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التقييم  ترّحب اإلدارة بتقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. ويؤكد -1
على الدور اهلام الذي تؤديه املنظمة يف التصدي ملقاومة مضادات امليكروابت يف قطاعات األغذية والزراعة، وقد أعاد 

، واملنظمات الشريكة على املستو�ت كافة وأعضاء املنظمة. وتثّمن كّل من اجلمعية العامة لألمم املتحدةالتأكيد عليها  
الل فرتة حمفوفة ابملخاطر بصورة استثنائية حني حّدت القيود املفروضة بسبب جائحة ا إجراء التقييم خاإلدارة أيضً 

من العمل بشكل كامل مع األعضاء يف الفريق املعين مبقاومة مضادات امليكروابت، وخاصة املعّينني يف  19-كوفيد
جمال مقاومة مضادات امليكروابت  ا يفاملكاتب امليدانية. ورغم ذلك، يوّفر التقييم حتليًال مفّصًال لدور املنظمة وعمله

ا املزا� النسبية، من ستة منظورات: األمهية، واالتساق، والفعالية، والشراكات، والكفاءة واالستدامة. ويصف جيدً 
 واإلمكانيات والتحد�ت أمام املنظمة للتصدي بشكل أكرب ملقاومة مضادات امليكروابت يف عملها.

ا لطاملا كانت املنظمة توّفرها يف التصدي ملقاومة مضادات امليكروابت انطالقً التقييم القيادة اليت ويشرح  -2
�ج الصحة الواحدة، ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان، من خالل االتفاق  من

املستمر  املنظمة لتزام ا) يبّني 2025-2021والفرتة  2020-2016 عمل املنظمة (للفرتة خطيتالثالثي. كما أن إعداد 
بدعم األعضاء يف التصّدي ملقاومة مضادات امليكروابت يف األغذية والزراعة، مبا يوّفر الرابط الواضح أبهداف التنمية 

لى عهبا  الذي يقرّ املستدامة. وأعاد التقييم التأكيد على أمهية دور املنظمة و�جها إزاء مقاومة مضادات امليكروابت، 
. وتقّر اإلدارة أبمهية العمل مع مجيع قطاعات األغذية والزراعة، وتعزيز قدرات املنظمة اجملتمع الدويل أكمل وجه

يندرج ابت يف املواقع اجلغرافية كافة. كذلك، العلوم السلوكية وتوسيع جهودها يف جمال مقاومة مضادات امليكرو  يف
، مبا يف ذلك يف إطار 2031-2022ار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة عمل املنظمة يف هذا اجملال بشكل كامل يف اإلط

 بشأن الصحة الواحدة. ذات األولوية خمصص جمال براجمي

وأعاد التقييم التأكيد على اتساق عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت مع منظمات رئيسية  -3
القدرة  شملن التقييم حّدد املزا� النسبية للمنظمة، اليت تأخرى على الصعيدين العاملي واإلقليمي. وتثّمن اإلدارة أ

خربة يف العلوم الطبيعية واالجتماعية يف قطاعات فضل على تنفيذ برامج واسعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت ب
قطري يضمن رئيسية مرتبطة ابألغذية والزراعة. كما أن حضور املنظمة القوي على املستوى العاملي، واإلقليمي وال

قدرهتا على التأثري على التغيري يف السياسات. إضافةً إىل ذلك، متّ اإلقرار بز�دة الشراكات مع اجلماعة العلمية ابعتبارها 
لتوليد وتعزيز وتقاسم املعرفة بشأن جمال مقاومة مضادات امليكروابت واستخدام مضادات امليكروابت. وسوف  أساسيةً 

 إقامة الشراكة والرابط مع اجلماعة العلمية على املستو�ت كافة.ا على تشّجع اإلدارة أيضً 

تثّمن اإلدارة اخلالصة اليت توصل إليها التقييم أبن التنسيق الطوعي الذي تقوم به جمموعة العمل كذلك،  -4
ته أبن اوقت ذاملعنية مبقاومة مضادات امليكروابت للمنظمة يقّوض فعالية عمل املنظمة يف هذا اجملال، مع اإلقرار يف ال

جمموعة العمل وضعت العديد من اخلطوط التوجيهية القّيمة، واألدوات ودراسات احلالة، من بني غريها، األمر الذي 
ا مع يساعد األعضاء يف إعداد وتنفيذ خطط عملها الوطنية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت بصورة فعالة، متشيً 

داخلي أكثر فعالية لعمل املنظمة  وتقّر اإلدارة ابحلاجة إىل تنسيقٍ  20161.لعام إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ا مؤخرً  املستحدثيف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ومن املتوقع أن يتحّقق هذا األمر من خالل املركز املشرتك 

)، احليوانية املصدر ر الغذائي واألمراضاملواصفات الغذائية للدستو بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (
 مبا يساهم ابلتايل يف تعظيم املزا� النسبية للمنظمة.

                                                 
 اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت.  1
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وأقّر التقييم ابجلهود املتزايدة للمنظمة لتعزيز الشراكات، وهي ترسي أسس �ج الصحة الواحدة إزاء مقاومة  -5
مضادات امليكروابت وحساب األمانة املتعدد مضادات امليكروابت. كما أن إقامة أمانة مشرتكة ثالثية معنية مبقاومة 

جيدة عن التعاون القوى على صعيد تنفيذ التدخالت املتعددة  الشركاء ملقاومة مضادات امليكروابت اعُتربت أمثلةً 
ا ابقرتاح تعزيز االتصاالت القطاعات واالختصاصات على املستوى العاملي، واإلقليمي والقطري. وحتيط اإلدارة علمً 

 ا.أيضً 

أن املزيد من اجلهود تُبذل لتوسيع شبكة املنظمة مع أصحاب املصلحة وتعزيز �ج  إىلاإلدارة  شريكذلك، ت -6
الصحة الواحدة إزاء مقاومة مضادات امليكروابت، وتعزيز قيادة املنظمة ومكانتها، من خالل هيكليات احلوكمة العاملية 

ألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة منظمة ا إبنشائها تقوماليت الثالثة اليت أُنشئت، أو 
فريق )؛ و 2020(أُطلق يف نوفمرب/تشرين الثاين عين مبقاومة مضادات امليكروابت املعاملي القيادي ال احليوان، وال سيما الفريق

(الذي استكمل املشاورة العامة حول  اخلرباء املستقل املعين ابألدلة للعمل على مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت
 اختصاصاته)؛ ومنصة الشراكة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت.

وتثّمن اإلدارة الشواغل املبّينة يف التقييم بشأن استدامة االستثمارات يف مقاومة مضادات امليكروابت،  -7
أصحاب  وسوف يشكل العمل مع بلدان.ا جماالت حامسة أخرى يف الاإلقرار أبن هذه االستثمارات قد تفيد أيضً  مع

ابلنسبة إىل جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات  وطنيني وحشد املوارد على املستوى القطري أولويةً مصلحة 
ا منصات الصحة الواحدة على املستوى القطري مثالً لوقاية امليكروابت لضمان التزام البلدان. وميكن أن ُتستخدم أيضً 

النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات ية املنشأ ومكافحتها. وتتوقع اإلدارة أنه بعد إنشاء األمراض احليوان
قبول  واستقطاباملزيد من األدّلة للتوعية على املستوى القطري  وضع، ميكن امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت

 احلكومات الوطنية. 

 قُبلت مجيع التوصيات. وترد يف املصفوفة تعليقات مفصلة عن التوصيات احملّددة. و  -8
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 2مصفوفة رّد اإلدارة

                                                 
 ألحرف يف األعلىابكل عمود املرجع اخلاص بُيشار إىل   2

 التاريخ امليكروابترّد اإلدارة على تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال مقاومة مضادات 

 توصية التقييم (أ)

 رّد اإلدارة (ب)
 أومقبولة 

  ا مقبولة جزئيً  
 مرفوضة أو

 خطة اإلدارة

 الوحدة املسؤولة (د) اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اجلزئي أو الرفض (ج)
اإلطار 
الزمين 

 (هـ)

احلاجة إىل 
مزيد من 

التمويل (نعم 
 ال)كأو  

 (و)

يتعّني على املنظمة أن  :1التوصية 
ترّتب أولوية عملها يف اسرتاتيجية 
طويلة األجل بشأن مقاومة مضادات 
امليكروابت تقّر جبديّة التهديد، وتكون 

اإلطار  مندجمة بشكل كامل يف
االسرتاتيجي للمنظمة. وينبغي أن حتّدد 
االسرتاتيجية دور املنظمة الطويل 

مقاومة مضادات األجل يف مكافحة 
ا ، ومراكزههاامليكروابت ودور ُشعب

 ومكاتبها، و�جها على املستوى
 امليزاهت أن تقوم على حتليالتٍ و  القطري

النسبية وملخاطر مقاومة مضادات 
امليكروابت على امتداد سالسل القيمة 
ذات الصلة، مع حتديد يف الوقت ذاته 
الشراكات الرئيسية وأصحاب املصلحة 

 .الرئيسيني على املستو�ت كافة
كذلك، جيب أن تستند إىل نظرية 

ا مع التوجيهات أشارت جلنة الرب�مج يف دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة إىل أنه متشيً  مقبولة
قدمتها الدورة السابعة والعشرون بعد املائة، يتعني على املنظمة إعداد خطة عمل بشأن  اليت

مقاومة مضادات امليكروابت، وليس اسرتاتيجية. وقد ُوضع مشروع خطة العمل للفرتة 
وتضّمن بعض العناصر، مثالً إطار الرصد والتقييم مع مؤشرات للنتائج واألثر  2021-2025

تكون هذه املؤشرات حمّددة لكل جمال عمل. وسوف جيري  أو نظرية تغيري. وسوف
تصميمها لرصد هذين النوعني من املؤشرات، ومستوى التنفيذ احملقق، وما إذا حتققت اخلطة 
ضمن �ج الصحة الواحدة. وسوف تتبع عملية إعداد وتنفيذ هذه املؤشرات اعتماد املؤشر 

 وف يُدرج يف إطار النتائج للمنظمة.اجلديد اخلاص مبقاومة مضادات امليكروابت الذي س
وسُيقّدم املؤشر اجلديد اخلاص مبقاومة مضادات امليكروابت الذي سوف يُدرج يف إطار 
النتائج للمنظمة إىل جلنة الرب�مج يف دورهتا الثالثني بعد املائة. وسوف يقيس الدعم املقدم 

 األغذية والزراعة. ية يف قطاعإعداد وتنفيذ خطط عملها الوطني جمال من املنظمة للبلدان يف
وسوف يتم التصدي للمسائل املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت يف إطار جمال األولوية 

يساهم يف توفري مزيد من االتساق  وهذا سوفاملقرتح يف الرب�مج بشأن الصحة الواحدة. 
دراجه إ ، معروابت جمال مقاومة مضادات امليكيف الذي تقوم به املنظمة لعملإعطاء أمهية لو 

 ملنظمة. ابلكامل يف نظرية التغيري اخلاصة اب
 

املركز  /Semedo-�ئب املدير العام
املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة 
العاملية/ شعبة اإلنتاج احليواين وصحة 
احليوان/ شعبة النظم الغذائية وسالمة 

شعبة  األغذية/ شعبة األراضي واملياه/
مكتب   /ية النبااتتاإلنتاج النبايت ووقا

الشؤون القانونية/ شعبة مصايد األمساك/ 
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 

 املوارد

�اية عام 
2021 

 كال
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التغيري اليت توضح الروابط بني أنشطتها 
 ومن شأن وأهدافها املتوخاة.

االسرتاتيجية أن تنظر يف الطريقة اليت 
تعتزم املنظمة من خالهلا العمل على 
قضا� الصحة الواحدة واملساواة بني 

ا على التحليالت مة أيضً اجلنسني القائ
 األداء ؤشراتأن ُتستكمل مبو املناسبة، 

ويتعّني على . القائمة على النتائج
االسرتاتيجية أن حتّدد الغا�ت 

ئمة على النتائج لقياس واملؤشرات القا
 اإلجنازات.حنو حتقيق التقدم احملرز 

يشكل خفض التهديد  :2التوصية 
العاملي الذي متثله مقاومة مضادات 
امليكروابت مهمًة جسيمة وتتمتع 
املنظمة بوالية يف قطاعات األغذية 

األمر الذي يتطلب قيادًة والزراعة، 
. قوية ودعوة على املستو�ت كافة

ا هلذا اهلدف، جيب أن توّطد وحتقيقً 
املنظمة عملها يف جمال مقاومة 
مضادات امليكروابت من خالل �ٍج 
براجمي قوي مع هيكل مركزي للتنسيق 
واإلدارة يدعمه متويل أساسي خمّصص 

كذلك،   خالل فرتة السنتني التالية.
زيز النهج املتعدد ينبغي تع

التخصصات حبيث يراعي بشكل اتم 
مجيع اجملاالت الفنية األساسية 

 ا مركز�ً سوف يوّفر املركز املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املستحدث دورً   مقبولة
لعمل على مقاومة مضادات لنهج "الصحة الواحدة" يف جمال االتنسيق واإلدارة  يف

امليكروابت. وسوف تقوم ُشعب ومكاتب خمتلفة يف املنظمة بتنفيذ هذا العمل. كما أن 
العلوم الطبيعية اليت تؤثر على مقاومة مضادات امليكروابت قائمة يف هذه الُشعب خمتلف 

ا إدارة جماالت العمل اخلاصة هبا املتصلة مبقاومة مضادات واملكاتب، اليت تتوّىل أيضً 
امليكروابت، وتوّفر ابلتايل خربهتا العلمية الفريدة. وسوف حيرص املركز املشرتك 

ا يف إطار �ج الصحة الواحدة، وحيافظ ا على العلوم ومنسقً قائمً يكون عمل املنظمة  أن على
 على اتصال سلس مع املنظمات الثالثية.

ا جملموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت. وقد أطلق املركز املشرتك استعراضً 
لة كافة على حنٍو وسوف يضمن أن تتّم مجيع مسامهات جماالت اخلربة الفنية ذات الص

جيري إعداد االختصاصات اجلديدة، ومن املتوقع أن تكون جاهزة حبلول عاوين منّسق. كما ت
 .2021�اية مارس/آذار 

عالوًة على ذلك، سوف يُدرج التنفيذ الفعال خلطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات 
امليكروابت يف اختصاصات أعضاء جمموعة العمل املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت، 

املركز  /Semedo-�ئب املدير العام
املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة 
العاملية/ شعبة اإلنتاج احليواين وصحة 
احليوان/ شعبة النظم الغذائية وسالمة 

 واملياه/األغذية/ شعبة األراضي 
 /اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت شعبة

مكتب الشؤون القانونية/ شعبة مصايد 
األمساك/ مكتب االسرتاتيجية والتخطيط 

 وإدارة املوارد

�اية عام 
2021 

 كال
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3  /centres/en-resistance/resources/reference-http://www.fao.org/antimicrobial 

للمنظمة وِصالهتا مبقاومة مضادات 
وهذا قد يعطي املنظمة  امليكروابت.

مكانًة أكرب على صعيد دورها 
جمال مقاومة مضادات امليكروابت  يف

ويبّني التزامها خبفض املخاطر املتصلة 
 يكروابت.مبقاومة مضادات امل

وكذلك يف تقييم أدائهم (نظام إدارة تقييم األداء). ومن املتوقع أن جيري ذلك حبلول �اية 
 .2021عام 

يتعني على املنظمة احلفاظ : 3التوصية 
على �جها العلمي إزاء مقاومة 
مضادات امليكروابت وتعزيزه على 

كافة، من خالل العمل   املستو�ت
بشكل أكرب مع جمموعة العمل املعنية 
مبقاومة مضادات امليكروابت، وتعزيز 

يف دعم  التابعة هلا دور املراكز املرجعية
العمل يف جمال مقاومة مضادات 

، ال سيما على الصعيد امليكروابت
 ومن خالل توسيع تعاو�ا القطري،
 العلمي.

املراكز املرجعية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للمنظمة من أجل ّمت إنشاء شبكة من  مقبولة
تعزيز اخلربة العلمية املوجودة داخل وحدات املنظمة املعنية مبقاومة مضادات امليكروابت. 
وابتت سبعة مراكز مرجعية مصّممة حىت اآلن ومنخرطة يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة 

وتقوم إبعداد مواد  3عاملي، واإلقليمي والقطري.مضادات امليكروابت على املستوى ال
مراقبة مقاومة مضادات  الرامية إىل نشطةورات للتعّلم اإللكرتوين، وتدعم األمعرفية، ود

ا لتعزيز هذا وقد جرى تنفيذ آليات خمتلفة أيضً  امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت.
 ين واالجتماع السنوي.التعاون، مثل املؤمترات عن بعد اليت تُعقد كل شهر 

، 2021ا، تنظر املنظمة يف مراكز مرجعية أخرى ميكن تصميمها حبلول �اية عام وحاليً 
 يوّسع إىل حّد كبري التغطية اجلغرافية احلالية. مبا

ويف إطار التنسيق اإلمجايل للنهج العلمي الذي يقوم به رئيس العلماء، سوف يوّسع املركز 
 اجلماعة العلمية لتحديد الثغرات يف جمال املعرفة ومعاجلتها.املشرتك التعاون مع 

 /Semedo-�ئب املدير العام
املركز املشرتك بني املنظمة  العلماء/ رئيس

 ومنظمة الصحة العاملية

�اية عام 
2021 

 كال

ينبغي للمنظمة البحث : 4التوصية 
لالرتقاء مبجاالت  يف �ٍج مبتكرة

تقّر ابلقيود القائمة على املوارد  تركيزها
والقيود االجتماعية واالقتصادية اليت 

يف سالسل  تعيق التغيري يف السلوك
مقاومة  القيمة وااللتزام مبكافحة

 مضادات امليكروابت.

 يف حني يتّم اإلقرار بفعالية جماالت الرتكيز األربعة يف خطة عمل املنظمة للفرتة مقبولة
 تضمن املنظمة أن ُتطّبق الدروس املستمدة خالل الفرتة، سوف 2016-2020 
ُتدرج يف خطة العمل اجلديدة املقرتحة. ونتيجًة لذلك، تقرتح املنظمة  وأن 2016-2020 

توليد تغيريات سلوكية ميكن أن تؤدي  احلاجة إىلاآلن مخسة جماالت تركيز حبيث تضّم 
مضادات امليكروابت جمال تركيز  خفض مقاومة مضادات امليكروابت. ويصبح استخدام إىل

حبّد ذاته، وتوّسع احلوكمة نطاقها العتماد حّجة اقتصادية يف مكافحة مقاومة مضادات 
 امليكروابت مع رابط قوي ابالستدامة.

وقد خطت املنظمة خطوة أخرى يف جمال مجع البيا�ت وبناء القدرات. وهي تضيف 
صة ابملنظمة عن مقاومة مضادات عملها احلايل إنشاء منصة البيا�ت اخلا إىل

املركز  /Semedo-�ئب املدير العام
املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة 

اين وصحة العاملية/ شعبة اإلنتاج احليو 
احليوان/ شعبة النظم الغذائية وسالمة 

شعبة  األغذية/ شعبة األراضي واملياه/
مكتب   /اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت

الشؤون القانونية/ شعبة مصايد األمساك/ 
 االبتكارمكتب 

�اية عام 
2021/2

022 

 كال

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/reference-centres/en/
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امليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت، وهي قاعدة بيا�ت عاملية سوف تدعم قطاع 
ا، واالنضمام إىل قواعد البيا�ت الزراعة يف حتليل وتقاسم البيا�ت اليت يتم توليدها حاليً 

تعددة الشركاء ساب أمانة مخاص حب القائمة. وسوف ُتستكمل هذه األخرية مبشروع عاملي
النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروابت/استخدام مضادات إلنشاء 

 .2022و 2021يف عامي  امليكروابت
واألنشطة مثل مسح استخدام مضادات امليكروابت، اليت أطلقها وصّممها املكتب اإلقليمي 

ح منهجيًة واعدًة لفهم القيود ، واليت تقرت 2020للمنظمة ألورواب وآسيا الوسطى عام 
االجتماعية واالقتصادية اليت تعيق تغيري املمارسات السيئة، أو مبادرة املدارس احلقلية 

تنفيذ  للمزارعني اليت جرت جتربتها يف أفريقيا، هي أمثلة عن كيفية تطوير املنظمة لالبتكار مع
 يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت. يف الوقت ذاته عملها

، سوف تنّظم املنظمة حلقات عمل يف األقاليم مبا يف ذلك 2021وحبلول سبتمرب/أيلول 
لتصدي ملقاومة مضادات يز املنهجيات االبتكارية من أجل االدروس املستمدة لتعز 

 امليكروابت.


