات 

شكل  امليكروابت متّ تشكيلها لغرض هذا التقييم، وُوجدت أهنا ذات أمهية وجودة رفيعة املستوى على حنو متسق. وقد
ا للمعلومات بشأن مقاومة مضادات امليكروابت يف جمال األغذية والزراعة. ا موثوق  لكرتوين للمنظمة مصدر  املستودع اإل

كما أن النموذج الذي تستخدمه املنظمة لتوليد معرفتها العلمية للعمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت قويٌّ 
 وميكن نسخه يف جماالت أخرى من عمل املنظمة.

بفضل اخلربة املوجودة  بصورة عامةدة العلمية لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت قوية تُعترب القاع -112
داخلها وشراكاهتا العلمية. إمنا جيب أن تراعي التطّور اجلاري والتنوّع يف نظم اإلنتاج والسيناريوهات اليت تنّفذ 

جلنة اخلرباء بتقييمها ذات  قامتعملها يف ظلها. كذلك، اعُتربت خطة عمل املنظمة ومعظم املطبوعات اليت 
 لبلدان أو أقاليم حمددة. ا واقتصادايً ا اجتماعيً ودة، وخباصة تلك اليت تضّمنت سياقً الصلة إىل حّد بعيد ورفيعة اجل

جانب  الدراسات املستقبلية للمعارف، واملواقف واملمارسات، إىل إىلوأوصى اخلرباء بضّم اقتصادايت صحة احليوان 
 تفاصيل عن اجلمهور املستهدف والسياق الوطين/اإلقليمي.

، مليكروابت والصالت الوثيقة بني صحة احليوانالطابع املتعدد التخصصات ملقاومة مضادات ا ا إىلنظر  . 7اخلالصة 
النهج  عن والبيئية والبشرية، فإن هنج الصحة الواحدة ضروري على املستوايت كافة. ورغم وجود بعض األمثلة الواعدة

املنظمة يف عملها مع النظراء احلكوميني، مل تتمكن من إظهار هنج حقيقي لصحة واحدة على الصعيد  الذي تدعو إليه
 الداخلي أو من خالل عملها مع جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة.

ا مع دورها العاملي يف مقاومة ا إىل واليتها الواضحة يف التخصصات املرتبطة بقطاع األغذية والزراعة، ومتشيً نظرً  -113
ادات امليكروابت، دعت املنظمة إىل هنج الصحة الواحدة من خالل مشاريعها وواثئقها يف جمال مقاومة مض

مضادات امليكروابت. كما أن إنشاء اجملموعة املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت وتشكيلتها يشهدان على نّيتها 
يف مكافحة مقاومة  وكيفية مشاركتهاشعبة دور كل  بشأنبناء هذا التحالف الواسع. إمنا هناك وضوح حمدود يف 

مضادات امليكروابت. وكي تتمكن املنظمة من حتقيق هنج  كامل للصحة الواحدة، ينبغي حتديد الثغرات يف املعارف 
 ومسارات التنفيذ يف املنظمة لكل ختّصص. وقد أثّر هذا األمر على عمل املنظمة يف البلدان اليت يسود فيها وعي  

 االت اخلاضعة لواليتها، مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروابت يف النبااتت، والرتبة واملياه.حمدود يف اجمل

 يف تشجيع األجهزة الوطنية على تنفيذ وتنسيق األنشطة ا جدايً وعلى الصعيد القطري، أحرزت املنظمة تقدمً  -114
قدراهتا التشغيلية والوظيفية  جمال مقاومة مضادات امليكروابت من خالل منّصات الصحة الواحدة. غري أن يف

ا للموارد. وقد أفضت أدلّة غري كافية على مقاومة مضادات امليكروابت يف جماالت خمتلفة ختتلف وفقً 
 ألنشطة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.عدم ترتيب أولوايت اواملياه والرتبة( إىل غياب التوعية و  )النبااتت،
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املنظمة برانمج عمل كبري يف قطاعات األغذية والزراعة. ونّفذت  قّدمتمن خالل خطة عمل املنظمة،  .8اخلالصة 
ا، وقدمت الدعم بشأن خطط العمل الوطنية اخلاصة مبقاومة بلد   45األنشطة املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروابت يف 

خطة عمل املنظمة مرتابطة بشكل قوي، وكان  . وجماالت الرتكيز األربعة يفيف بلدان عديدة مضادات امليكروابت
املنطقي معاجلتها بشكل متواٍز. كذلك، فإن األنشطة والنواتج يف كل جمال تركيز أساسية إلرساء أسٍس قوية للعمل  من

يف حتقيق االستخدام األمثل ملضادات  مة مضادات امليكروابت. إمنا أفضى عمل املنظمةاملستقبلي يف جمال مقاو 
يف مكافحة  قوية نتائجاتيجي أن يزيد من احتمال حتقيق شامل واسرت  . ومن شأن هنجٍ نتائج حمدودةإىل  تامليكرواب

 مقاومة مضادات امليكروابت.

 قّدمت األنشطة اإلمجالية للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت من خالل جماالت تركيزها األربعة إن -115
جماالت الرتكيز  ت. كما أنالدعم للبلدان يف إعداد وتنفيذ خطط عملها الوطنية يف جمال مقاومة مضادات امليكرواب

مرتابطة ومكّملة لبعضها البعض بشكل وثيق. ومتّخضت عن تنفيذ املنظمة لألنشطة يف جمال مقاومة مضادات 
 طة العمل الثانية للمنظمة.رئيسية لتعزيز تنفيذ خ تركيزها دروس   تامليكروابت يف جماال

ا من التفاصيل عن مسارات أتثري جماالت الرتكيز األربعة. على سبيل املثال، ليس من الواضح وهناك القليل جدً  -116
التقييمات القانونية )يف ظل احلوكمة( إىل االستخدام األمثل ملضادات امليكروابت. كذلك،  ستؤديجدًا كيف 

وضع اخلطوط التوجيهية وتبادل املمارسات الزراعية اجليدة العوامل االجتماعية  ليف جماملنظمة اجيب أن يراعي عمل 
ا ما تطغى على أنشطة التدريب والتوعية. واالقتصادية يف البالد وحمرّكات استخدام مضادات امليكروابت، اليت غالبً 

ا، لكن ما زال ينبغي حتديد وقد اختذت املنظمة يف الفرتة األخرية اخلطوات إلدراج األفكار السلوكية يف عمله
 الروابط الواضحة بّي نواجتها ونتائجها.

ا للمسامهة بشكل انجح يف خفض مقاومة مضادات امليكروابت إىل احلّد وسوف يكون نطاق عمل املنظمة رئيسيً  -117
قابلة  األدىن. وجيب أن تكّون املنظمة فكرًة واضحة عن طريقة ترمجة تدريب بعض جمموعات املزارعّي إىل تغيريات

ا للقياس يف استخدام مضادات امليكروابت على املستوى الوطين. ومن شأن حتليل سلسلة القيمة أن يضّم فهمً 
أفضل حلوكمة استخدام مضادات امليكروابت وأصحاب املصلحة املعنيّي، وأن حيّدد اجملاالت اليت قد تكون فيها 

إشراك املزارعّي يف التحليل لكسب فهم  أفضل  ذاه التدخالت األكثر فعالية وذات تغطية واسعة. وسوف يشمل
للتوعية  للحواجز أمام االستخدام املسؤول ملضادات امليكروابت. إضافًة إىل ذلك، ينبغي تنظيم محالت  

حقهم  علىجمموعات املستهلكّي، حبيث يتعّرفون على خطر التعّرض ملقاومة مضادات امليكروابت يف أغذيتهم و  مع
 ية آمنة ومغذية ال تكون ابهظة الثمن.يف احلصول على أغذ

ا أخرياً، وكما يف خطط العمل الوطنية ومراقبة مقاومة مضادات امليكروابت، شّكلت القيود على املوارد عامالً معيقً  -118
. وهبدف ضمان استدامة نتائجها، جيب أن تقّر املنظمة هبذه القيود وأن تساعد 19-تفاقم بفعل جائحة كوفيد

فإن مساعدة البلدان يف حتديد فرص احلصول على هبات واخلربة الفنية لتوليد األدلّة على مقاومة التصّدي هلا.  يف
مضادات امليكروابت مثاًل ميكن أن تؤدي إىل زايدة يف املوارد ملقاومة مضادات امليكروابت. وميكن أن ُتستخدم 

تقة من احليواانت ابعتبارها آمنة وخالية التجارة الدولية لتحفيز مراقبة أكرب: فإصدار الشهادات للمنتجات املش
املخّلفات قد يساعد يف خفض احلواجز التجارية وحتسّي مسعة مؤسسات األعمال. ومن شأن حوافز مماثلة  من
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احلّد  أن تدفع صناعة األغذية إىل اعتماد أفضل املمارسات وااللتزام ابلتقليل من استخدام مضادات امليكروابت إىل
 ج  استباقي إزاء مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت يف قطاعاهتا.األدىن، واختاذ هن

 التوصيات 2-3

. يتعنّي عل املنظمة أن ترّتب أولوايت عملها ضمن اسرتاتيجية طويلة األجل بشأن مقاومة مضادات 1التوصية 
للمنظمة. وينبغي أن حتّدد جبديّة التهديد، وتكون مندجمة بشكل كامل يف اإلطار االسرتاتيجي امليكروابت تقّر 

االسرتاتيجية دور املنظمة الطويل األجل يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت ودور ُشعب املنظمة، ومراكزها 
ومكاتبها، وهنجها على املستويني القطري واإلقليمي. وجيب أن تقوم على حتليالت للميزات النسبية للمنظمة وملخاطر 

على امتداد سالسل القيمة ذات الصلة، مع حتديد يف الوقت ذاته الشراكات الرئيسية  مقاومة مضادات امليكروابت
وأصحاب املصلحة الرئيسيني على املستوايت كافة. كذلك، جيب أن تستند إىل نظرية التغيري اليت توضح الروابط 

زم املنظمة من خالهلا العمل أنشطتها وأهدافها املتوخاة. ومن شأن االسرتاتيجية أن تنظر يف الطريقة اليت تعت بني
ا على التحليالت املناسبة. ويتعنّي على االسرتاتيجية قضااي الصحة الواحدة واملساواة بني اجلنسني القائمة أيض   على

 أن حتّدد الغاايت واملؤشرات القائمة على النتائج لقياس التقدم احملرز واإلجنازات.

مليكروابت، وجماالت تركيزها وسلسلة النتائج خطوات  هامة تشكل خطط عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات ا -119
يف حتديد عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، لكنها ال تفّصل على حنو  كاف  هنجها وال ترتب 
أولوايت أنشطتها وجماالت عملها. ابلفعل، إن ترتيب األولوايت قد يسمح ابستخدام مواردها بشكل أفضل ويعّزز 

نتها ضمن اهليكل العاملي ملقاومة مضادات امليكروابت. ويتعّّي على املنظمة أن تضع التربيرات القطاعية مكا
اخلاصة هبا لعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، مبا يتيح استهداف أفضل للرسائل من أجل إقناع 

 السلطات احمللية ابلتهديد الذي تطرحه مقاومة مضادات امليكروابت.

ها يف مجيع القطاعات اخلاضعة لواليت حتقق املنظمة النتائج أن وضع هنج  كامل للصحة الواحدة، جيبدف وهب -120
واملرتبطة مبقاومة مضادات امليكروابت. وجيب أن توّحد املعرفة احملّدثة بشأن خماطر هذه املقاومة يف القطاعات 

حقيقي للصحة الواحدة  هنج   ذمة أهنا غري قادرة على تنفيا ضمن واليتها. وإذا اعتربت املنظاملمثلة متثياًل كافيً  غري
حتت رعايتها، قد تبحث يف إمكانية إقامة شراكات  جديدة أو التحالف مع منظمات ومؤسسات إلعداد استجابة 

ات األحباث ملقاومة مضادات امليكروابت يف هذه القطاعات. وقد تكون هذه فرصة الستخدام اخلربة وشبك
ملعاجلة الثغرات يف املعرفة. ويف احلالتّي، جيب أن يتم إعداد مقاومة مضادات امليكروابت املراكز املرجعية بشأن  يف

االسرتاتيجية من خالل اجلهود املشرتكة للُشعب ذات الصلة، يف ظّل فريق جامع لإلدارة العليا معين مبقاومة 
 مضادات امليكروابت وهيكل تنسيق.
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مقاومة مضادات امليكروابت مهمة  جسيمة وتتمتع املنظمة  متثلهالتهديد العاملي الذي  . يشكل خفض2التوصية 
ا هلذا اهلدف، بوالية يف قطاعات األغذية والزراعة، األمر الذي يتطلب قيادة  قوية ودعوة على املستوايت كافة. وحتقيق  

ي مع هيكل مركزي ل هنٍج براجمي قو جيب أن توّطد املنظمة عملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت من خال
وروابط  يرتبط ابملكاتب اإلقليمية ويدعمه متويل أساسي خمّصص خالل فرتة السنتني التالية للتنسيق واإلدارة

. كذلك، ينبغي تعزيز النهج املتعدد التخصصات حبيث يراعي بشكل اتم مجيع اجملاالت الفنية املكاتب اإلقليمية مع
الهتا مبقاومة مضادات امليكروابت. وهذا قد يعطي املنظمة مكانة  أكرب على صعيد دورها األساسية للمنظمة وص

 جمال مقاومة مضادات امليكروابت ويبنّي التزامها خبفض املخاطر املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. يف

صات يف جمال مقاومة جيب أن تبذل املنظمة املزيد من اجلهود لضمان قيام برانمج متماسك ومشرتك بّي التخص -121
شعبة  ا معا رمسيً مضادات امليكروابت ميكنه أن يرتبط جبميع اجملاالت يف عمل املنظمة. والنهج الرباجمي ال يعين برانجمً 

ا لإلدارة، رمبا يتواجد ضمن مركز قائم، فنية خاصة معنية مبقاومة مضادات امليكروابت، إمنا يعين هيكاًل أساسيً 
الفنية وجماالت الرتكيز املواضيعية. ويوصي فريق التقييم أبن يوجد ختصيص واضح للموارد للتنسيق بّي الُشعب 

ميزانية املنظمة األساسية، تتوىل شعبة واحدة أو مكتب واحد فقط توجيهه، لضمان تعاون  واسع. كما أن  من
يف جمال مقاومة مضادات  هيكليةً خمصصة قد تسمح مبستوى أكثر فعالية من التنسيق واالتصاالت يف عمل املنظمة

 امليكروابت، مبا يف ذلك يف املكاتب القطرية واإلقليمية، من أجل ضمان استدامتها يف األجل الطويل.

ويقّر فريق التقييم ابجلهود اليت بُذلت من خالل جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت وجهات  -122
ا، ا أو خمصصً ميكن أن يكون التنسيق اإلمجايل لألنشطة وإدارهتا طوعيً االتصال يف جماالت وأقاليم خمتلفة، لكن ال 

تبّدل املوظفّي قد يؤدي إىل توقف األنشطة املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت. ويوصي فريق  ال سيما وأن
اختصاصات  التقييم ابإلقرار الرمسي مبسامهة أعضاء جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت يف إعداد

ا يندرج ضمن ا ملحً ا عامليً ا يف عمل املنظمة وهتديدً اجلهاز. ابلفعل، تشكل مقاومة مضادات امليكروابت جماالً هامً 
ا تدعمه ميزانية أساسية ا براجميً والية املنظمة. وإىل جانب االسرتاتيجية الطويلة األجل املوصى هبا أعاله، فإن هنجً 

م املنظمة إزاء مجيع األعضاء، ويستقطب متوياًل أكرب من خارج امليزانية ويسمح سوف يثري جديّة املشكلة والتزا
 ويف اهليكلية العاملية ملقاومة مضادات امليكروابت. املنظمات الثالثللمنظمة االضطالع بدورها كاماًل ضمن 

وتعزيزه على املستوايت  يتعني على املنظمة احلفاظ على هنجها العلمي إزاء مقاومة مضادات امليكروابت. 3التوصية 
كافة، من خالل العمل بشكل أكرب مع جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت، وتعزيز دور املراكز 

 ا.املرجعية يف دعم العمل يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت على مجيع األصعدة، والتعاون العلمي األوسع نطاق  

 بناء االلتزام والثقة هبذه املقاومةلتبقى القاعدة العلمية للمنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت أساسية  -123
عيد الداخلي، ينبغي التشجيع على تعاون  أكرب لتعزيز النهج العلمي صفوف أصحاب املصلحة. وعلى الص يف

وات التعاون وتقاسم املعرفة بّي املكاتب القطرية، للمنظمة بّي املوظفّي على املستوايت كافة. كما جيب توطيد قن
مع املراكز املرجعية للمنظمة بشأن مقاومة واملكاتب اإلقليمية واملقر الرئيسي، والربط بينها من خالل تعزيز التعاون 

 مضادات امليكروابت. وينبغي ضمان استمرارية جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها
التعّلم املشرتك بّي الُشعب. وجيب دعم يف املالئم، حبيث ميكن للموظفّي اللجوء إليها للمشاركة يف املسائل الفنية و 
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جانبها املتعدد التخصصات واستخدامه للمشاركة على حنو أكرب يف املراكز املرجعية بشأن مقاومة مضادات 
خدام خربة املنظمة على النحو األفضل لتحسّي ا سوف يساعد من بّي أمور أخرى، يف استذامليكروابت. وه

 الدعم للمكاتب اإلقليمية والقطرية.

ومن خالل الشراكات، جيب أن تعاجل املنظمة اجملاالت اليت توجد فيها أدلّة علمية حمدودة بشأن مقاومة مضادات  -124
ن مقاومة مضادات امليكروابت، امليكروابت. وقد تتمثل نقطة انطالق فورية يف حتفيز العمل مع املراكز املرجعية بشأ

وتوسيع دورها حبيث يشمل الدعم للتخطيط وإعداد اسرتاتيجية املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، مثل 
ا إقامة املراكز املرجعية إلجراء حتقيقات اجتماعية واقتصادية، مبا يسّهل حتليل املخاطر وسلسلة القيمة. وميكن أيضً 

 أنشطة املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت واألهداف املتوخاة. الروابط املستنرية بّي

قيود على املوارد ال هبدف إحراز تقدم يف جماالت الرتكيز حيث تعيق ينبغي للمنظمة البحث يف هنٍج مبتكرة .4التوصية 
 التهديد الذي تطرحه وتعرقل االلتزام مبكافحة يف سالسل القيمة قتصادية التغيري يف السلوكالجتماعية واالقيود االو 

 مقاومة مضادات امليكروابت.

ا إىل الطابع املعّقد واخلبيث ملقاومة مضادات امليكروابت والوعي احملدود على الصعيد العاملي، سوف تبقى نظرً  -125
ستوايت املقاومة غري القيود على العمل على مقاومة مضادات امليكروابت قائمًة. ويف القطاعات اليت تكون فيها م

ا بسبب غياب األدلّة، سوف يكون من الصعب إقناع أصحاب املصلحة أبمهية العمل على مقاومة معروفة جيدً 
مضادات امليكروابت ووضع نظم فعالة للرصد والرقابة. وجيب أن متوضع املنظمة نفسها لالستدارة حول هذه القيود 

 وإجياد نقاط دخول جديدة ألنشطتها.

ميكن  ثل إحدى الطرق لتغيري املمارسات الزراعية يف العمل مباشرة على توعية املستهلكّي إزاء املنتجات اليتوقد تتم -126
ا، هذا قد يساعد يف توليد الطلب أن تتضمن مضادات للميكروابت. وإىل جانب التوعية العامة األوسع نطاقً 

احلوافز الستخدام حذر ملضادات امليكروابت من املنتجات اخلالية من خمّلفات مضادات امليكروابت وتعزيز  على
جانب املزارعّي. عالوًة على ذاك، ينبغي استكشاف بدائل فعالة من حيث الكلفة ملضادات امليكروابت من أجل 
محاية صحة احليوان وإنتاجية املزارع، وابلتايل محاية سبل عيش املزارعّي وجمتمعاهتم احمللية. وأي مبادرة من هذا 

ا مع منظمة ب أن تقوم على األدلّة املستمدة من دراسات جتريبية مالئمة؛ وميكن أن تتعاون املنظمة أيضً النوع جي
الصحة العاملية حول جوانب تطال سالمة األغذية واملستهلكّي. كذلك، يف البلدان اليت تكون فيها مراقبة مقاومة 

ة التجريبية لتوليد البياانت. وإذا مّت تقاسم هذه مضادات امليكروابت صعبة، إبمكان املنظمة دعم دراسات املراقب
األدلّة مع صانعي السياسات، قد تساعد يف اسرتعاء االنتباه إىل مقاومة مضادات امليكروابت وجذب املوارد بناًء 
 عليه، مبا يسّهل تنفيذ نظم املراقبة يف القطاعات الرئيسية حيث مّت حتديد مقاومة مضادات امليكروابت كمشكلة. 
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