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 املوجز
مدى على  ت2019و 2015ني عامي ويف دورو ه املنعود تأكد مؤمتت املنظمة

لرهديد العاملي املرزايد املرمثب يف مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات مواجهة اأمه ة وإحلاح 
هنج تتتتتتتتتتتتتتتحة وا دا من تتتتتتتتتتتتتتق اعرماد امل كتوابت يف كب الالدان من عالخ 

. كما أبتز 2030الرنم ة امل تتتتردامة لعام عمة ومرعدد الوماعات يف ستتتت ا  
أن إمكان ة احلصوخ على مضادات امل كتوابت الوعالة واسرخدامها ب كب 

 ة ووتب ة األ  او املائ ة املنرجرنيعان بدور يف الزراعلمناستتتتتتتتتت  و ذر يضتتتتتتتتتتم
ت وأن إستتتتتتاوا استتتتتترخدامها ي تتتتتتهم يف اروواع معدالت مواومة رنيوامل تتتتتتردام

مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابتت وهو ما يؤثت ستتتتتتتتتتتتتلا ا على الرودم ا تز يف  االت 
المتت  والصتتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتامتتة والتعتتايتتة الا متيتتة ونظم اإلنرتتا  التتتذائي والزراعي 
وسالمة األغذية. كما أو ح املؤمتت أن إمكان ة احلصوخ على عوامب مضادا 

لزراعة املنرجة ابلن تتتتتتتتاة إيف اوابت الوعالة و تتتتتتتتكب اتتتتتتتتتط ا ال غ  عنه امل كت 
ية ا منةت غذوتب ة احل واانت ووتب ة األ  او املائ ة واألعاتتتتتتتتتتة وامل تتتتتتتتتردامةت 

أحناو خمرلف يف وعد وال حتصتتتتتتتتى ع ش ال ك تتتتتتتت  ستتتتتتتتاب   ا وعرمد عل هاليت
وان تتتتتحة احل  االت املكاستتتت  اليت حتووو ب تتتتق األنوم يف أن العاملت و 
 والرنم ة معت ة للخمت جتاو وزايد مواومة مضادات امل كتوابت. واإلن ان

بناء قدرة قطاعات األغذية والزراعة على وامل تتتتتتتتتتتتامهة اب اه حتو ق هدف 
 الصممممممود عّ اندظ مر مقور مقاومة مضمممممادات امليكروابت وانتشمممممارها

كة بني وعرمد على مكاشحة هذه املواومة بوعال ة ابعراارها م تتتتتتتتؤول ة م تتتتتتتترت 
املزارعنيت والتعاات واملتبنيت وتتتتتتت ادي األمساصت وواتتتتتتتوي األدوية وتتتتتتتانعي 

ويف قماعات أعتى. وسوف ووش ت اإلجتاوات  -ال  اسات يف قماع الزراعة
ال ستتتتتت ما لدى موارنرها ابلن تتتتتتاة امللحو ة من  - منفعة اقتصممممماديةالوقائ ة 

ز ملواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات الناوج ا لي اإلمجايل املروقع ع تتتتتتتتتتتتتتارهتا يف  اخ أ ج 
الفشممممممل الواسممممممع  من عالخحالة طوارئ عاملية امل كتوابت أن ورمور إيف 

 النطاق لألدوية.

ابلن تتتاة إيف وير تتتم ووش ت مضتتتادات امل كتوابت واستتترخدامها يمه ة أستتتاستتت ة 
كذلكت وإلنرا  ا ات ب. والتشق هبا  واملائ ة احل واانت الربيةوإنراج ة تحة 
يف االسممممممتخداط املفرا ملضممممممادات امليكروابت وسمممممموء اسممممممتخدامقا يرأثت 

اإلنرا  احل واين والناايت برواعب العوامب. وهي و تتتتتكب أهداش ا للعمب من أجب 
( معاجلة أوجه الو تتتتتب اليت وؤدي إيف 1الرصتتتتتدي للرحديتت اليت ورتاوح بني )

  اإلن ان. ( ا اثر على تحة2ع ائت يف اإلنرا  وانعدام األمن التذائي و)
و املا يصتتتتتتتاح األشتاد من  املي الكائنات املواومة ملضتتتتتتتادات امل كتوابتت 

أن ينشممممروا بسممممرعة مقاومة مضممممادات امليكروابت ب  اجملتمعات ميكنهم 

 الرسائل الرئيسية
حبماية على الصتتتتتع د العاملي بودر أعضتتتتتائنا حنظى  •

األاتتتتتتتد  تتتتتتتعو ا ألن امل كتوابت الوادرا على املواومة 
 .وعرب احلدود

الوائمة على إيف املعتشة العلم ة واألدلة مثة  اجة  •
لرحديد وإدارا املخاطت املرصتتتلة وواومة  ة علمأستتتم 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت قاتب أن ورحوخ إيف  تاالت 
  .ا طوارئ واسعة النم

ستتتتتتتتتتتتتتتوف و تتتتتتتتتتتتتتترو تتد الالتتدان من املتاقاتتة والاحوخ  •
لرصم م بتامج مكاشحة مواومة مضادات امل كتوابت 

ئها وول ب مواومة مضتتتادات امل كتوابت وا رواهبدف 
  .ورتد شعال رها

من يناتي متكني أتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتلحةت وحتو زهم  •
حتويتتب الروع تتة إزاو املختتاطت املرصتتتتتتتتتتتتتتتلتتة ووتتاومتتة أجتتب 

 .ت إيف إجتاوات ملموسةمضادات امل كتواب
كمتتتتتتا أن الوتي لرحو ز اإلنرتتتتتتاج تتتتتتة من عالخ  •

ممارستتتتتتتتات زراع ة أكثت شعال ة ستتتتتتتتوف و تتتتتتتتاعد على 
من احلتتتتتتاجتتتتتتة إيف الرول تتتتتتب الوقتتتتتتايتتتتتتة من األمتاصت و 

احل واانت لدى مضتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت استتتتتتتتتتتتتتترخدام 
لتتتتتتدى املضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادا للم كتوابت ا شتتتتتتات وما تتتتتتدات 
 الناااتت. 

حاب املصتتتتتتتلحة من ستتتتتتتوف ي تتتتتتتاعد ودري  أتتتتتتتت •
 تعالخ ووج هات أشضتتتب ب تتتأن املمارستتتات التاتتت دا

من قا ب األمن الا ولوجي وال تتتتتالمة الا ولوج ةت على 
استتتتتتتتترخدام لوقاية من األمتاص واحلد من احلاجة إيف ا

ا شات مضتتتادات امل كتوابت يف احل واانت وما دات 
 .املضادا للم كتوابت يف الناااتت

املر تتتتتاوي على م تتتتتورا ستتتتتوف ي تتتتتاعد احلصتتتتتوخ  •
اخلرباوت والوتتتتتتوات ومضتتتتتادات امل كتوابت املالئمةت 
شضتتتتتتتال  عن ال تتتتتتت استتتتتتتات والر تتتتتتتتيعات  ات الصتتتتتتتلة 
وواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت يف الرصتتتتتتتتدي لرحدي 
ستتتتوو استتتترخدام مضتتتتادات امل كتوابت وحتو ز اإلنرا  

 .يف الوقو  اوه
يناتي دعم الاحوخ واالبركتتتتتتتتارات يف  تتتتتتتتاالت  •

مل كتوابتت والادائبت والر تتتتتتتتتخ صتتتتتتتتتات مضتتتتتتتتتادات ا
 .واإلنرا 
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وإبمكان هذه املواومة أن وصتتتتتب إيف إمجايل ال تتتتتكان احمللية وعّ اندود. 
الزراع تتتة والا  تتتةت وولو خ  تتتاري امل تتتاه واحل تتتاا الربيتتتة  ووؤثت على املنرجتتتات

، تتسممم عملية و ممع    والرتبة. ونظت ا إيف اتتاكة االنرواخ العامل ة املرتابمة
لنجاح عمط العمب متعدد القطاعات والتخصمممممممممممصمممممممممممات   ية حا ة 

الوطن ة للصتتتتتحة الوا دا من أجب ونو ذ عمة العمب العامل ة ب تتتتتأن مواومة 
 (.2015 كتوابت )عمة العمب العامل ة؛ منظمة الصحة العامل ة مضادات امل

 

برجمة أنشممطة ه ووج   مخ تتتة أهداف 2025-2021وحتد د عمة العمب هذه للمنظمة ب تتتأن مواومة مضتتتادات امل كتوابت للورتا 
 .املتوافرةالتقدط احملرز والتحدايت اجلديدة واملوارد  لتعكستعدظل على النحو الواجب سممممممممممموإن هذه األخرية  .املنظمة

ت من أجب بناو الودرات يف م تتتاعدا ووج ه الدعم الذي وود مه املنظمة ألعضتتتائها ويتمثل الغرض األسمماسممي مر خطة العمل
يف األن تتتتمة وال و تتتتك ب وث وة ستتتت استتتتاو ة. وونص  عمة العمب على املتونة من أجب ولا ة طلاات األعضتتتتاو وور تتتتم م تتتتاركرهم 

 اتوالروج ه  ةوستتتتتتر تتتتتترتاتتتتتتد األن تتتتتتمة والدعم املودم يف إطار عمة العمب  عت الرمورات العلم امل تتتتتتار إل ها بمابع طوعي.
 .واملعايري الدول ة

 :شهي ( للم اعدا يف وتك ز اجلهود وو تيع ووريا الرودم1تئ   ة )ال كب ال أما األهداف اخلم ة
 ومشاركتقم املصلحةأتحاب  لدى الوعيرشع م روى  -1
 املراقبة والبحوث وعزيز -2
 املمارسات اجليدة متكني -3
 ملضادات امل كتوابت االستخداط الرشيد و ج ع -4
 على حنو م ردام املواردوختص ص  انوكمةوعزيز  -5

 
ا سل لة نرائج )ال كب  ( للم اعدا يف ووج ه 5-1( وقائمة موصل ة ابألن مة التئ   ة )اجلداوخ 2وورضمن عمة العمب أيض 

 املنظمة. من أجب ولا ة ا ر اجات أعضاوعمل ة و ع عمط العمب الوطن ة ون تهات 
ّة  يف  اخ تتتتتتتتتتتتحة احل واانت املائ ة والربية وإنراجهات وستتتتتتتتتتتالمة األغذية واألعالفت واملوارد الوراث ةت وإنرا  وتوفظر املنظمة اخل

غ عن املخاطت ووت ري ال تتتتتتتتتلوك ات. كما أن املنظمة ودعم األطت الرنظ م ةت واملعايريت ا اتتتتتتتتتت بت وإدارا املوارد الما ع ةت واإلبال
 وحتديد األهدافت وو ع املعايري وعمل ات العمب اجلماعي من األسوب إيف األعلى.

ه من ويناتي احلواظ على هذا الزعم وو تتتيع .الزخموقد اكر تت  دعم املنظمة للرمت  إيف مواومة مضتتادات امل كتوابت بع  
 .االستجابة العاملية مر أجل األغذية والزراعة أجب ون  ق

 

 ةالعام اتلمربرات االقرصتتتتتتتتتتتتتتتادية لالستتتتتتتتتتتتتتترثمار ميكن ل •
 .أن ودعم   د املوارد لرنو ذ اخلمط الوطن ةة واخلات

مواومة مضتتتتتادات امل كتوابت  ستتتتتوف ي تتتتتاعد وعم م •
يف الربامج ا يلة إيف حتو ق أهداف الرنم ة امل تتردامة يف 
و تتتتتتتتتتتتتيع عجلة الرودم وحتو ز الودرا على الصتتتتتتتتتتتتمود يف 

 وجه األزمات الصح ة لالوغ االزدهار يف العامل
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 املعلومات األساسية
 

 العمل مًعا لتوفري األغذية لسكان العامل الذير يزداد عددهم ومحايتقم مر حاالت العدوى املقاومة لألدوية
نظمنا التذائ ة بعناية من الرهديدات يعرمد ووشري األغذية على حنو م تتتتتتتتتتتردام لعدد مرزايد من ستتتتتتتتتتتكان العامل على مدى  اية 

املرنام ة. وينماق  لك بصتتتتتتورا عاتتتتتتتة  ني يرعلق األمت إبدارا مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت اليت ستتتتتتتعان ما ورحوخ إيف أ د 
(. وو تتتتتتتكب مواومة مضتتتتتتتادات امل كتوابت عمل ة 2014ت O’ Neillأكرب الرهديدات للح اا وستتتتتتتاب الع ش واالقرصتتتتتتتاديتت )

ووجاها الكائنات الدق وة قدرا على حتم ب املضتتتادات احل ويةت وما دات الومتيتت وغريها من مضتتتادات امل كتوابتت وكر تتت  
 اليت نعرمد على العديد منها ملعاجلة األمتاص لدى األاخاي واحل واانت الربية واملائ ة والناااتت.

ابت يف  هور  االت عدوى مواومة لألدوية. وابوو هذه وورمثب إ دى نرائج الكائنات الدق وة املواومة ملضتتتتادات امل كتو 
ب كب أو م رح لة تعاة م ألة املواومة  عب أتال  معاجلة بع  األمتاص اليت وص   اإلن ان والثتوا احل وان ة والناااتت 

اقم أتثري مواومة مرزايد. وهي ووو ص الم  احلديثت ووعت ص اإلنرا  احل واين للخمت ووزعزع استتتتتتتتتتتتتتروتار األمن التذائي. ويرو
مضتتتتتتتتتتادات امل كتوابت على حنو أكرب بوعب العمل ة الام  ة واملكلوة الكر تتتتتتتتتتاف أدوية بديلة. كما أن اجلهود احلال ة لرمويت 
مضادات م كتوابت جديدا ووكنولوج ات تح ة والاحث يف هذا اجملاخ غري مالئمة وحترا  إيف  واشز واسرثمارات. وهلذه 

ضتتتتادات امل كتوابت على اجلم ع وورمل   منا مج ع ا اختا  اإلجتاوات المارئة. كما ن  أن حناش  األستتتتاابت وؤثت مواومة م
على عمب مضتتتتتتادات امل كتوابت ألطوخ شرتا ممكنة من أجب ك تتتتتت  الوقو الكر تتتتتتاف دواو جديد. وعل نا أن نكاشح مع ا 

 صمود.الووريا املر ارعة للمواومة وأن جنعب النظم التذائ ة أكثت قدرا على ال
وإن عمة العمب هذه ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املرحدا ودعم ونو ذ عمة العمب العامل ة ب تتتتتتتتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات 

(. وو تتتتتتتتتتتتتكب عمة عمب املنظمة عارطة طتيق لرتك ز اجلهود 2015امل كتوابت )عمة العمب العامل ة؛ منظمة الصتتتتتتتتتتتتتحة العامل ة 
امل كتوابت يف قماعات األغذية والزراعة. وابلرايلت وصتتتتتتتتاح  اية النظم التذائ ة العامل ة من أجب الرصتتتتتتتتدي ملواومة مضتتتتتتتتادات 
ا م تتتتؤول ة احلؤوخ دون وقوع ع تتتتائت اقرصتتتتادية عاتتتتتة وأن املنظمة رواستتتتم ووالصتتتتح ة  تتتتتورا م تتتترتكة جملرمعنا العاملي. و  أيضتتتت 

 واحل واانت. وقد  ان ا ن الوقو للعمب.امل كتوابت املواومة ولو خ الا  ة ووعرب احلدود وونر ت ب هولة بني األاخاي 
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 منافع العمل اآلن لتعزيز اخلطط الوطنية وتنفيذها
إن العمب ملكاشحة مواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت هو ستتتتتتتتاا  مع الوقو. 
ومن املروقع أن ينرج العامل يف ال تتتتتتتتتتتنوات الثالثني الوادمة الكم ة  اهتا من 
 األغتتتتذيتتتتة اليت أنرجهتتتتا يف ال تتتتتتتتتتتتتتنوات الع تتتتتتتتتتتتتتتا  الف األعريا  رمعتتتتة  

(. وهتتتتذا ينتتتتذر 2019ت Wolcott؛ 2009)منظمتتتتة األغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتةت 
م تتتتتتتتتتتاو  على نظمنا الزراع ة لروشري أغذية متذية على حنو  بضتتتتتتتتتتتتط غري

مأمون وم تتردام يف وجه وتري املنا ت ووضتتاملخ املوارد الما ع ة والرهديدات 
 العامل ة للصحةت وا ي مب اجلوائح و االت العدوى املواومة لألدوية.

وعالخ ال تتتتتتتتتنوات الع تتتتتتتتتت املوالةت من املروقع أن يرضتتتتتتتتتاعف استتتتتتتتترخدام 
كتوابت اخلاتتتتتتة ابلثتوا احل وان ة و دها وودار متوني ووتيا ا مضتتتتتادات امل 

 حب تتتتتث وواكتتتتت  الملتتتتت  الوارد من عتتتتتدد ال تتتتتتتتتتتتتتكتتتتتان املرزايتتتتتد يف العتتتتتامل 

(Van Boeckel  2015و عتونت .) كتذلتكت من املروقع أن ي تتتتتتتتتتتتتترمت
استتتتتتترخدامها لرتب ة األ  او املائ ة والناااتت. كما أن وكث ف وختصتتتتتتت ص 

ي تتتتتامهان أتتتتتتال  يف  االت العدوى اليت وزداد الصتتتتتعوبة اإلنرا  الزراعي 
يف معاجلرها. كما أن الوضتتتتتتتتتتتتالت الا تتتتتتتتتتتتتية واحل وان ةت وم اه الصتتتتتتتتتتتتتف 
الصحي من امل ر و ات والع ادات والرصتيف من مواقع وصن ع األدوية 
امللو ثتتة وضتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت ميكن أن وتتدعتتب إيف الا  تتة. عالوا  على 

نرحتص  مل عوامب  هور املواومة وانر تتتارها ما لكت ستتتوف و تتتت ع هذه ال
 .رول ب مواومة مضادات امل كتوابت وا روائهالا ن لرح ني املمارسات 

كما أن العديد من الرح تتتتتتتتتتتتت نات يف املمارستتتتتتتتتتتتتات الزراع ة ملكاشحة مواومة 
والرلو حت الرتذية اجل دات والصتتتتتحةت  -مضتتتتتادات امل كتوابت ب تتتتتكب أشضتتتتتب

ت ووتب ة احل واانتت والتشاهت و اية وراثةالعلم و والنظاشة الصتتح ةت واإلتتتحاحت 
و اعد يف حتو ز اإلنرا  وووشري احلماية من اخل ائت  -وممارسات الرتب ة تالا  ة

 النامجة عن املتص املعدي. وهذا قد نعب الزراعة أكثت رحب ة واسردامة.
نرهاز شتتتتتتتتتتتتتتتة ونو ذ الرعديالت ورأوى مناشع اقرصتتتتتتتتتتتتتادية كاريا من ا ابلوعبت

 العمل ة والوقائ ة بركلوة مردن ة ن تتتتتتتتتتتتتا  ا موارنة س تتتتتتتتتتتتتتارا ورتاوح ن تتتتتتتتتتتتتارها 

يف املتتائتتة أو أكثت من النتتاوج ا لي اإلمجتتايل املروقعتتة للالتتدان يف  5و 1بني 
 اخ بو و مواومة مضادات امل كتوابت من دون متاقاة. ومن عالخ و ع 
ووما ق عمط عمب وطن ة للصتتتتتتتتتتتتحة الوا دا ب تتتتتتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتتتتتادات 

 امليزة النسبية
لتتدى املنظمتتة اتتتتتتتتتتتتتتتاكتتة على األرص يف أكثت من 

 .بلدا   150
ورمرع املنظمة أيضتتتتا  سربا واستتتتعة يف  موعة من 
االعرصتتتتتتتاتتتتتتتتاتت وا يف  لك تتتتتتتتحة احل واانت 
املتتائ تتة والربيتتةت والتشق هبتتا وإنرتتاجهتتا؛ وستتتتتتتتتتتتتتتالمتتة 

وإنرا  ا اتتتتتتتتتتتت ب و ايرها؛ األغذية واألعالفت 
وإدارا امل تتتتتتاه واألرص؛ وال تتتتتتتتتتتتتتتؤون الوتتتتتتانون تتتتتتةت 
 .واالوصاالت ووت ري ال لوك ات؛ واملتاقاة وغريها

 واليرهات بدورمتااتتتتتتتتتتتتتتت ا  مع ت وضتتتتتتتتتتتتتتتملع املنظمةو 
أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي يف دعم احلكومات واملنرجني والرجار 
واجملموعات األعتى من أتتتتتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتتتتلحة 
السرخدام مضادات امل كتوابت من أجب احلواظ 
على عملها و اية قماعات األغذية والزراعة من 

 .أ تار مواومة مضادات امل كتوابت
وو تتتتترضتتتتت ف املنظمة أيضتتتتتا  أمانة ه  ة الدستتتتترور 

ول ة لوقاية الناااتتت دعما  التذائي واالوواق ة الد
لعمتتتب هتتتاوني املنظمرني اللرني ووومتتتان بو تتتتتتتتتتتتتتتع 
املعتتتتتتتايري عرب ووتتتتتتتدي امل تتتتتتتتتتتتتتتورا العلم تتتتتتتة هلمتتتتتتتا 
وم تتتتتتتتتتتتتتتاعدهتما يف ونو ذ املعايري من عالخ دعم 

 .الالدان
ووعمب املنظمة على حنو وث ق مع املنظمة العامل ة 
لصتتتتتتتتحة احل وان ومنظمة الصتتتتتتتتحة العامل ة  تتتتتتتتمن 

ةت وميرد هذا النهج الرعاوين إيف اتكاو ماادرا ثالث 
 عتينت ومتاكز متجع ةت ومؤستتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتات أكادمي ة 
و موعات عمب إقل م ة لو تتتتتتتتع استتتتتتتترجابة عامل ة 

 .مر وة ملواومة مضادات امل كتوابت
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ا أن حتوخ دون وقوع ع تتتتتتتتتتات املاليني من األاتتتتتتتتتخاي يف بتاثن الووت املدقع ) موعة الانك  امل كتوابتت إبمكان الالدان أيضتتتتتتتتت 
 .(2017الدويلت 

 املنظمة تساعد البلدان يف عدط إ ال أي قطاع

وود م املنظمة الدعم للالدان من أجب وعزيز قدراهتا وإمكان اهتا على إدارا املخاطت املرصلة وواومة مضادات امل كتوابت يف 
ال املةت وناتت املنظمة االسرجاابت املرعددا الوماعات واالعرصاتات املر وة قماعات األغذية والزراعة. ودعم ا للحماية 

من عالخ  وكمة قويةت و رتاد ابملتاقاة والاحوخ ووتو   ملمارسات اإلنرا  اجل دا واالسرخدام التا د ملضادات امل كتوابت. 
اسرهداف حمتكات مواومة مضادات  ومن الضتوري أيض ا ووس ع نما  ماادرات االوصاالت ووت ري ال لوك ات من أجب

 امل كتوابت ومتكني أتحاب املصلحة من حت ني ممارساهتم.
ومنذ  هور مضتتتتتتتتادات امل كتوابتت ونامى وجود الكائنات الدق وة املواومة يف الثتوا احل وان ة بووريا وصتتتتتتتتاعديةت وا يف  لك يف 

(. وهذا اال اه ي تتتتا   امل تتتتاكب للمنرجني واملت تتتتى 2019ت و عتون Van Boeckelالالدان املنخوضتتتتة واملروستتتتمة الدعب )
ارواط ابملصتتتتتادر التذائ ة أو احل وان ة املن تتتتتأ )متكز  اإلن تتتتتانعاتتتتتتة وأن جزو ا من مج ع  االت العدوى املواومة لألدوية لدى 

 اتوج هووودم  لك إيف ووتتتتتتتتتت ات وقد أد ى (. 2019ت و عتون Mughini-Gras؛ 2013مكاشحة األمتاص والوقاية منهات 
منظمة الصتتتحة و  ؛2019)شتيق الرن تتت ق امل تتترتص بني الوكاالت   ذرم تتتؤوخ و ب تتتكب ستتترخدام مضتتتادات امل كتوابت اب تتتأن 

الرخلص وتتا يف  لتتك احلتتاجتتة إيف (ت 2015ت منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتةو ؛ 2017منظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتامل تتةت و ؛ 2019العتتامل تتةت 
 (.أ2019املنظمة العامل ة لصحة احل وانت )غ اب حتل ب للمخاطت  يف  ب  لرعزيز النمو مضادات امل كتوابت من الردرني 

 
ت والناااتت والا  ة برواعب واملائ ة احل واانت الربيةويرأثت الوجود الواستتتتتتتتتتتتتتع للكائنات الدق وة املواومة ملضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف 

 ؛2018و عتونت  Collignon ؛2015 تO’Neill؛ أ2016والزراعتتتتتتتة  العوامتتتتتتتب يف الومتتتتتتتاعتتتتتتتات )منظمتتتتتتتة األغتتتتتتتذيتتتتتتتة

 Caudell  وو مب هذه العوامب:2020و عتونت .) 

  االجرماع ة والثواش ة وال  اس ة واالقرصادية؛ت و األنثتوبولوج ةالعوامب 
 النظ وة؛ امل اه إيف حمدود ووتوخ 

 امل كتوابت؛ مضادات على موتط اسرخدام إيف وؤدي اليت واإلنرا  الا ولوجي األمن  ايل يف ا دودا واملمارسات 
 الصتتتتتحة يف ابخلرباو ا دودا االستتتتترعانة مع امل كتوابت مضتتتتتادات استتتتترخدام على اإلاتتتتتتاف مالومة عدم أو وغ اب 

 اخلرباو؛ هلؤالو املناساني والدعم الردري  ووشري عدم عن شضال   والنااو ةت احل وان ة

 وتوة؛ دون من امل كتوابت ملضادات منظمة غري وما عات 
  وزيتدا ووشت مضادات امل كتوابت املول دا أو املردن ة النوع ةت وا يف  لك املنرجات اليت حتروي على وتك اات  ارا

 ووتكزات ااه عالج ة.
 

( معاجلة أوجه الو تتتب اليت و تتتا   اخل تتتائت يف 1وهذه أهداف مرتابمة للعمب من أجب الرصتتتدي للرحديتت اليت ورتاوح بني: )
ما ي عتف  -( واالنرواخ املرزايد ملخاطت الكائنات الدق وة املواومة لرعدد األدوية 2ووعت ص األمن التذائي إيف اخلمت؛ )اإلنرا  

 (.2013ت Coastو Smith؛ 2014ت O’ Neillمن عالخ سالسب الا  ة واألغذية ) -ب كب اائع ابسم "ا شات اخلارقة"
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وميكن أن و تتتتتتتتتتتاعد اإلجتاوات اليت وت ر خذ يف الوقو املناستتتتتتتتتتت  يف احلد  من انر تتتتتتتتتتتار الكائنات الدق وة املواومة ملضتتتتتتتتتتتادات 

ت واحل واانت وا اتتتتتتتت ب من عالخ اإلن تتتتتتتانامل كتوابت املنوولة عن طتيق األغذية واحل وان ة املصتتتتتتتدرت واليت ميكن أن وماخ 
أ(. وو تتتتتتمب م تتتتتتارات االنرواخ هذه االوصتتتتتتاخ املاااتتتتتتت مع 2016ذية والزراعةت العديد من م تتتتتتارات االنرواخ )منظمة األغ

احل واانت واملصتتتادر الا تتتتيةت واالوصتتتاخ غري املاااتتتت من عالخ الا  ة وستتتل تتتلة اإلمدادات التذائ ة. وميكن أن ون تتتأ مواومة 
غذية. وميكن أيضتتتت ا دعوخ الكائنات مضتتتتادات امل كتوابت عند نومة اإلنرا ت ل حتمله احل واانت والناااتت إيف ستتتتل تتتتلة األ
 الدق وة املواومة عالخ مناولة املنرجات التذائ ةت و ه زهات ونولهات وختزينها وإعدادها.

 
و املا يصتتتاح الوتد  امال  للكائنات الدق وة املواومة ملضتتتادات امل كتوابتت ميكنه أن ينوب ب تتتهولة مواومة مضتتتادات امل كتوابت 

ا ة ويف ما ب نها. وميكن أن وماخ هذه املواومة داعب اجملرمعات ا ل اجلمهور العتي  عرب االنرواخ من مصادر ب تية وزراع ة  أيض 
إيف الا  ة واحل واانت الربيةت   ث ميكن أن يرعتص األاتتتتتتتتتتتتتخاي هلا من عالخ ولوخ امل اهت والرتبة واملنرجات الزراع ة. كما أن 

املرأو ة من مصتتادر مثب مصتتانع وصتتن ع األدويةت وم اه الصتتتف الصتتحي  -الربية واملائ ةمضتتادات امل كتوابت وخملواهتا يف الا  ات 
ا  تتتتتوط ا عند االعر ار لظهور  -اجملرمع ة غري املعاجلةت وامل اه العادمة/الصتتتتتف الناجم عن العمل ات احل وان ة وا اتتتتت ب وول د أيضتتتت 

إدارا استتتتترخدام مضتتتتتادات امل كتوابتت من الضتتتتتتوري االنرواخ إيف مواومة مضتتتتتادات امل كتوابت وو تتتتتاهم يف انر تتتتتارها. وووازاا 
 ممارسات أكثت اسردامة يف إنرا  األغذية من أجب مكاشحة مواومة مضادات امل كتوابت.

 
وورضمن ال اكة املرداعلة مل ارات انرواخ الكائنات الدق وة املواومة ملضادات امل كتوابت إمكان ة  هورها وانر ارها يف مج ع 

ماعات ومتا ب ستتتتتتل تتتتتتلة اإلمدادات التذائ ة. لذات ير تتتتتتم النهج املرعدد الوماعات واالعرصتتتتتتاتتتتتتتات يمه ة  امسة لنجاح الو
(ت متااتتتتتت  ا مع 2015عمط العمب الوطن ة. كما أن اخلمط الناجحة هامة لرنو ذ عمة العمب العامل ة )منظمة الصتتتتتتحة العامل ةت 

 (.2019إطار التتد والرو  م اخلاي هبا )منظمة األغذية والزراعةت واملنظمة العامل ة لصحة احل وان ومنظمة الصحة العامل ةت 
 

اخ تتتتتتتتتتتتتتحة احل واانت املائ ة والربية قدراهتم وإمكان اهتم الوطن ة من عالخ عربهتا يف   لرعزيزووودم املنظمة الدعم لألعضتتتتتتتتتتتتتتاو 
وستتتتتتتتتتتتتالمة األغذية واألعالفت واملوارد الوراث ةت وإنرا  ا اتتتتتتتتتتتتتت بت وإدارا املوارد الما ع ةت واإلبالغ عن املخاطت ووت ري وإنراجها 

 .ال لوك اتت مع إيالو االنرااه لألطت الرنظ م ةت واملعايريت وو ع الوواعد وعمل ات اإلجتاوات اجلماع ة من األسوب إيف األعلى
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ّام  لتحقين أهداف التنمية  تعميم مقاومة مضمممممممممممادات امليكروابت يف ال
  املستدامة

ووود املنظمتة اجلهود التدول تة لرحو ق األمن التتذائي للجم ع وووت  ينه 
كجزو من عمة الرنم ة امل تتتتردامة األوستتتع   -ال ميكن استتتتر صتتتتاخ اجلوع

ستتتتتتتتوى من عالخ إجتاوات   تتتتتتتتنة الروق و وواستتتتتتتتعة النما   -نماق ا
ت أك د 2019ب تتتتتتتتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت. ويف مايو/أيتر 

أن مواومة  António Guterresاملرحدا ال تتتتتتتتتتتت د  األمني العام لألمم
مضتتتتتتادات امل كتوابت "هتديد عاملي للصتتتتتتحة ول تتتتتتاب الع ش ولرحو ق 

 أهداف الرنم ة امل ردامة".
ويف  ني ال يوجد هدف أو مؤاتتتتتتتتتتتتتت حمدد مرعلق وواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات 
امل كتوابت يف اإلطار احلايل ألهداف الرنم ة امل تتتتتتتتتتتتتتردامةت يناتي أعذ 

يف االعراار على الصتتتتتتتع د العاملي واإلقل مي والوط  ألهنا هذه املواومة 
؛ 2018ت Wellcome Trustهتتتتتدد حتو ق العتتتتديتتتتد من األهتتتتداف )

 (ت وا يف  لك:2017 موعة الانك الدويلت 

 
 (؛2 ( واجلوع )اهلدف1على الووت )اهلدف  الوضاو 

  (؛3وعزيز احل اا الصح ة والتشاه )اهلدف 

  (؛ 6امل اه النظ وة والنظاشة الصح ة )اهلدف 

  (؛12االسرهالص واإلنرا  امل ؤوالن )اهلدف 

  (؛15و 14 اية امل اه حتو امل اه ويف الرب  )اهلدشان 

  (.8وحتو ق النمو االقرصادي املمتد )اهلدف 

 
أو أهنا حتظى  -ووا أنه من األقب وتج ح ا أن حتصتتتب املتأا على وعويضتتتات

موارنة ابلتجب على جهودها يف إنرا  األغذية وإعدادها  -ىنبرعويضات أد
(ت مثة عمت غري مرناستتتتتتتتتتتتتت  يف الرعتص 2011)منظمة األغذية والزراعةت 

للممتِ تتتتتتتتتتتتتات الوادرا على املواومة ن تتتتتتتتتتتتتاة  إيف الرعوي  املايلت مع إلواو 
(. كما 5الضوو على امل ائب املرصلة ابمل اواا بني اجلن ني أيض ا )اهلدف 

ودرا على إدارا مواومة مضتتادات امل كتوابت والوقاية من  اثرها على أن ال
العالقتتات التتدول تتة وعرمتتد على متتدى وعزيز ال تتتتتتتتتتتتتتاكتتات اإل تتائ تتة العتتامل تتة 

 (.17)اهلدف 
 العمل على مقاومة مضادات امليكروابت يتسارع متشًيا مع التمويل

ونامى االلرزام ال تتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتي والعمب الدويل ملكاشحة مواومة مضتتتتتتتتتتتتادات 
ت اعرمتتتدت 2015. وبتتتدو ا من متتتايو/أيتر 2015امل كتوابت منتتتذ عتتتام 

 لة وأدوات املنظمةنتائ  املشاريع املمو 
جتى وصتتتتتتتتتتتتتتم م امل تتتتتتتتتتتتتتاريع املمولة لرحو ز الودرات 
الون تتتة للالتتتدان ووعزيز الرعتتتاون املرعتتتدد أتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب 
املصتتتتتتتتتتتلحة لو تتتتتتتتتتتع وونو ذ عمط العمب الوطن ة يف 

ا منخو  إيف مروستتتتتتتتتتتتتتتط التتدعتتب  40أكثت من  بلتتد 
أ(. وهذا ي تتتمب ووشري الدعم 2019)األمم املرحدات 

 .املوارد للخمط الوطن ةللالدان يف حتديد وختص ص 
تت املنظمة إمكان ة احلصتتتتتتتتتوخ على املوارد  وقد ي تتتتتتتتت 
والوتتتوخ إيف ال تتاكات الون ةت ون تتتت الردعالت 
امل دان ة والدراستتتتتتتتتات للرتويج للممارستتتتتتتتتات اجل دات 
وو تتتتتتتتتتتتتتتعتتو  موعتتة من األدوات )منظمتتة األغتتذيتة 

ب( مل تتتتتتتتتتتتاعدا الالدان يف ووستتتتتتتتتتتت ع 2020 والزراعةت
مواومة مضتتتتتتتادات امل كتوابت نما  عملها ب تتتتتتتأن 

 .ل  مب عدد ا أكرب من قماعات األغذية والزراعة
وو  تتتتتتتتتتتع م تتتتتتتتتتتار اإلدارا الردرني للمنظمة ب تتتتتتتتتتتأن 
موتتتاومتتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت لتتتدعم الالتتتدان يف 
حتديد اإلجتاوات الالزمة للرح تتتتتتتت نات الردرن ة يف 
مكاشحة مواومة مضتتتتتادات امل كتوابتت وو تتتتترخدم 

ل تتتتب اخلمت التتتتذي متثلتتتته موتتتتاومتتتتة الالتتتتدان أداا لرح
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت من أجتتتتب حتتتتتديتتتتد أولويتتتتة 

 .إجتاواهتا على أساس حتل ب املخاطت
وو تتتعو املنظمة منهج ة  لرو  م الر تتتتيعات الوطن ة 
 ات الصتتتتتتتتتتتتلة ابستتتتتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت 
ومواومرهات وا يف  لك اإلطار الرنظ مي ملضتتتتتتتتادات 

ام تتة إيف احلؤوخ دون امل كتوابتت والر تتتتتتتتتتتتتتتتيعتتات الت 
ن احلالة  ولوخ األغذية والا  ة والر تتتتيعات اليت حت تتت 
الصتتتتتتتح ة للح واانت والناااتت من أجب الرول ب إيف 

 .احلد األدىن من احلاجة إيف مضادات امل كتوابت
إ تتاشة  إيف  لكت وهبدف م تتاعدا الالدان يف وو  م 
نظمهتتتا الوطن تتتة للمتاقاتتتة وقتتتدرات الر تتتتتتتتتتتتتتتخ ص يف 

ا للك ف عن مواومة مضادات امل كتوابتت خمررباهت
قامو املنظمة بو تتتتع ون تتتتت أداا الرو  م للمخرربات 
ونظام متاقاة مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت يف أكثت 

ا و 25من   .خمررب 100بلد 
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( عمة العمب العامل ة ب أن مواومة مضادات 2015)مجع ة الصحة العامل ةت  WHA68.7مجع ة الصحة العامل ة ووج  الوتار 
( اليت و تتتتتتتتعرها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتحة العامل ة واملنظمة العامل ة 2015 ةت امل كتوابت )منظمة الصتتتتتتتتحة العامل

لصحة احل وان. واد دت عمة العمب العامل ة على  تورا و ع هنج "تحة وا دا" ملكاشحة مواومة مضادات امل كتوابت من 
األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتحة العامل ة واملنظمة  عالخ إاتتتتتتتاص مج ع قماعات احلكومة واجملرمعت ووعزيز الرن تتتتتت ق بني منظمة

العامل ة لصتتتحة احل وان. ويرمثب اهلدف التئ  تتتي خلمة العمب العامل ة يف م تتتاعدا األعضتتتاو يف و تتتع وونو ذ عمط عمب وطن ة 
ابت. كذلكت مرعددا الوماعات للصحة الوا دا. وعت و هذه اخلمة أيض ا إجتاوات رئ   ة ملعاجلة مواومة مضادات امل كتو 

( طل  أن 2016)اجلمع ة العامة لألمم املرحدات  2016شإن إعالان  ستتتتتت استتتتتت  ا للجمع ة العامة لألمم املرحدا يف ستتتتتتارمرب/أيلوخ 
يودم األمني العام لألمم املرحدا ووتيت ا إيف األعضتتتتاو عن ونو ذ اإلعالن ال تتتت استتتتيت وا يف  لك الروتتتتت ات املناثوة عن  موعة 

 ة امل رتكة بني الوكاالت ب أن مواومة مضادات امل كتوابت.الرن  ق املخصص
ا لرنو ذ عمة العمب العامل ةت اعرمد مؤمتت املنظمة الراستتتتتتتتتتتتتتع والثالثون الوتار  ( 2015)منظمة األغذية والزراعةت  4/2015ودعم 

ت مع اإلقتار يمه ة الرخو ف من  اثر هذه املواومة يف قماعات 2015ب تتتتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف يون و/ زيتان 
األغذية والزراعة ودور منظمة األغذية والزراعة يف الرصد ي هلذا الرهديد العاملي. وقد و  عو عمة عمب املنظمة ب أن مواومة 

تار. كما اعرمد املؤمتت احلادي ب( لرنو ذ هذا الو2016)منظمة األغذية والزراعةت  2020-2016مضتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت للورتا 
؛ منظمة األغذية 6/2019قتار ا اثن  ا ب تتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت ) 2019واألربعون للمنظمة املنعود يف يون و/ زيتان 

أ( أقت  ور    جبهود املنظمة يف معاجلة م تتتألة مواومة مضتتتادات امل كتوابت ابعراارها م تتتألة "تتتتحة وا دا"ت 2019والزراعةت 
ا  موعة عمب معن ة وواومة  واووق على  تتتتتتتورا ووشري مزيد من الدعمت من عالخ موارد من عار  امل زان ة. وقد أ ن تتتتتت و أيضتتتتتت 

َع  الون ة للمنظمة واملكاو  اإلقل م ة والومتية. ويف 2015مضادات امل كتوابت عام  ت وا يول د  ل ة  للرن  ق الداعلي بني ال  
واململكة املرحدا والواليتت وال تتتويد والنتويج واالحتاد التوستتتي كندا وشتن تتتا وهولندا نضتتتم كب  من  وقو إتتتتدار هذا املماوعت ا

)منظمة املرحدا األمتيك ة واالحتاد األورويب والنتويج إيف اجلهات املاحنة مل تتتتاريع املنظمة املرصتتتتلة وواومة مضتتتتادات امل كتوابت 
 (.2020ت العامل ة لصحة احل وانواملنظمة  ؛راعة؛ ومنظمة الصحة العامل ةب؛ منظمة األغذية والز  2020األغذية والزراعةت 

ووودم املنظمة الدعم للعمب املرصتتتتتب بو تتتتتع املعايري ب تتتتتأن مواومة مضتتتتتادات امل كتوابت ووعمب على ووستتتتت ع نما  الرن تتتتت ق 
ج امل تتتتتتتتتتتتترتص بني منظمة األغذية ت عمدت ه  ة الدستتتتتتتتتتتتترور التذائيت وهي ه  ة إدارا املخاطت يف الربانم2017الدويل. ويف عام 

والزراعة ومنظمة الصتتتتحة العامل ة املع  ابملواتتتتتوات التذائ ةت إيف إن تتتتاو شتيق مهام مع  وواومة مضتتتتادات امل كتوابت )منظمة 
ات (. ويضع شتيق املهام ووج هات قائمة على العلوم ب أن إدارا مواومة مضاد2020األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامل ةت 

امل كتوابت املنوولة عن طتيق األغذيةت مع األعذ يف االعراار عمب املنظمات الدول ة  ات الصتتتتتتتتتتتتتتلة ومعايريها وهنج "تتتتتتتتتتتتتتتحة 
 وا دا"ت لضمان أن يرلوى األعضاو الروج هات الضتورية إلدارا هذه املواومة عرب سل لة األغذية.

ت وق عو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العامل ة واملنظمة العامل ة لصتتحة احل وان )الرعاون الثالثي( 2018ويف مايو/أيتر 
مذكتا وواهم لرعزيز اتتتتتتتتتتتاكرها الوائمة منذ زمن طويبت مع إعادا  ديد الرتك ز على الرصتتتتتتتتتتدي ملواومة مضتتتتتتتتتتادات امل كتوابت 

(. وأشضتتى  لك إيف عمة عمب ثالث ة 2018واملنظمة العامل ة لصتتحة احل وانت  )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العامل ة
 (ت و تتتتتاركة بتانمج األمم املرحدا للا  ةت وقد اعرمدها االجرماع الرنو ذي اخلامم والع تتتتتتون2020-2019مترد على ستتتتتنرني )
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األغذية والزراعة واملنظمة العامل ة لصحة احل وان  ( ووق ع عل ها ال و ا املدراو العامون ملنظمة2019للرعاون الثالثي )شربايت/اااط 
(. وو تتتاهم مج ع األن تتتمة يف إطار عمة العمب ب تتتكب ماااتتتت يف ونو ذ عمة عمب 2019ومنظمة الصتتتحة العامل ة )مايو/أيتر 

 عارجها.املنظمة ب أن مواومة مضادات امل كتوابتت ووكم ب أن مة املنظمة اليت و نو ذ يمواخ امل زان ة العادية ومن 
ت اباتتتتتت املنظمة إقامة اتتتتاكة للرعاون الو  بني املتاكز املتجع ة للمنظمة املعن ة وواومة مضتتتتادات امل كتوابت. 2019ويف عام 

املؤستتتت تتتتات  ات الودرات املثارة يف  اخ مواومة مضتتتتادات امل كتوابت وود م الدعم للمنظمة يف  اخ نوب املعتشة وونم ة هذه ش
واتيلند واملك تتتتتتت ك وأملان ا  وشتن تتتتتتتا ريخ تتتتتتتتدور هذا املماوعت  لو هذه املتاكز مؤستتتتتتت تتتتتتتات من الدا ارصاملهارات. و ىت ات

 أ(.2020واململكة املرحدا والواليتت املرحدا األمتيك ة )منظمة األغذية والزراعةت 
ش ه املنظمة من عالخ الذي ااركو  -2019كذلكت يرضمن ووتيت  موعة الرن  ق املخصصة امل رتكة بني الوكاالت لعام 

ووتتتتتتتتتتت ة إل تاز وودم يف الالدانت واالبركارت والرعاونت واالستتتتتتتتتترثمار واحلوكمة العامل ة  14 -ه  ة من امل تتتتتتتتتتر تتتتتتتتتتارين الون ني
(. وقد وش ت ووتيت املرابعة املودم إيف األمني العام لألمم املرحدا 2019) موعة الرن تتتت ق املخصتتتتصتتتتة امل تتتترتكة بني الوكاالتت 

زا عن الرودم ا تز من جان  األعضتتتتتاو واملنظمات الثالثة يف الرصتتتتتدي ملواومة مضتتتتتادات امل كتوابت على أستتتتاس معامل ابر 
عمة العمب العامل ة. كما دعا ووتيت املرابعة إيف ووشري الدعم واالستتترثمارات على حنو طارئ لرعزيز االستتترجاابت على الصتتتعد 

 أ(.2019 الوطن ة واإلقل م ة والعامل ة )األمم املرحدات
ت مت  إطال    تتتاب األمانة املرعدد ال تتتتكاو ملواومة مضتتتادات امل كتوابت ابعرااره ماادرا استتترتاو ج ةت 2019ويف يون و/ زيتان 

لالستتتتتتتروادا من اجلهود الثالث ة يف  ايل عود االجرماعات والرن تتتتتتت ق وم تتتتتتترتكة بني الوماعات ومرعددا أتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة 
األمانة املرعدد ربا الون ة للرخو ف من خماطت مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت. وقد أ ن تتتتتت    تتتتتتاب ابإل تتتتتتاشة إيف الواليتت واخل

(ت يدعو إيف مجع الرمويب للمضتتتي قدم ا يف 2024-2019ال تتتتكاو ملواومة مضتتتادات امل كتوابت لورتا أول ة من مخم ستتتنوات )
 .ص بني الوكاالت املع  وواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابتشتيق الرن تتتتتتتت ق امل تتتتتتتترت ونو ذ عمة العمب العامل ةت وا يف  لك ووتتتتتتتتت ات 

وستتتتتتتتوف ي تتتتتتتتت ع ووريا الرودم على الصتتتتتتتتع د العامليت واإلقل مي والوط  من عالخ حتو ز ونو ذ عمط العمب الوطن ة للصتتتتتتتتحة 
 (.2020الوا دا )منظمة األغذية والزراعةت ومنظمة الصحة العامل ة واملنظمة العامل ة لصحة احل وانت 

ونو ذ اجلزو األكرب من عمب املنظمة على مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت  ىت اتراه من عالخ األمواخ من عار   وقد جتى
امل زان ةت عن طتيق امل تتاريع املمو لة من اجلهات املاحنة. ورغم الوجوات يف املعلومات ب تتأن مواومة مضتتادات امل كتوابت و اثر 

ة الالدان املنخوضتتتتة واملروستتتتمة الدعبت اكر تتتت  الدعم املود م من املنظمة للرصتتتتدي هذه املواومة يف األغذية والزراعةت وساتتتتت
ملواومة مضتتادات امل كتوابت زمخ ا يناتي احلواظ عل ه والاناو عل ه لرعزيز قدرا النظم الزراع ة والتذائ ة على الصتتمود. وقد و تتع 

الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامل ة واملنظمة العامل ة لصتتتتتتتتتتتتتتحة احل وانت  العديد من الالدان عمط عمب وطن ة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
(ت إ ا ياوى الرحدي يف ووع لها ابلكامب يف مج ع الوماعات  ات الصلة. وسوف يروقف النجاح يف الرصدي للرحدي 2018

 املتواط وواومة مضادات امل كتوابت على مواتلة ون  ق االسرجابة العامل ة لألغذية والزراعة.
وملزيد من املعلومات عن إجنازات الربامج املرصتتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف املنظمةت ي تجى االط الع على الرحديثات 

 .(أ2019على جلنة الربانمج )منظمة األغذية والزراعةت 
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 رؤية منظمة األغذية والزراعة

ب(. وورمثب الو مة التئ  تتت ة 2019ورملع املنظمة إيف بناو عامل عاٍخ من الووت واجلوع وستتتوو الرتذية )منظمة األغذية والزراعةت 
هلذا العمب يف الرحوخ العملي والردرني للنظم التذائ ة على حنو م تتتتتتتتتتتتتتردام اقرصتتتتتتتتتتتتتتاديت  واجرماع  ا وب    ا من أجب حتو ق عمة 

 ب(.2019لالوغ الصحة واالزدهار على الصع د العاملي )األمم املرحدات  2030الرنم ة امل ردامة لعام 

 
 الزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروابتأهداف منظمة األغذية و 

الذين قد املنرجني الزراع ني  إ  يزداد عددهتد د مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت الرودم على تتتتتتتع د حتو ق أهداف الرنم ة امل تتتتتتردامة 
ملنع وإدارا  االت العدوى اليت هتد د برعم ب ستتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتب اإلمدادات التذائ ةت وودشع بع تتتتتتتتتتتات املاليني من يواجهون تتتتتتتتتتتعوابت 

األشضتتب يف  االت أربعة هي:  (. وللرصتتدي هلذا الرحدي وحتو ق2017األاتتخاي إيف بتاثن الووت املدقع ) موعة الانك الدويلت 
 دت املنظمة هدشني رئ   ني لعملها على مواومة مضادات امل كتوابت: د   .أشضب ووتذية أشضب وب  ة أشضب و  اا أشضب إنرا 

عو  انر تتار مواومة مضتتادات امل كتوابت وإبماو ووريا  هور وانر تتار املواومة عرب ستتل تتلة األغذية ويف مج ع  -1
 الوماعات التذائ ة والزراع ة.

عالة ومأمونة من أجب إدامة اإلنرا  احلواظ على الودرا على معاجلة  االت العدوى وضتتتتتتتتتتتتتتادات م كتوابت ش -2
 التذائي والزراعي.

 
وستتتتتتوف وعمب املنظمة مع أتتتتتتتحاب املصتتتتتتلحةت من عالخ حتو ق هذه األهدافت لزيتدا قدرات قماعات األغذية والزراعة يف 

ومن عالخ مضتتتاشتا إدارا املخاطت املرصتتتلة وواومة مضتتتادات امل كتوابت وبناو الودرا على الصتتتمود يف وجه  اثر هذه املواومة. 
اجلهودت سوف وؤم ن املنظمة واتكاملها  اية أشضب للنظم التذائ ةت وساب الع ش واالقرصاديتت من الووى املزعزعة لالسروتار 

 املرأو ة عن مواومة مضادات امل كتوابت.

 
 األهداف

مصم مة للم اعدا يف وتك ز  2025-2021إن األهداف اخلم ة خلمة عمب املنظمة ب أن مواومة مضادات امل كتوابت للورتا 
( 1املاادرات على كب م تتتتتتتتتتتتتتروى اب اه حتو ق اهلدف والتملية ا ددين أعاله. وأتعذ هذه األهداف يف االعراار )ال تتتتتتتتتتتتتتكب 

اخلموات ا ووة أتتتتتتتال  يف الرصتتتتتتدي للرحديتت التئ  تتتتتت ةت شضتتتتتتال  عن األولويتت احلال ة للعمبت كما أهنا معد ا كدل ب لو تتتتتتع 
 مةت واتكائها وأتحاب املصلحة يف قماعات األغذية والزراعة يف كاشة أحناو العامل.بتامج املنظ

( ابعراارها عارطة طتيق 5-1( واألن تتتتتمة التئ  تتتتت ة )اجلداوخ 2وميكن استتتتترخدام هذه األهدافت وستتتتتل تتتتتلة النرائج )ال تتتتتكب 
  وحتو وها. وستتوف يروقف النجاح يف ا رواو لر تتتيع ووريا الرودم اب اه و تتع املواتتتد على الصتتع د العامليت واإلقل مي والوط

مواومة مضتتتتتتتتتتتادات امل كتوابتت ويف احلواظ على عملها وحتو ز قدرا النظم التذائ ة على الصتتتتتتتتتتتمودت على اجلهود امل تتتتتتتتتتترهدشة 
 وامل ردامة يف اجملاالت اخلم ة مج عها اليت وعز ز بعضها الاع .
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ورملتت  املكتتاشحتة  :1الشمممممممممممكل 
الوعتتتتتتالتتتتتتة ملوتتتتتتاومتتتتتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 
املتتت تتتكتتتتوابت وتتتن تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتق اجلتتتهتتتود 
لالستتترجابة إيف األهداف اخلم تتة 

 ك  كاشةت يف كب بلد. كما أن  
مزيد من الوقو الكر تتتتتتتتتاف دواو 
واحلوتتاظ على عمتتب مضتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 
امل كتوابت ألطوخ شرتا ممكنتتتتتتتتةت 
يعرمتتتتتتد على املاتتتتتتادرات املرعتتتتتتددا 
الوماعات لالستتتتتتتتتترخدام التاتتتتتتتتتت د 

ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابتت وعلى مل
املمارستتتتتتتتتتتتتتتات اجل دا اليت حتد  من 
خماطت اإلتتتتتتتتابة ابلعدوى واحلاجة 
إيف املعتتتاجلتتتة. ويروقف جنتتتاح هتتتذه 
املاتتتتادرات على احلوكمتتتتة اجل تتتتدات 
واألدلتتة واملتاقاتتةت والربامج الوعتتالتتة 

 للدعوا ووت ري ال لوك ات.
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وابت اب اه بناو الودرا على الصتتمود يف وجه مواومة ستتل تتلة نرائج املدعالت واألن تتمة واملختجات والنواوج للحد  من  هور وانر تتار مواومة مضتتادات امل كتوابت واحلواظ على عمب مضتتادات امل كت  :2الشمكل 
 والزراعة مضادات امل كتوابت يف قماعي األغذية

 
 



 

15 

 : رفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة ومشاركتقم1اهلدف 

 
حتو ز العديد من العوامب أتتتتتتحاب املصتتتتتلحة يف قماعات األغذية والزراعات 
على االستتتترخدام املوتط ملضتتتتادات امل كتوابت وستتتتوو استتتترخدامها. وو تتتتمب 
هذه العوامب األمتاص امل رمتات واحلصوخ ا دود على م ورا اخلرباوت والنظم 

ت غري املالئمة لو تتتتتتتتتتتع الوتتتتتتتتتتتتوات واحلصتتتتتتتتتتتوخ غري املركاش  على مضتتتتتتتتتتتادا
ا  واجز أمتتام الرت ري ورتاوح بني الو ود اهل كل تتة  امل كتوابت. وووجتتد أيضتتتتتتتتتتتتتتت 
واالقرصتتتتتادية والا   ة وامل تتتتتروى املردين من الروع ة ووصتتتتتور املخاطتت واملعايري 
االجرمتتتاع تتتة اليت ورعتتتارص مع املمتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات اجل تتتدا وعتتدم الوتتتدرا أو عتتدم 

ملرصتتتتتتتتتتتتتتلة وواومة االستتتتتتتتتتتتتترعداد العرماد ممارستتتتتتتتتتتتتتات ج دا حتد  من املخاطت ا
 مضادات امل كتوابت.

وهبدف معاجلة حمتكات ال تتتتتتتتتتلوك ات واحلواجز أمام الرت ريت وواتتتتتتتتتتتب املنظمة 
الاحث يف وجهات نظت أتتتحاب املصتتلحة حب ث و تترتاتتد هبا استترتاو ج ات 

(. ويرمثب أ د املكوانت التئ  تتتتتتتتتتتتتت ة يف هذا 1ستتتتتتتتتتتتتتلوك ات الرت ري )اجلدوخ 
ى أتتتحاب املصتتلحة إزاو املخاطت الوتدية الربانمج يف رشع م تتروى الوعي لد

واجلماع ة اليت ومت ها مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابتت ونرائج عدم الرحت ص 
 واملناشع املرأو ة من اعر ار املمارسات اجلديدا.

وقد أ  تز وودم على تع د الروع ة يف تووف  موعات أتحاب املصلحة 
كن من الضتتتتتتتتتتتوري بذخ مزيد من يف قماع األغذية والزراعة واجملرمع املدين. ل

اجلهود للوتتتتتتتتتتتوخ إيف مج ع اجملموعات وال تتتتتتتتتتكان. ووعرزم املنظمة مواتتتتتتتتتتتلة 
ووستتتتتتتتتتت ع نما  جهودها يف  اخ الروع ة لرعزيز الرت ري والوتتتتتتتتتتتتوخ إيف مجهور 
جديد. وابوو اجلهود املتكزا  تتتتورية ال وم أكثت من أي وقو مضتتتى لرحويب 

 الروع ة إيف عمب ملموس.
ا اهلدفت ستتتتتتتتوف وكثف املنظمة جهودها إلاتتتتتتتتتاص أتتتتتتتتتحاب ولرحو ق هذ

املصتلحة يف عمل ة مجاع ة حلب  امل تاكب ووت ري ال تلوك ات على حنو م تردام 
من عالخ اللجوو إيف الو م واحلواشز. وستتتتتتتتتتتتتتوف وعزز املنظمتة بتا هتا اجلتاريتة 
ب تتتتتتأن اإلبالغ عن املخاطت ووت ري ال تتتتتتلوك ات لاناو املعتشة والودرات وإرادا 

لرت ري. كذلكت ستتتتتتتتتوف وووم املنظمة برحل ب ستتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتنع الوتارات لدى ا
أتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتلحة وبروج ه وما ق أشكار العلوم ال تتتتتتتتتلوك ة حب ث وصتتتتتتتتتاح 

(. وسوف 1ال لوك ات اليت حتد  من املخاطت أكثت سهولة وجا ب ة )اجلدوخ 
وواتتتتتتب املنظمة دعم األعضتتتتتاو إلناد ب  ة مواو ة و تتتتته ب الرت ري ووضتتتتتمن أن 

كون أتحاب املصلحة انامني وملرزمني وقادرين على إ داخ هذا الرت ري ي
 على أرص الواقع.

  

 الرسائل الرئيسية
  من الضتتوري و تع هن  ج و تارك ة لوهم

وجهات نظت أتتتتتحاب املصتتتتلحة و واشزهم 
 .على حنو أشضب

  يناتي حتديد احلواجز أمام الرت ري و تبة
 العلوم لوخ وعاون ة لو تتتتتتتتتتتتتتتع هنج قائم على 

 .لردعالتل
  نتتتت  متكني أتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتاب املصتتتتتتتتتتتتتتتلحتتتتة

وحتو زهم لرحويتتتتتتتتب الروع تتتتتتتتة إزاو املختتتتتتتتاطت 
املرصتتتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتتتادات امل كتوابت إيف 

 .عمب ملموس
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 : تعزيز املراقبة والبحوث2اهلدف 
 

املتاقاة والاحوخ أستتتتتتاستتتتتت ة لروج ه قتارات أتتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة  وخ المتيوة 
الوضتتتلى إلبماو  هور وانر تتتار مواومة مضتتتادات امل كتوابت ملا يف مصتتتلحة 
األمن التذائي والصتتتتتتحة العامل ة. ومن الضتتتتتتتوري ووشري ب اانت موثوقة ب تتتتتتأن 

ووزيعهات وووتتتت ف مواومة  -الكائنات الدق وة املواومة ملضتتتادات امل كتوابت
إ تتتتتتاشة  إيف ب اانت عن مدى استتتتتترخدام  -مضتتتتتتادات امل كتوابت وانر تتتتتتارها

عالفت ويف مضتادات امل كتوابت وخملواهتا على امرداد ستالستب األغذية واأل
 خمرلف الا  ات املرأثتا ابلزراعة ووتب ة األ  او املائ ة أيض ا.

و مع الربامج املر نة للمتاقاة والتتتتتتتتتتتتتتتتتد ب اانت وابئ ة قائمة على املخاطت 
 وخ مواومة ما دات امل كتوابتت واستترخدامها وخملواهتا  ات الصتتلة بكب 

بعد املعلومات و تتتتتتمح هذه و قماع شتعي زراعي وستتتتتتل تتتتتتلة الو مة ا ددا. 
وو  مات يف لالستتتتتتتتتتتتتتروادا منها برو  م املخاطت يف الوقو املناستتتتتتتتتتتتتت   لك 

لرول ب للو تتتتع الردعالت املالئمة ورتتتتتد شعال رها مع متور الوقو املخاطت 
 .ئهاوا روا مواومة مضادات امل كتوابتمن 

ا  يف ونظت ا إيف الرناشم الوائم بني أولويتت امل زان ةت شإن املتاقاة و تتتتتتتتاعد أيضتتتتتتتت 
ووج ه قتارات ختصتتتتتتتتتتتتتت ص املوارد اليت وتو   للكواوا واالستتتتتتتتتتتتتترعداد من عالخ 

 حتديد املخاطت قاب أن ورحوخ إيف  االت طوارئ واسعة النما .
ويف  ني أن متاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت/استتتتتتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتتتتتادات 

يف بع  الالدانت من الضتتتتتتتتتوري وعزيز  تتتتتتتتم  بع  الوماعات مثب الصتتتتتتتتحة الثتوا احل وان ة واألغذية ومو رت بووريا أستتتتتع يف ت و اإلن تتتتان لدىامل كتوابت 
احل واانت(. وستتتتتتتتتوف و تتتتتتتتترو د بلدان عديدا من مزيد من الدعم لرح تتتتتتتتتني الناتتتاو تتتةت ووتب تتتة األ  تتتاو املتتتائ تتتة والا  تتتة )مثال ت الرلو خ من عالخ خمل وتتتات 

دا قدرات املخرربات وومويت نظم متاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت مرعد
الومتتاعتتات. وقتتد  تتان الوقتتو ا ن لروستتتتتتتتتتتتتت ع نمتتا  هتتذه اجلهود من أجتتب 

  مان إ تاز وودم اامب.
ووعرزم املنظمة مواتتتتتتتتتتتتتتتلة دعم األعضتتتتتتتتتتتتتتاو يف بناو وووط د قدرات املخرربات 
واملتاقاتتة لرول تتد ب تتاانت رش عتتة اجلودات ومجعهتتا وحتل لهتتا  تتتتتتتتتتتتتتمن نظم املتاقاتتة 

كجزو من اجلهود الركم ل تتتة اعتتتة  الوطن تتتة يف كتتتاشتتتة قمتتتاعتتتات األغتتتذيتتتة والزر 
اناو نظام مركامب ثالثي ملتاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت امل تتتتتتتتتتتتتترتكة لو 

وإن الوتتتتتتتتتوخ املن تتتتتتتتق إيف  (.2)اجلدوخ  واستتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتادات امل كتوابت
املعلومات الوائمة اليت  معها املنظمات الثالثة ب تتتتتتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتتتتتادات 

الالدان يف  رلوة ستتتتتتتتتتتوف ي تتتتتتتتتتتاعدامل كتوابت واستتتتتتتتتتترخدامها يف قماعات خم
لرول ب من التام ة إيف االك تتتتتتتف عن الرهديدات النااتتتتتتت ة ووو  م أثت ماادراهتا 

 .مواومة مضادات امل كتوابت وا روائها

 الرسائل الرئيسية
  ستتوف و تترو د الالدان من حت تتني عمل ة

مجع وحتل ب الا اانت املرصتتلة وواومة مضتتادات 
 .امل كتوابتت واسرخدامها وخملواهتا

  من الضتتتتتتتتتتتتتتتتوري ووشري املتاقاتتتتتتة والاحوخ
مواومة مضتتتتتتتتادات من لرول ب للرصتتتتتتتتم م بتامج 
 .ورتد شعال رهائها امل كتوابت وا روا

  الا تتتاانت اليت يرم مجعهتتتا ووشت املعلومتتتات
للوتارات الكوؤا لرخصتتتتتتتتتتتتتتت ص املوارد من بني 

 .أولويتت الرناشم
  إيف املعتشتتتتة العلم تتتتة واألدلتتتتة مثتتتتة  تتتتاجتتتتة

لرحديد املخاطت  ة لمعالوائمة على أستتتتتتتتتتتتتتتم 
املرصتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت قاب أن 

 .وصاح  االت طوارئ واسعة النما 
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 ة: متك  املمارسات اجليد3اهلدف 

و تتكب ودابري الوقاية من العدوى واإلنرا  الزراعي واملمارستتات يف وتب ة األ  او 
املالئمة ا تكات التئ  تت ة لرشتاط يف استترخدام مضتتادات امل كتوابت املائ ة غري 

وستتتتتتتوو استتتتتتترخدامها. وهذا ي تتتتتتتت ع  هور  االت املواومة وانر تتتتتتتارها. كذلكت 
و تتاهم ممارستتات اإلنرا  الزراعي يف انر تتار املواومة عاتتتة وأهنا وملق من غري 

اه عتتادمتتة غري قصتتتتتتتتتتتتتتتد م كتوابت موتتاِومتتة يف الرتبتتة وامل تتاه من عالخ التي  و تت
معاجلةت واستتتتترخدام ال تتتتتماد العضتتتتتوي أو أمسدا املواد الصتتتتتلاة غري املعاجلة )أي 

  أا م اه اجملاري( وامل اه اجلارية منها.
ويكمن احلب  يف دعم ممارستتتتات اإلنرا  اجل دا اليت ستتتتوف ونموي على مناشع 

اإلنرا  مزدوجة للحد  من ا اثر ال تتتتلا ة ملواومة مضتتتتادات امل كتوابت وحتو ز 
أيضتتتتتتتت ا. كذلكت ميكن هلذه املمارستتتتتتتتات ا  تتتتتتتتنة أن و تتتتتتتتاعد يف احلماية من 
اخل تتتتتتتتتتتتتتتائت املرتتأو تتة من األمتاص املعتتديتتة اليت قتتد وكون متتدمتا وجعتتب اإلنرتتا  
الزراعي ووتب ة األ  او املائ ة أكثت استتتتتتتتتتتردامة. كما أن  تتتتتتتتتتتمان املناولة ا منة 

نر تتتتتتتتتار الكائنات املواومة. لألغذيةت ومعاجلرها وختزينها أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي ملكاشحة ا
وعالوا  على  لكت من الضتوري معاجلة احلواجز أمام وت ري ال لوك ات لرول د 

 ب  ة مواو ة و   ت اعرماد هذه املمارسات اجل دا.
وستتتوف وواتتتتب املنظمة دعم األعضتتتاو يف حت تتتني إنرا  احل واانت الربية واملائ ة 

رتتتتايل من االعرمتتتتاد على للحتتتتد  من  تتتتدوخ  تتتتاالت العتتتتدوىت وتتتتا يول ص ابل
مضتتتتتادات امل كتوابت من عالخ ممارستتتتتات أشضتتتتتب يف  اخ الصتتتتتحةت والنظاشة 

(. كما أن  تتتتتتتتتتمان احلصتتتتتتتتتتوخ على 3واإلتتتتتتتتتتتحاح واألمن الا ولوجي )اجلدوخ 
لوا ات  تتتتتتتتتتد األمتاص اليت ميكن الوقاية منها هام بصتتتتتتتتتتورا عاتتتتتتتتتتتة لرول ص 

ا. ومن الضتتتتتتتوري احلاجة إيف مضتتتتتتادات امل كتوابت وووادي ستتتتتتوو استتتتتترخدامه
ا ومويت لوا ات جديدات بدو ا ابألمتاص اليت و  تتتتتتتتتتتتتترخدم مضتتتتتتتتتتتتتتادات  أيضتتتتتتتتتتتتتت 

 م كتوابت هامة جد ا ب كب موتط ملعاجلرها.
ا شتتتتتتتتتتة كاريا البركار بدائب  ملضتتتتتتتتادات امل كتوابت من  منة وشعالة ووروشت أيضتتتتتتتت 

ت و  تتت  االقرضتتتاوت داأجب معاجلة  االت العدوىت وبدائب وتو   للصتتتحة اجل 
وتب ة احل واانت وعلوها  وممارستتتتتتاتت ةعلم الوراثلنمو ال تتتتتتتيع من عالخ حت تتتتتتني ا

)مثال ت املكو انت الاديلة(. وور تتتتتتتتتم ودابري الصتتتتتتتتتحة النااو ة يمه ة  امسة للحواظ 
على تتتتتتحة الناااتت وإنراجهات وللم تتتتتاعدا يف مكاشحة انر تتتتتار  شات الناااتت 

مواومة مضتتتتتتتادات امل كتوابتت مع عو  يف الوقو  اوه االعرماد على ما دات 
وودابري الصتتتتتتتتتتتتتحة النااو ة والرتويج ملمارستتتتتتتتتتتتتات أكثت متاعاا للا  ة يف  اخ وقاية 

 .الناااتتت مثب اإلدارا املركاملة لآلشات

 الرسائل الرئيسية
  اإلنرا  اجل دا يف ستتتتتتتوف و تتتتتتتاعد ممارستتتتتتتات

عو  ع و  االت العدوىت وا حيد  من احلاجة 
إيف مضادات امل كتوابت و هور مواومة مضادات 

 .امل كتوابت
  ا إيف إدارا انر تتار مترد املمارستتات اجل دا أيضتت 

مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت يف الا  ة وانر تتتتتتارها 
 .من عالخ سل لة الو مة

 عالخ  وروشت الوتي لرحو ز اإلنرتتتتتتاج تتتتتتة من
 .ممارسات زراع ة أكثت شعال ة

  ضادات ملمثة شتي البركار بدائب  منة وشعالة
 إنرا  ج  دو  ج داتتتتتتتتتتتتتتتتحة  من أجبامل كتوابت 

  .لناااتت واحل واانتل
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 : تعزيز االستخداط الرشيد ملضادات امليكروابت4اهلدف 

 
مضتتتتتادات امل كتوابت مع اروواع وستتتتتوو استتتتترخدام يتووع م تتتتتروى استتتتترخدام 

ة من األدويتتتة  الملتتت  على املنرجتتتات احل وان تتتة والناتتتاو تتتة. ونظت ا إيف وجود قلتتت 
الاديلة اليت ختضتتتتتتتتتتتتتتع للاحث واليت هي  ال  ا ق د الرمويتت يناتي ووشري  اية 

املناس  هلا من أجب أشضب ملضادات امل كتوابت الوائمة من االسرخدام غري 
ك   مزيد من الوقو لرمويت أدوية جديدا. ويف الوقو ع نهت من الضتوري 
ووشري احلصوخ املركاش  على مضادات امل كتوابت املالئم وعلى م ورا اخلرباو 

 ملعاجلة  االت العدوى.
وميكن أن وكون قماعات األغذية والزراعة يف عمت بوعب ستتتتتتتتتتوو استتتتتتتتتترخدام 

يف إنرا  األغذية االستتتتتتتتتتتتتترخدام غري املناستتتتتتتتتتتتتت  هلا و  مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت
يؤدي إيف زيتدا  هور موتتاومتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتادات  متتا قتتدواستتتتتتتتتتتتتترختتدامهتتا املوتطت 

احلد من ميكن و امل كتوابت وانر تتتارها. وهذا حيد  بدوره من ع ارات العال . 
أو استتترهداشها  معاجلة مضتتتادات امل كتوابت ومكاشحرها واستتترخدامها الوقائي

خ حت تتتني الر تتتخ صت والوقاية من األمتاصت وووج ه من عال ب تتتكب أشضتتتب
أ؛ منظمة 2019إدارا مضتتتتادات امل كتوابت )املنظمة العامل ة لصتتتتحة احل وانت 

يف احلد من استتتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتتادات وا ي تتتتتتتتتتاهم  ت(2017الصتتتتتتتتتتحة العامل ةت 
ين الردعالت ملكاشحة استتتتتتتتتتترخدام وو د ومثة أدل ة  احل واانت.يف امل كتوابت 

واملائ تة املنرجتة لألغذية حتد  من  احل واانت الربيةمضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف 
 وجتود التاتتكتترتترييت املتوتتتتتتتاومتتتتتتتة لتلتتمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات احلت تتويتتتتتتتة يف هتتتتتتتذه احلت تتواانت 

(Tang ؛ 2017ت و عتونWang 2020ت و عتون .) من املمكن من لت و
 .مواومة مضادات امل كتوابت احت ني إدار 

ا مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت كما دات لآلشات ملعاجلة األمتاص  وو  تتتتتتتتترخدم أيضتتتتتتتتت 
. ورغم (2020ت Reederو Taylor) النااو ة اليت و تتتتا اها الاكررييت والومتيتت

عدم اكرماخ األدل ةت شإن الروديتات الكم ة الواردا يف الرواريت ب تتتتأن استتتترخدام 
ت امل رخدمة للح واانت ما دات ا شات املضادا للم كتوابت أدىن من الكم ا

الربية واملائ ة. إ ا قد يكون الستتتتتتتتتتترخدام هذه املنرجات ماااتتتتتتتتتتتتا يف الا  ة  اثر 
والا  ة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  ت واحل واناإلن تتتتانستتتتلا ة على تتتتتحة 
ويناتي استتتتتتتتتتتتترختتدام ما تتدات ا شتتات املضتتتتتتتتتتتتتتادا (. 2019الصتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتامل تتةت 

 ص ف.ب كب  للم كتوابت يف الناااتت 

 الرسائل الرئيسية

  ستتتتوف ي تتتتاعد حت تتتتني احلصتتتتوخ على م تتتتورا اخلرباو
والوتتتتتتتتتتتتتتتتوات الما ة ومضتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت املالئمة يف 

 .الرصدي لرحدي سوو اسرخدام مضادات امل كتوابت
  ستتوف ي تتاعد ودري  أتتتحاب املصتتلحة من عالخ

لراتتتتاف على املضتتتادات احل وية إعماو ووج هات أشضتتتب 
ملضتتتتتتتتتتتتتتتتتادات غري املنتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  يف احلتتد  من االستتتتتتتتتتتتتتترختتدام 

 .امل كتوابت
 من استتتتتتتتتتترخدام  ستتتتتتتتتتتوف ي تتتتتتتتتتتاعد الرخلص الردرني

وعزيز النمو يف على مضتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف احل واانت 
ا شات ما دات لمخاطت واستتتتتتتتتتتتتتترخدام لغ اب حتل ب  ب  
على  ب تتتتتتكب  صتتتتتت ف لناااتتا يف لم كتوابتا لضتتتتتتادامل

 .مضادات امل كتوابتملكاشحة مواومة العمب ووريا و تيع 
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ا بوعب غ اب التقابة واألنظمة الستتتترخدام مضتتتتادات  ويف العديد من الالدان املنخوضتتتتة واملروستتتتمة الدعبت يزداد الو تتتتع وعو د 
السرخدام  -من موز عي وابئعي األدوية إيف امل رخدمني -امل كتوابت. ابلرايلت من األساسي و ج ع مج ع أتحاب املصلحة

احلصتتتوخ املركاش  على األدوية  ني وكون  تتتتورية. وستتتوف وواتتتتب املنظمة مضتتتادات امل كتوابت ب تتتكب راتتت دت مع  تتتمان 
دعم أتتتتتتحاب املصتتتتتلحة يف استتتتترخدام مضتتتتتادات امل كتوابت استتتتترخدام ا  ك م ات وووشري الروج هات الضتتتتتتورية والردري  على 

ب املمارستتتتتتتتتتات واملعايري الدول ة املعاجلةت واملكاشحة واالستتتتتتتتتترخدام الوقائيت ابلرعاون الوث ق مع ال تتتتتتتتتتتكاو الثالث ني ووشو ا ألشضتتتتتتتتتت
 (.4)اجلدوخ 
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 : تعزيز انوكمة وختصيص املوارد على حنو مستداط5هلدف ا

 
احلوكمة الوعالة اإلدارا امل تتتتتتتتتتتتردامة ملواومة مضتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت.  ووج ه

وهذا يعرمد على اإلرادا ال تت استت ة وعلى إطار مؤستت تتي م تترنري البركار 
ال  اسات والر تيعات ووو  مها ووعزيزها. ومن الضتوري إجتاو دراسات 

 ةت واملواتتتتتواتت وو تتتتع املعايري واملواتتتتتد على اوملخرلف النهج ال تتتت استتتت
 تتتروى الوط ت والوط  الوتعي وعلى م تتتروى املزرعة. وستتتوف ي تتتاعد امل

هذا الاحث يف حتديد اخل ارات امل تتتتتتتردامة اليت ستتتتتتتوف وول د األثت األكرب 
الستتترثمارات العامة ا  الة. كما أن وو تتت ح اتعلى االستتترثمار  والعائدات

حلواشز االقرصتتتادية ألتتتتحاب املصتتتلحة ستتتوف يتشع من أمه ة اواخلاتتتتةت و 
ملوارد ا ة ودعم   تتتتد اوة مضتتتتادات امل كتوابت يف اخلمط ال تتتت استتتتمواوم

 لرنو ذ اخلمط الوطن ة.

وواتتتتتتتتتتب املنظمةت ابالستتتتتتتتترناد إيف عربهتات م تتتتتتتتتاعدا األعضتتتتتتتتتاو  وستتتتتتتتتوف
 اجلماعات االقرصتتتتتتتتتتتتتتادية اإلقل م ة( يف ووع ب واملنظمات اإلقل م ة )مثال  

زيز قدرات وعاحلوار من أجب   تتتتتري ووورتتتتتتد ووو  م عمط العمب الوطن ة 
(. وقد 5ستتتت استتتتات وو تتتتتيعات شعالة )اجلدوخ و الالدان من عالخ بتامج 

 نظم و تتتتتتتتتتمب اليتو تتتتتتتتتتعو املنظمة منهج ة لرو  م الر تتتتتتتتتتتيعات الوطن ة ال
املرصتتتلة وضتتتادات امل كتوابت وستتتالمة األغذية والصتتتحة احل وان ة والنااو ة 

م تتتتتتتتار اإلدارا الردرني ملواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت يف والا  ة. كما أن 
املنظمة ي تتتتتتتتتاعد الالدان يف وو  م قدرات مواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابتت 

مواومة مضتتتتادات امل كتوابت الرول ب من ويف إجتاو حت تتتت نات ودرن ة يف 
وونظ م املنظمتتتة أيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  دورات وتتتدريا تتتة على  موعتتتة أدوات وا روائهتتتا. 

 شات لرعزيز قدرات اهل  ات النا مة الوطن ة يف وو  م و تتتتتتتتتتج ب ما دات ا
وو تج ب ما دات ا شاتت وا يف  لك ما دات ا شات املواومة ملضتادات 
امل كتوابت. وستتتتتوف وواتتتتتتب املنظمة دعم املاادرات اإلقل م ة والدول ة يف 
 اخ "تتتتتحة وا دا" وو تتتتع املعايري ابلرعاون مع منظمة الصتتتتحة العامل ةت 

 العامل ة لصحة احل وان واتكاو دول ني  عتين. واملنظمة
ومن عالخ حتو ز ال تتتتتتتتتتاكات مع الوماع اخلايت واألوستتتتتتتتتاط األكادمي ة 

 عتينت ستتتتتتتتتتتوف وواتتتتتتتتتتتتب املنظمة بناو الدعم للاحوخ والرنم ة  وماركتين
 الضتورية ملكاشحة مواومة مضادات امل كتوابت.

 الرسائل الرئيسية

  أوجتتتتتتتته التتتترتتتتعتتتتتتتتاون املتتتترتتتتعتتتتتتتتدد التتتتوتتتتمتتتتتتتتاعتتتتتتتات
واالعرصتتتتتتتتاتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتورية لو تتتتتتتتع عمط وطن ة 

 .وغايتت شعالة
  إن وعزيز ال تتتتتتتتتتتتتتت تتاستتتتتتتتتتتتتتتتات واألطت الرنظ م تتة

شضال  عن  -ال رواو مواومة مضادات امل كتوابت
ا لر تتتتتتتتتتيع ووش ت  -النهج الوائمة على احلواشز شتتتتتتتتتتت 

 .العمب على مواومة مضادات امل كتوابت
  متتن الضتتتتتتتتتتتتتتتتتوري وتتوشتتري التتتتتتتتدعتتم لتتلتتاتتحتتوخ

واالبركتتتتتارات يف  تتتتتاخ مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت 
 .والادائب والر خ ص واإلنرا 

  ميتتتكتتتن لتتتلتتتمتتتربر االقتتترصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي لتتتلتتتحتتتواشتتتز
واالستتتتتتتتتتترثمارات العامة واخلاتتتتتتتتتتتتة أن يدعم عمل ة 

   د املوارد لرنو ذ اخلمط الوطن ة.
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وتنع الوتارات يف املتا ب املاكتا من عمل ات الالورا والرنو ذ. وهبذه ويناتي إاتاص أتحاب املصلحة يف إعداد ال  اسات 
المتيوةت إبمكان أتتتحاب املصتتلحة أن يمو روا   تتىا أقوى ابمللك ة وااللرزام. وميكن أعذ الو ود يف االعراار على حنو أشضتب 

 يف املتا ب األو ل ة للرنو ذ لرحو ق جناح أكرب ونرائج أطوخ.
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 2025-2021ة للفرتة األنشطة الرئيسي

( املر توة مع األهداف اخلم ة 5-1حتو و ا لتمليرها وأهداشها ا ددات و تعو املنظمة قائمة من األن تمة التئ  ت ة )اجلداوخ 
ومر املتوقع أن توجه هذه األنشطة و ع برام  (. 2( والنواوج والنرائج املمابوة هلا يف سل لة النرائج )ال كب 1)ال كب 
لفرتة مخس سمممممنوات، وسممممموف يتم تعديلقا حسمممممب االقتضممممماء  ا بناء القدرات لألعضممممماء املقدط إىل اوالدعم املنظمة 

. وجيب أن تُنفظذ هذه األنشمممممطة ابلتعاون الوابين وابلتنسمممممين املتوافرةيعكس التقدط احملرز، والتحدايت اجلديدة واملوارد 
ومنظمة الصممممممحة العاملية وبرمم  األمم املتحدة للبيىة  على  العاملية لصممممممحة انيواننظمة امل)مع املنظمات الشممممممريكة 

 مر أجل تاليف ازدواجية اجلقود.املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية 
وو تتتتتتتتترهدف األن تتتتتتتتتمة امل تتتتتتتتترويتت العامل ة واإلقل م ة والوطن ة وا ل ة وو تتتتتتتتتمب الوماعاتت وا يف  لك احل واانت الربية واملائ ةت 

األن مة أيض ا على ال اكات الون ة و موعات العمب اإلقل م ة املن أا منذ إتدار عمة العمب  وعرمدلا  ة. وسوف وا ات ب وا
 ب(ت وا يف  لك املتاكز املتجع ة للمنظمة.2016األويف للمنظمة ب أن مواومة مضادات امل كتوابت )منظمة األغذية والزراعةت 

 
 1األنشطة الرئيسية لتحقين النتيجة  -1اجلدول 

: زايدة الوعي إزاء خماطر مقاومة مضممممممممممادات امليكروابت يف قطاعي األغذية والزراعة واملشمممممممممماركة يف تغيري 1النتيجة 
 املمارسات 

 األنشطة النوات 
 1-1 النات 

ومويت األشكتتتتتتتار 
ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن رشتتتتتتتتع 
م تتتتتتتتتتتروى الوعي 
واإلبتتتتتتتتالغ عتتتتتتتتن 
املختتتتتتتاطت ووت ري 

 ال لوك ات
 

  و تتتتع استتتترتاو ج ات عامل ة وإقل م ة ووطن ة لزيتدا الوعيت والدعوات واإلبالغ عن املخاطتت وغريها
ت الضتتتتوط املرواتتتتلة(. وابالستتتروادا من امل تتتاركة ال تتتاملة  من الردعالت لرت ري ال تتتلوك ات )مثال 

درات املنظمة مع اتكائها على و ع هذه االسرتاو ج ات لر  ري ماا وعمببني الوماعاتت سوف 
 الروع ة وامل اركة األكثت أتثري ا.

  و ع اخلموط الروج ه ة والنما   وأدوات أعتى مل اعدا ال تكاو يف ومويت املنرجات اخلاتة هبم
 واملوجهة للروع ةت والدعوا واإلبالغ عن املخاطت ووت ري ال لوك ات.

  لوك ات لوهم لتتتتتتد اإلعالمي وعمل ات وو  م لل تتتتات لو تتتتع دراستتتتات استتتتروصتتتتائ ة واستتتترتاو ج
م تتتتترويتت امل تتتتتاركة وق استتتتتها. كما أن ق اس امل تتتتتاركة ستتتتتوف يوجه التملية االستتتتترتاو ج ة للمنظمة 
ب أن ك و ة ومكان الدعوات والردري ت والرعل م ووما ق األشكار ب أن ال لوك ات لرعزيز الدعوات 

  كتوابت.إيف العمب واحلتكات االجرماع ة املعن ة ابحلد  من خماطت مواومة مضادات امل
  إجتاو عمل ات وو  م لال ر اجات يف  ايل االوصتتتتتتتتتتتتاالت ووت ري ال تتتتتتتتتتتتلوك ات اليت  تيها املنظمة

واتكاملها لضمان حتديد الوجوات من أجب وصم م املاادرات املرصلة ابلردري  وبناو الودرات يف 
 .2-1الناوج 
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  إجتاو و تتتتتتتتخ ص لل تتتتتتتتلوك ات من أجب حتديد حمتكات ال تتتتتتتتلوك ات املرصتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتادات
امل كتوابت واحلواجز اليت وع ق الرت ري يف اجملموعات ال تتتتتتتتتتتتكان ة امل تتتتتتتتتتتترهدشة؛ واعراار الردعالت 
الرجتيا ة عن طتيق  ارب ع تتتتتتتوائ ة ومتاقاة؛ واستتتتتتترخدام النرائج حب ث و تتتتتتترتاتتتتتتتد هبا الردعالت 

ق ا واسرتاو ج ات وت ري ال لوك ات. وسوف و رخدم املنظمة األدل ة اإل صائ ة والنت ه ج األوسع نما
الر تتارك ة لرحو ز تتت اغة الردعالت املرصتتلة ابلروع ة وامل تتاركة لرحو ق حت تتني م تتردام يف العمب 

 (.2-3ال  اسي واالجرماعي )ابلر ارص مع الناوج 
 

 2-1 النات 
دعتتتتم ووتتتتنتتتتوتتتت تتتتتتتذ 
املتتاتتتتتتتادرات لتتتشتتع 
م تتتتتتتتتتتروى الوعي 

 وامل اركة
 
 

  و تتتتتع منرجات لتشع م تتتتتروى الوعيت والدعوا واإلبالغ عن املخاطت وكون مرك وة مع  موعات
حمددا من أتتتحاب املصتتلحة ومع ال تت اقات الثواش ة. وقد و تتمب هذه املنرجات وستتائط اإلعالم 

امل تتتتاركة يف  اإل اعيت ووستتتتائب الرواتتتتتب االجرماعيت ومنرجات االوصتتتتاالت الر تتتتارك ةت وأن تتتتمة
ت امل تتتتتح(ت و ارب الواقع املعز ز أو االشرتا تتتتي وعناتتتتتت وواعل ة أعتى لرحو ز  اجملرمع ا لي )مثال 

 امل اركة.

  ووشري الردري  للمنظمة وال تتتتتتتتتتتكاو يف  اخ رشع م تتتتتتتتتتروى الوعيت والدعوات وحتل ب ال تتتتتتتتتتلوك اتت
وت ري ال تتتتلوك ات لرحو ق األثت  ووصتتتتم م الردعالت والرو  م إلات ة االوصتتتتاالت الوعالة وأن تتتتمة

 االجرماعي.

  دعم األستتتتتتتتتتتاوع العاملي للروع ة ب تتتتتتتتتتتأن مضتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت و الت الروع ة العامل ة واإلقل م ة
 .1-1والوطن ة وا ل ة املرصلة هبات وووج ه م ار الدروس امل روادا من الناوج 

 ت عرب الوماعات لر  تتتتتتري واادخ عود اجرماعات للدعوا إيف مكاشحة مواومة مضتتتتتتادات امل كتواب
 املعلومات وون  ق إجتاوات أتحاب املصلحة.

  وزويد األوستتتتتتتتتتتتتاط األكادمي ة واجملرمع املدين ابلروج هات ب تتتتتتتتتتتتتأن ك و ة إدرا  مواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات
امل كتوابت يف الرعل م ما قاب اخلدمة لضتتتتتتتتتتتتتتمان أن يرمرع املو وون العامون ومزودو اخلدمات يف 

مواومة  الرول ب منشة واملهارات الضتتتتتتتتتتتتتتتورية مل تتتتتتتتتتتتتتاعدا  رمعاهتم ا ل ة على الوماع اخلاي ابملعت 
 على حنو شعاخ.وا روائها مضادات امل كتوابت 
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 2األنشطة الرئيسية لتحقين النتيجة  -2اجلدول 

يف جمممال مقمماومممة مضممممممممممممادات امليكروابت  ات: تعزيز األدلممظة مر خالل املراقبممة والبحوث املتعممددة القطمماعمم2النتيجممة 
 واستخداط مضادات امليكروابت وخملفات مضادات امليكروابت

 األنشطة النوات 
 1-2النات  

حت تتتتتتتتتتتتتني قدرات 
املتتختترتتربات عتتلتتى 
وتتولتت تتتتتتتد بتت تتتتتتتاانت 
وب اانت وتتتتتتتتو ة 
رش عتتة اجلودا عن 
مواومة مضادات 
املتتتتتتتتت تتتتتتتتتكتتتتتتتتتتوابت 
وخمتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتات 
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 

 امل كتوابت

 

  وو  م منظمة األغذية والزراعة للمخرربات وأنظمة متاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتادات أداا مواتتتتتتتتتتتلة ن تتتتتتتتتتت
امل كتوابت من عالخ م تتتتتؤولني مدربني عن الرو  م. ووود ر هذه الرو  مات الودرات األستتتتتاستتتتت ة 
وو تتتاعد املخرربات يف حت تتتني الك تتتف عن مواومة مضتتتادات امل كتوابت وعصتتتائصتتتها. كما أن 

د أنواع الاكررييت اهلامة للمتاقاة الوطن ة ملواومة مضتتتتتتتتتتتتتتتادات هذا العمب ي تتتتتتتتتتتتتتتاعد يف عزخ وحتدي
 امل كتوابت.

  ومويت أداا جديدا لرو  م الودرات احلال ة للمخرربات من أجب اعراار خملوات مضادات امل كتوابت
 (.يف األعالف واألغذية احل وان ة والنااو ة املن أت شضال  عن اعراار املخلوات يف الا  ة )الرتبة وامل اه

  دعم األعضتتتتتتتتتتتتتتاو عرب وزويدهم ابلردري  املخرربيت واخلموط الروج ه ة والربوووكوالت املعن ة بوابل ة
املخرربات  ومو و يمو رأن  . وهذا ستتتتتتتوف يضتتتتتتتمنالرأثت وضتتتتتتتادات امل كتوابت واعراار املخلوات

اجلودا ملعاجلة  ملوارد لو ع إجتاوات مر وة وول د ب اانت رش عةأن يرم وزويدهم ابالكواوات املت  ة و 
 أمتاص احل واانت الربية واملائ ة وللمتاقاة.

  و تتتتتتتتتع ووج هات عارج ة لضتتتتتتتتتمان اجلودا من أجب الك تتتتتتتتتف عن مواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت
وعصتتتتتتتتائصتتتتتتتتها لرك  ف الدعم للردعالت الرصتتتتتتتتح ح ةت وا يضتتتتتتتتمن وول د ب اانت رش عة اجلودا يف 

 ات امل كتوابت يف قماعات األغذية والزراعة. املخرربات امل اركة يف نظم متاقاة مواومة مضاد

  نواط االنمال  ال تيتية والو مة الواتلة إلن او الرعاون لدعم عمل ة مجع الا اانت واجلهود الدول ة
بكرريية يف الوابئ ة للمضتتتتتتتادات احل وية امل تتتتتتترخدمة  تتتتتتتد املمت تتتتتتتات الاكرريية وا ي تتتتتتتا   أمتاص 

 .احل واانت الربية واملائ ة

 عضتتتتتتتتتتتاو يف استتتتتتتتتتترخدام نظم إدارا املعلومات املخرربية اليت و تتتتتتتتتتترهدف عمل ة مجع الا اانت دعم األ
 املخرربية عن مواومة مضادات امل كتوابتت وحتل لها ووو ريها يف س ا  املتاقاة الوطن ة.
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 2-2 النات 
دعتتتتتتم املتتتتتتتاقتتتتتتاتتتتتتتة 

خ و والتتد والاح
يف  تتاخ موتتاومتتة 
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 
املتتتتتتتت تتتتتتتتكتتتتتتتتتوابتت 
واستتتتتتتتتتتتتترختتتتدامهتتتتا 
وخمتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتات 
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 

 امل كتوابت

 

  أداا وو  م منظمة األغذية والزراعة للمخرربات وأنظمة متاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات مواتتتتتتتتتتتتتتلة ن تتتتتتتتتتتتتت
امل كتوابت لنظم متاقاة مواومة مضادات امل كتوابت من أجب م اعدا األعضاو يف حتديد األن مة 

امل كتوابت لوماعات األغذية  ات األولوية لاناو وحت تتتتتتتتني نظم متاقارها الوطن ة ملواومة مضتتتتتتتتادات 
 والزراعة.

  دعم هنٍج قائم على املخاطت ووتو   األولويتت يف أن تتمة املتاقاة من عالخ ونو ذ معايري مر تتوة مع
املنظمة الصتادرا عن األجهزا الدول ة املعن ة بو تع املعايري )  ةالروج هاخلموط ا ر اجات األعضتاو و 

 (.التذائي العامل ة لصحة احل وانت ه  ة الدسرور

  دعم عمل ة و تتتع وونو ذ األطت اإلقل م ة والربامج الوطن ة  واتتتتلةوالو امت ابلرعاون مع ال تتتتكاوت
 مضتتتتتتتتتتتتتادات وخملوات واستتتتتتتتتتتتترخدامهاملتاقاة مرعددا الوماعات ملواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابتت 

 واألطت الكلوتتتة   تتتث من املنوعتتتة وحتل الت واملواردت الوطن تتتةت لال ر تتتاجتتتات وشوتتت ا امل كتوابت
 .العامل ة

  و تتتتتتتتتتتع وووستتتتتتتتتتت ع نما  اخلموط الروج ه ة املرا ة لرصتتتتتتتتتتتم م املتاقاة املركاملة الوائمة على املخاطت
اخلموط الروج ه ة  . وهذا ي تتتتتتمبالردرني هاودعم ونو ذ ملواومة/استتتتتترخدام مضتتتتتتادات امل كتوابت

مة األغذية والزراعة ومنظمة املرا ة اخلاتتتتة ابملنظمة العامل ة لصتتتحة احل وان والدستتترور التذائي )منظ
وو ع اللم ات األعريا على ب(ت  2019؛ املنظمة العامل ة لصحة احل وانت 2015الصحة العامل ةت 

اخلموط الروج ه ة هل  ة الدستتتتتتتتترور التذائي ب تتتتتتتتتأن عمل ات التتتتتتتتتتتد واإلاتتتتتتتتتتاف املركاملني ملواومة 
إعتتتتتتداد الروج هتتتتتتات ملتاقاتتتتتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت املنوولتتتتتتة عن طتيق األغتتتتتتذيتتتتتتةت ووعزيز أو 

وودي امل اعدا مواومة/اسرخدام ما دات امل كتوابت يف الناااتت وإنرا  وتب ة األ  او املائ ة والا  ة و 
 لألعضاو ش ما حيتزون وودم ا يف ونو ذ عمط عملهم الوطن ة ب أن مواومة مضادات امل كتوابت.

  من أجب دعم األعضتتتتاو يف مجع  ة احل واناملنظمة العامل ة لصتتتتحو تتتتع عموط ووج ه ة ابلرعاون مع
الا اانت املرصتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتادات امل كتوابت على م تتتتتتتروى املزرعة لرودي امل تتتتتتتورا لربامج إدارا 

 مضادات امل كتوابت.

  ووشري الدعم لرنو ذ األن تتتتمة ا ل ة من أجب رتتتتتد جودا األدوية املضتتتتادا للم كتوابت املعد ا للثتوا
 احل وان ة.

  ب املخاطت يف الا اانت املرصتتلة وواومة/استترخدام مضتتادات امل كتوابت حب ث و تترتاتتد هبا دعم حتل
وا روائهات مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت عمل ات الرول ب من الردعالت الوائمة على العلومت و 

 وت اغة ال  اسات.
  دعم ونو ذ املتاقاة الثالث ة لنهج الصتتتتحة الوا دا يف أن تتتتمة م تتتترهدشة لاناو الودرات على امل تتتتروى

الومتي من عالخ ن تتتتتتتتتت ووعزيز الربوووكوالت والرجاربت كما يف الربوووكوخ الذي و تتتتتتتتتعره منظمة 
ي ب را الكراماز راتتتتتتتتتتتتتتتيك ة الوولون ة املنرجة إلنز لالصتتتتتتتتتتتتتتحة العامل ة مؤعتا  للمتاقاة العامل ة املركاملة 

 املوَسع الم ف )بتوووكوخ الدورا الثالث ة(.
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  دعم الاحث الرعاوين املرعدد االعرصتتتتتاتتتتتتات  وخ ك و ة ومو ر املواومةت وانر تتتتتارها وانرواهلا داعب
ب نها و اثر مواومة مضتتتتتتتتتتادات امل كتوابت واستتتتتتتتتترخدامها على قماعات األغذية يف ما الوماعات و 

  .والزراعة
 

 3-2 النات 
وتتتتنتتتتمتتتت تتتتتتتة املتتتتوارد 

يف  والتتتتتتتتوتتتتتتتتدرات
   اخ علم األوب ة

 

 رمويت و تبة منصتة الا اانت اخلاتتة ابملنظمة لدعم األعضتاو يف مجع ب الو امت ابلرعاون مع ال تتكاوت
 الا اانت املرصتتتتتتتتلةو  املرأو ة من احل واانت واألغذية الا اانت املرصتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت

 .يف ا ات ب سرخدام مضادات امل كتوابتاب

 منصتتتتتتة النظام  إن تتتتتتاومع منظمة الصتتتتتتحة العامل ة واملنظمة العامل ة لصتتتتتتحة احل وان من أجب  الرعاون
ستتتع  ا إيف  مضتتتادات امل كتوابت/ واستتترخدام مضتتتادات امل كتوابتملواومة الثالثي للمتاقاة املركاملة 

مضتتتتادات امل كتوابت يف خمرلف مواومة عن  ب اانت متث ل ة وتتتتتح حة من النا  ة اإل صتتتتائ ةووشري 
 الوماعات.

 وووشري ودري  وابئي إلدارا وحتل ب الا اانت املرصلة وواومة مضادات امل كتوابت واسرخدامها  و ع
من عالخ و دات ودريا ة قائمة حبد  اهتا ومد ة يف بتامج املنظمة الوائمة لاناو الودرات الوابئ ة. 

كتوابت وحتل ب وهذا يدعم ونو ذ نظم املتاقاة الوطن ة املركاملة ملواومة/استتتتتتتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل 
 املخاطت حب ث و رتاد هبا املاادرات وال  اسات.
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 3األنشطة الرئيسية لتحقين النتيجة  -3اجلدول 
األغذية والزراعة للممارسممممممات اجليدة للتقليل إىل اندظ األد  مر  ي: اعتماد أصممممممحاب املصمممممملحة يف قطاع3النتيجة 

 حاالت اإلصابة ابلعدوى وانتشار مقاومة مضادات امليكروابت 

 األنشطة النوات 
 1-3 النات 

إات تتتة الروج هتتتات 
ممارستتتتتتتتتتتتتتات لرنو ذ 
للرول تتتب من ج تتتدا 

مواومة مضتتتتتتتتادات 
املتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتوابت 

 وا روائها

 لرول ب من مواومة مضتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت لاجل دا  ممارستتتتتتتتتتتتاتلم تتتتتتتتتتتترودع من األدوات ل ابركار
د ر وااملو  عن ب عتتدوالرعل م  اعتتة وتتا يف  لتتك اخلموط الروج ه تتةقمتتاعتتات األغتتذيتتة والزر يف  وا روائهتتا

 لردري .ل

 الستتتتترخدام مضتتتتتادات امل كتوابتت ا منة والوعالة وووث ق وواادخ األدلة ب تتتتتأن الادائب  استتتتترعتاص
لرول ب من مواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت وا روائهات لابملمارستتتتتتتتتات اجل دا ة صتتتتتتتتتلواالبركارات املر

 .كمحو زات للنمومضادات امل كتوابت   الاديلة لرحب حمب  املكو انت واسرخدام 

  ت ووج هات لرح تتتتتتتني إدارا األمتاص احل وان ة يف الوماعات التئ  تتتتتتت ة إلنرا  األغذية )مثال  إعماو
 ودعم الروتتتتتت ات( األمن األ  ائي يف قماع وتب ة األ  او املائ ةم تتتتتار اإلدارا الردرني لرح تتتتتني 

ابلرعاون مع ال تكاو التئ   نيت وا يف  لك املنظمة العامل ة لصحة احل وان  لرح ني تحة احل وان
 .إنرا  األغذيةات يف تناعاملعن ة واجملموعات 

 تذائيت عمل ة متاجعة استتتتتترضتتتتتتاشة ه  ة الدستتتتتترور ال امل تتتتتتاركة يف عالخ منت ستتتتتتوف ودعم املنظمة
وحتديث "مدونة املمارستتتتات للرول ب إيف احلد  األدىن من مواومة مضتتتتادات امل كتوابت وا روائها" 

وستتتتتتتتتتتتتتع األرما ق ال( لضتتتتتتتتتتتتتتمان قابل ة 2015)منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامل ةت 
 .التذائ ة ل لة الللممارسات اجل دا على امرداد 

 ووج هات إعماو من عالخ استترضتتاشة االوواق ة الدول ة لوقاية الناااتتت عمل ة ت ستتوف ودعم املنظمة
ب تتتتتتتتتتتأن ودابري الصتتتتتتتتتتتحة النااو ةت وا يف  لك بتامج اإلدارا املركاملة لآلشات اليت وول ص احلاجة إيف 

 ما دات مضادات امل كتوابت يف إنرا  الناااتت.

  روج هات ب تتتتتتتتتتتتأن إدارا رحدا للا  ةت إعداد المثب بتانمج األمم املالو امت ابلرعاون مع ال تتتتتتتتتتتتتكاوت
وممارستتات  -وا يف  لك امل اه العادمة وال تتماد العضتتوي واملواد الصتتلاة احل وية -النوايتت الزراع ة

 اإلدارا امل ردامة للرتبة واألرص للرخو ف من  اثر انر ار مواومة مضادات امل كتوابت يف الا  ة.

  للرول ب إيف احلد  األدىن من الرلو خ املرأيت من احل اا الربية ي الا ولوجدعم إعداد ممارستتتتتتتتتتتات األمن
 .والا  ة عار  املزرعة

 

 2-3 النات 
و تتتتتتتتتتتتتتتع ووتتنتتوتت تتتتتتتذ 
التتترتتتتتتتدعتتتالت التتتيت 
وعزز املمارستتتتتتتتتتتتتتات 

  الربية واملائ ةت من عالخ دعم عمل ة و تتتتتتتع الربامج الوطن ة لرح تتتتتتتني تتتتتتتتحة الناااتت واحل واانت
النظاشة اجل دات واإلتتتتتتتتتحاح وممارستتتتتتتتات األمن الا ولوجي اليت ودمج اعراارات مواومة مضتتتتتتتتادات 

 امل كتوابت.
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لرول تتب من لاجل تتدا 
مواومة مضتتتتتتتتادات 
 املتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتوابت

 وا روائها

 

  دعم عمل ة و تتتتتتتتتتتتتتع بتامج الرلو ح الوطن ة والعامل ة ابلرعاون مع املنظمة العامل ة لصتتتتتتتتتتتتتتحة احل وانت
ت وتو   أولويتت اومة مضتتتتتادات امل كتوابت )مثال  للح واانت الربية واملائ ة اليت ودمج اعراارات مو

 .األمتاص احل وان ة امل ؤولة عن أعلى م رويتت اسرخدام مضادات امل كتوابت(

  التام ة إيف بناو الودرات من أجب العمب على األبعاد الا   ة يف ماادراهتا دعم املنظمات ال تتتتتتتتتتتيكة
 اعة.ملواومة مضادات امل كتوابت يف قماعي األغذية والزر 

  الردريا ة لرثو ف املهن ني من أجب ونو ذ نظم  تتتتتتتتمان اجلودا على امرداد  الدوراتو تتتتتتتتع ون تتتتتتتتت
ستتل تتلة إنرا  األغذية. وهذا ستتوف يدعم احلكوماتت والرجمعات املهن ة وأجهزا االعرماد لروشري 

 الردري  يف  اخ سالمة األغذية.

 للرول ب من مواومة مضتتتتتتتتتتتادات ا ددا اجل دا  مارستتتتتتتتتتتاتاملالدورات الردريا ة  وخ وما ق  ن تتتتتتتتتتتت
وا يف  لك الر خ ص املناس  لألمتاص يف تحة احل واانت الربية واملائ ة  توا روائها امل كتوابت

 على م روى املزرعة )وا يف  لك املنرجني على نما  تتري(.

 .و تبة  دعم عمل ة و تتتتع ون تتتتت دراستتتتات احلالة كنما   لالستتتتروادا الوعالة من املمارستتتتات اجل دا
ت املدارس احلول ة للمزارعنيت ووما وات األشكار املرصتتتتتتتتتتتتتلة ابل تتتتتتتتتتتتتلوك ات( ودعالت خمرلوة )مثال  

 م و ات املعتشة واملواقف واملمارساتت وو خ ص ابالسرناد إيف وو  مات أتحاب املصلحة )مثال  
ظهت األثت ال تتتتتتلوك ات واملنهج ات  ات الصتتتتتتلة( والاحث املكررب. وستتتتتتوف و عررب الردعالت اليت و  

  ا لرعزيز الرو  م واالروواو به.اإلنايب األكرب على اسرخدام مضادات امل كتوابت ومواومرها أهداش  
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 4األنشطة الرئيسية لتحقين النتيجة  -4اجلدول 

 ملضادات امليكروابت بطريقة مسؤولة األغذية والزراعة يأصحاب املصلحة يف قطاعاستخداط  -4النتيجة 

 األنشطة النوات 

 1-4 النات 
  تتتتتتتاطتو تتتتتتتع وو

التتتتتترتتتتتتوجتتتتتت تتتتتتهتتتتتتتات 
واملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارد 
لتتالستتتتتتتتتتتتتتتترتتتختتتتتتتدام 
التاتت د ملضتتادات 

 امل كتوابت

 

  امل تتتتتتتامهة يف و تتتتتتتع ومتاجعة وحتديث املعايري الدول ة لالستتتتتتترخدام احلذر ملضتتتتتتتادات امل كتوابت يف
املمارستتات األغذية والزراعة ابلرعاون مع ال تتتكاو. وهي و تتمب على ستتا ب املثاخ ال احلصتتت "مدونة 

للرول تتب إيف أدىن  تتد  من موتتاومتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت وا روائهتتا" هل  تتة التتدستتتتتتتتتتتتتترور التتتذائيت 
املنظمة العامل ة لصتتتتتحة احل وان لالستتتتترخدام التاتتتتت د ملضتتتتتادات امل كتوابت يف احل واانت ووج هات و 

نظمة األغذية ومدونة ال تتتتتتتلوص الدول ة ب تتتتتتتأن إدارا ما دات ا شات إلنرا  ا اتتتتتتتت ب والناااتت )م
ب؛ منظمة  2019؛ املنظمة العامل ة لصتتتتتتتتتتتتتتحة احل وانت 2015والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامل ةت 

 (.2014األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامل ةت 

 لرلا ة طلاات األعضتتتتتتتتتتتتتتاو املرعولة و تتتتتتتتتتتتتتع األدوات والروتتتتتتتتتتتتتتت ات الو امت ابلرعاون مع ال تتتتتتتتتتتتتتتكاوت ب
توابت يف الوماعات امل تتتتتتتتترهدشة )أي الثتوا احل وان ة ووتب ة التاتتتتتتتتت د ملضتتتتتتتتتادات امل ك ابالستتتتتتتتترخدام

 على النحو املعاجلةت واملكاشحة واالستتتتترخدام الوقائي ومن اتتتتتأهنا و  تتتتترياأل  او املائ ة وا اتتتتتت ب( 
ى الرخلص من ودعم األعضتتتتتاو الذين طلاوا امل تتتتتاعدا يف اجلهود اليت ياذلوهنا من أجب املناستتتتت ت 

 .لرعزيز النمو ب كب اتماسرخدام مضادات امل كتوابت 

  و ع م رودع من األدوات ومواد الروج ه اليت وعزز االسرخدام التا د ملضادات امل كتوابتت وا يف
 السرخدام مضادات امل كتوابت لرعزيز النمو.ا منة والوعالة  لك الادائب 

 

 2-4 النات 
و تتتتتتتتتتتتتتع وونو تتتتتتذ 

لرمكني ماادرات 
االستتتتتتتتتتتتتتتتترتتتتختتتتتتتدام 
التاتت د ملضتتادات 

 امل كتوابت

 
 

 اناو ال تتتتتاكات واملنصتتتتتات من امل تتتتتروى العاملي إيف الوط  واحلواظ الو امت ابلرعاون مع ال تتتتتتكاوت ب
عل ها لرعزيز إدارا مضادات امل كتوابت يف ماادرات األغذية والزراعة يف تووف أتحاب املصلحة 

  وي الصلة.

 االستتتترخدام التاتتتت د ملضتتتتادات امل كتوابت يف إنرا  الناااتت ووقايرها من  ووشري دورات ودريا ة  وخ
عالخ مدونة ال تتتتتتتلوص الدول ة اخلاتتتتتتتتة إبدارا ما دات ا شات ملكاشحة استتتتتتترخدام ما دات ا شات 

 املضادا للم كتوابت.

  دعم ن تتتتتتتت  لوات العمب والدورات الردريا ة  وخ األدوات اليت يرم  و تتتتتتتعها لروج ه األعضتتتتتتتاو يف
ت االستترخدام احلذر  الرنو ذ العملي للروتتت ات ب تتأن لالستترخدام احلذر ملضتتادات امل كتوابت )مثال 

 ب(ت واخلنتتتتتتتازيتت والتتتتتتتدواجن 2019يف وتب تتتتتتتة األ  تتتتتتتاو املتتتتتتتائ تتتتتتتة )منظمتتتتتتتة األغتتتتتتتذيتتتتتتتة والزراعتتتتتتتةت 

(Magnusson  2019و عتونت )التتدول تتة )منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة ومنظمتتة  واخلموط الروج ه تتة
ب؛ منظمة األغذية والزراعة  2019؛ املنظمة العامل ة لصتتتتتتتتتتتتتتحة احل وانت 2015الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامل ةت 

 (.2014ومنظمة الصحة العامل ةت 
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 املنرجني واملوز عني )األطااو  تتتتتتتتتتتتتتج ع دعم احلكومات والرجمعات املهن ة لروشري الردري  ووثو ف وو
اعدو األطااو الا متيني وعدمات اإلراتتتتتاد( ب تتتتتأن االستتتتترخدام التاتتتتت د ملضتتتتتادات الا متيون وم تتتتت

 امل كتوابت.

  إجتاو دراستتتات  الة وم تتتو ات وتبط أمتاص   وان ة حمددا بكم ات وأ اط استتترخدام مضتتتادات
ألمتاص اليت وؤدي إيف االسرخدام األعلى ملضادات امل كتوابت وحتل ب عماو األول ة لامل كتوابت إل

 يتت اعرماد االسرخدام احلذر ملضادات امل كتوابت بني أتحاب املصلحة.م رو 

  إجتاو حتل الت ل تتتتتتتتتل تتتتتتتتتلة ق مة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت امل تتتتتتتتترخدمة لصتتتتتتتتتحة احل واانت والناااتت
ووو  مات ألتتتحاب املصتتلحة لوهم م تترويتت اعرماد االستترخدام احلذر ملضتتادات امل كتوابت من 

 امل روى ا لي إيف العاملي.
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 5األنشطة الرئيسية لتحقين النتيجة  -5اجلدول 
 

على لتقليل مر مقاومة مضممادات امليكروابت واحتوائقا اتعزيز آليات انوكمة وختصمميص املوارد مر أجل  - 5النتيجة 
  حنو مستداط يف قطاعي األغذية والزراعة

 األنشطة النوات  

 1-5 النات 
دعم ال تتتت استتتتات 
واألطت الرنظ م تتتتة 
ال رواو موتتتتتاومتتتتة 
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 

  امل كتوابت

 

  دعم األعضتتتتتتتتتاو واملنظمات اإلقل م ة/اإلقل م ة الوتع ة يف إعداد ومتاجعة وحتديث ال تتتتتتتتت استتتتتتتتتات
واألطت املؤست ت ة لرنو ذ عمط العمب الوطن ة. وستوف وواتتب املنظمة استرخدام عربهتات وستوف 

 مب الوطن ة ورتدها ووو  مها.ورعاون مع املنظمات ال تيكة لدعم الالدان يف ووع ب عمط الع

  دعم األعضتتتتتتتتتتاو واملنظمات اإلقل م ة/اإلقل م ة الوتع ة ملتاجعة وحتديث الر تتتتتتتتتتتيعات  ات الصتتتتتتتتتتلة
ملواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت واستتتتتتتتترخدامها يف قماعات األغذية والزراعةت من عالخ استتتتتتتتترخدام 

 املنهج ة اليت و عرها املنظمة هلذا التتص.

  يف إعداد أداا الرو  م الوانون ة لنهج الصتتتتتتتتتتتتتحة الوا دا من أجب املنظمات ال تتتتتتتتتتتتتتتيكة دعم جهود
م اعدا الالدان يف متاجعة و تيعاهتا الوطن ة واإلقل م ة  ات الصلة وواومة مضادات امل كتوابت. 

 وسوف وودم املنظمة الدعم لرنو ذ األداا مع وتك ز على قماعي األغذية والزراعة.

 يف الرخل ص الردرني من بناو على طلاهات  تنظمات اإلقل م ة/اإلقل م ة الوتع ةاألعضتتتتتتتتتتتتتتاو وامل دعم
استتتترخدام مضتتتتادات امل كتوابت لرعزيز النموت على أن وو تتتتع االستتتترخدامات األعتى حتو إاتتتتتاف 

 املهن ني يف  اخ تحة احل وان عرب ووشري الروج هات الضتورية واخل ارات متشوة  ابألسم الوانون ة.

 2-5 النات 
دعتتتتم التتتتاتتتتحتتتتوخ 
 وخ االبركتتارات 
واحلتتتتتتتتتتتتواشتتتتتتتتتتتتز يف 

األغذية قماعات 
 والزراعة

  دعم ووعزيز ال تتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتات والرعتتتتاون للاحتتتتث والرمويت يف  تتتتاخ االبركتتتتارات )األدويتتتتة اجلتتتتديتتتتدات
 عل هالمحراجني ل والر خ ص داعب متاكز التعاية والادائب ملضادات امل كتوابت( لضمان  صوخ

حتو ز املنظمة ال تتتتتتتتتتتتاكات مع الوماع اخلايت واملتاكز املتجع ة للمنظمة . وستتتتتتتتتتتوف على حنو مالئم
 ملواومة مضادات امل كتوابتت ومع األوساط األكادمي ة وماركتين  عتين.

  املربر االقرصادي حلماية النظم التذائ ة من  اثر مواومة مضادات امل كتوابت وا يف  لك  بلورادعم
 لوقف اسرخدام مضادات امل كتوابت يف وعزيز النمو. الرو  مات أو الدراسات الرجتيا ة

  دعم ومويت الا اانت االقرصتتتتتتتتتتتتتادية املرصتتتتتتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت يف الوماعات املنوطة
ت حتل الت املناشع من  ابملنظمة وا يف  لك احللوخ الوائمة على املعتشة واحللوخ االقرصتتتتتتتتتتتتتتادية )مثال 

ات اجل تتدا على حنو أشضتتتتتتتتتتتتتتتب ووول تتد الا تتاانت املرصتتتتتتتتتتتتتتلتتة   تتث الكلوتتة( لتتدعم اعرمتتاد املمتتارستتتتتتتتتتتتتتت
وواومة/استتتتترخدام مضتتتتتادات امل كتوابت. ويف هذا ال تتتتت ا ت ستتتتتوف ودعم املنظمة الدراستتتتتات اليت 
ج خمرلوة يف ال تتتتتتتتت استتتتتتتتتات االقرصتتتتتتتتتادية على امل تتتتتتتتتروى الوط ت  وعكم النرائج املمكنة العرماد هن 

 والوط  الوتعي وعلى م روى املزرعة.
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 3-5 النات 
وتتتتتنتتتتتوتتتتت تتتتتتتذ ودعتتتتتم 
ال تتتتاكات وأوجه 
الرعتتتتاون املرعتتتتددا 

 الوماعات

 .دعم احلوكمة العامل ة ملواومة مضادات امل كتوابت من عالخ امل اركة التش عة امل روى 

  من عالخ دعوا اتتتتتتتتتتتتتتتكاو جدد إيف االلتاط يف العمب على  بني ال تتتتتتتتتتتتتتتكاو املرعددينوعزيز الرعاون
 مواومة مضادات امل كتوابت واسرخدامها لرعزيز إثتاو األشكار بني الوماعات.

  دعم و  تتتتتتتتد املوارد على م تتتتتتتتروى املاادرات الوطن ةت واإلقل م ة والعامل ة للرعاون يف  اخ الصتتتتتتتتحة
عن طتيق وعزيز ال تتتتتتتتتتاكات على امل تتتتتتتتترويتت الوا دا يف ما يرعلق وواومة مضتتتتتتتتتادات امل كتوابت 

 كاشة.

 الاحوخ  التوعزيز العمب مع املتاكز املتجع ة للمنظمة ب تتتتتتأن مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت يف  ا
 وونم ة الودرات وامل اعدا الون ة لألعضاو.

   دعم و تتتتع وونو ذ عمط العمب الوطن ة ب تتتتأن مواومة مضتتتتادات امل كتوابت من عالخ ووستتتت ع نما
ت م تتتتتتار اإلدارا الردرني ملواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت( من أجب  ن تتتتتتت وإتتتتتتتدار أدوات املنظمة )مثال 

 ووع ب عمط العمب الوطن ة ووتو   أولويتت األن مة.
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 إطار رصد خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت 
 2025-2021للفرتة 

يف وث وة عمة العمب(  5-1و عو املنظمت حتو و ا ألهداشها ورمليرهات إطار ا للنرائج يرضمن قائمة ابألن مة التئ   ة )اجلداوخ 
يف وث وة عمة العمب(. وإطار النرائج  2ور تتق مع األهداف اخلم تتة والنواوج والنرائج املمابوة هلا يف ستتل تتلة النرائج )ال تتكب 

ستتتتتتتتتتتتنواتت وستتتتتتتتتتتتوف يرم وعديله   تتتتتتتتتتتت  احلاجة حب ث يعكم الرودم ا تز  مخم ة لورتا مترد علىمعد  لروج ه بتامج املنظم
 والرحديتت اجلديدا واملوارد املرا ة.

وستتتتتتتتوف وودم املنظمة الرواريت ب تتتتتتتتأن مواومة مضتتتتتتتتادات امل كتوابت يف ما اص أهداف الرنم ة امل تتتتتتتتردامةت ابلن تتتتتتتتاة إيف 
أهداف الرنم ة امل تتتتتتردامة األعتى اليت ي تتتتتتاهم ش ها بتانمج املنظمة ب تتتتتتأن مواومة املؤاتتتتتتتات اليت ووع حتو رعاية املنظمة و 

 مضادات امل كتوابت.
ويصتتتتتف اجلدوخ الرايل النواوج الواج  حتو وها واملؤاتتتتتتات املرصتتتتتلة هبا يف إطار كب من األهداف اخلم تتتتتة خلمة عمب املنظمة 

لتتتتتتتد الرودم ا تز من جان  املنظمة على تتتتتتع د ونو ذ  ب تتتتتأن مواومة مضتتتتتادات امل كتوابت. وقد و  تتتتتعو هذه املؤاتتتتتتات
 األن مة. وهذه الوث وة ووش ت أيض ا عموا أول ة لرمويت املؤاتات على حنو أكرب على م روى النرائج وا اثر.

: زايدة الوعي إزاء خماطر مقاومة مضممممممممادات امليكروابت يف قطاعي األغذية والزراعة واملشمممممممماركة يف تغيري 1النتيجة 
 املمارسات

 

  مؤشرات النات  النوات 

 1-1النات  
ومويت األشكار ب تتتتتتتتتتتتأن رشع 
م تتتتتتتتتتتتتتروى الوعي واإلبالغ 
عتتتتتن املتتتتتختتتتتتتاطتتتتتت ووتتتتتتتتتتت تتتتتري 

 ال لوك ات

تشع م تتتتروى الوعيت لعدد الالدان املدعومة من املنظمة لو تتتتع االستتتترتاو ج ات  1-(1)-1-1
 والدعوا واإلبالغ عن املخاطت ووت ري ال لوك ات.

عدد اخلموط الروج ه ة وأدوات ونم ة الودرات اليت ور حها املنظمة إيف ال تتتتكاو  2-(1)-1-1
 لو ع منرجات عاتة هبم يف  اخ االوصاالت ووت ري ال لوك ات.

عدد املاادرات اليت و ملق بدعم من املنظمة لرو  م م تتتاركة أتتتتحاب املصتتتلحةت  3-(1)-1-1
 والردعالت لرت ري ال لوك ات. وحتل ب احلواجز يف وجه الرت ري ووو  م امل اركة

 2-1النات  
دعم وونو تتتذ املاتتتادرات لتشع 

 م روى الوعي وامل اركة

عتتدد املنرجتتات يف  تتاخ الروع تتةت والتتدعوات واإلبالغ عن املختتاطت والرعل م اليت  1-(1)-1-2
 و عرها املنظمة واملرك وة مع  موعات أتحاب املصلحة وال  اقات ا ددا.

املاادرات اليت ونوذها املنظمةت وا يف  لك الدورات الردريا ةت واحلمالت عدد  2-(1)-1-2
واالجرماعاتت للروع ة والدعوا ووت ري ال تتتتتتتلوك ات يف  اخ مواومة مضتتتتتتتادات 

 امل كتوابت.
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 : تعزيز األدلظة مر خالل املراقبة والبحوث املتعددة القطاعات يف جماالت مقاومة مضمممممممادات امليكروابت،2النتيجة 
 واستخداط مضادات امليكروابت وخملفات مضادات امليكروابت

  مؤشرات النات  النوات 

 1-2 النات 
حت تتتتتتتتتتتتتتني قدرات املخرربات 
على وول تتد ب تتاانت وب تتاانت 
 تتتتتتتتتتتتتتخمة رش عة اجلودا عن 
متتتتتتتتوتتتتتتتتاومتتتتتتتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 
املتتتتت تتتتتكتتتتتتوابت وخمتتتتتلتتتتتوتتتتتتتات 

 مضادات امل كتوابت

الوطن ة ملتاقاة مواومة مضتتتتتتتادات امل كتوابت عدد املخرربات امل تتتتتتتاركة يف النظم  1-(1)-2-1
لألغتتذيتتة والزراعتتة اليت نتي وو  مهتتا ابستتتتتتتتتتتتتترختتدام أداا وو  م منظمتتة األغتتذيتتة 

 والزراعة للمخرربات ونظم متاقاة مواومة مضادات امل كتوابت.
و تتتع أداا لرو  م قدرات املخرربات يف اعراار خملوات مضتتتادات امل كتوابت يف  2-(1)-2-1

 غذية والزراعة.ما اص األ
ت اخلموط الروج ه ة عدد الدورات الردريا ة و/أو املوارد املرصلة ابملخرربات )مثال   3-(1)-2-1

ونظم إدارا املعلومات املرصتتتتتتتتتتتتتتلة بربوووكوالت املخرربات( ب تتتتتتتتتتتتتتأن قابل ة الرأثت 
 وضادات امل كتوابت أو اعراار املخلوات املدعومة من املنظمة.

 2-2 النات 
قاتتتتتتتةت والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد دعم  املتا

والاحث يف  االت مواومة 
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات املتت تتكتتتوابتت 
واستتتتتتتتتتتتتترختتتتدامهتتتتا وخملوتتتتات 

 مضادات امل كتوابت

عدد النظم الوطن ة ملتاقاة مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت لألغذية والزراعة اليت  1-(1)-2-2
أداا وو  م منظمة األغذية والزراعة للمخرربات ونظم نتي وو  مها ابستتتتتتتتتتتتترخدام 

 ة مواومة مضادات امل كتوابت.متاقا
عدد الالدان اليت و تتتتتتتتتتتتتترو د من دعم املنظمة يف و تتتتتتتتتتتتتتع وونو ذ نظمها الوطن ة  2-(1)-2-2

وأطتها املرعلوة وواومة مضتتتتتتتتتتتتتادات امل كتوابت و/أو ابستتتتتتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتتتتتادات 
 امل كتوابت.

عدد األن تتتتتتتتتمة الاحث ة املرصتتتتتتتتتلة وتاقاة ورتتتتتتتتتتد مواومة/استتتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتتادات  3-(1)-2-2
ت املوتتاالت العلم تتة واجرمتتاعتتات اخلرباو والروتتاريت الون تتة( اليت  امل كتوابت )مثال 

 سامهو ش ها املنظمة.
 3-2 النات 

ونم تتتتتة املوارد والوتتتتتدرات يف 
  اخ علم األوب ة

إن تتتتتتتتاو منصتتتتتتتتة ب اانت لألغذية والزراعة ب تتتتتتتتأن مواومة/استتتتتتتترخدام مضتتتتتتتتادات  1-(1)-2-3
جتتتانتتت  منصتتتتتتتتتتتتتتتتة النظتتتام الثالثي للمتاقاتتتة  امل كتوابت لتتتدعم الروتتتدم ا تز من

املركاملة واألعضتتتتتاو على تتتتتتع د أن تتتتتمة رتتتتتتد مواومة مضتتتتتادات امل كتوابت 
 واسرخدامها.

ت  لوتتتتتات العمتتتتتب  2-(1)-2-3 عتتتتتدد التتتتتدورات الرتتتتتدريا تتتتتة واملوارد يف علم األوب تتتتتة )مثال 
امل كتوابت والربوووكوالت( إلدارا وحتل ب الا اانت املرصتتتتتتتتتتلة وواومة مضتتتتتتتتتتادات 

 واسرخدامها بدعم من املنظمة.
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اعتماد أصممممحاب املصمممملحة يف قطاعي األغذية والزراعة للممارسممممات اجليدة للتقليل إىل اندظ األد  مر  :3النتيجة 
 حاالت اإلصابة ابلعدوى وانتشار مقاومة مضادات امليكروابت

  مؤشرات النات  النوات 

 1-3 النات 
إات تتتتتة الروج هتتتتتات لرنو تتتتتذ 

للرول ب املمارستتتتتتتتتتتتات اجل دا 
من موتتتتتاومتتتتتة مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 

 امل كتوابت وا روائها

ت مواد الروج ه يف امل رودع و  1-(1)-3-1 دورات العدد املوارد اليت أنرجرها املنظمة )مثال 
للرول ب من مواومة مضادات لرعزيز املمارسات اجل دا  الرعل م ة اإللكرتون ة(

 يف قماعي األغذية والزراعة. روائها امل كتوابت وا
عدد الالدان اليت ودعم ش ها املنظمة ونم ة الودرات لرعزيز املمارستتتتتتتتتتتتتتات اجل دا  2-(1)-3-1

من عالخ ونو ذ اخلموط  لرول ب من مواومة مضتتتتتتادات امل كتوابت وا روائهال
؛ 2015الدول ة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتحة العامل ةت الروج ه ة 

ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  2019املنظمة العامل ة لصتتتتتتتتتتحة احل وانت 
 ( يف األغذية والزراعة.2014الصحة العامل ةت 

 2-3 النات 
و تتتتتتتتتتتتتتع وونو تتذ الرتتدعالت 
لر تتتج ع املمارستتتات اجل دا 

لتتترتتتوتتتلتتت تتتتتتتب متتتن متتتوتتتتتتتاومتتتتتتتة لتتت
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات املتتت تتتكتتتتوابت 

 وا روائها

املنظمة الدعم لدمج اعراارات مواومة مضتتتتتتتتتتتتتتادات عدد الالدان اليت ووش ت ش ها  1-(1)-3-2
 امل كتوابت يف الربامج الوطن ة لصحة احل واانت والناااتت الربية واملائ ة.

ت  2-(1)-3-2 عتتتدد التتتدورات الرتتتدريا تتتة املنوتتتذا بتتتدعم من املنظمتتتة واملوجهتتتة للمهن ني )مثال 
مارستتتتات اجل دا األطااو الا متيونت واملو وون احلكوم ون واملزارعون( لرعزيز امل

 . رول ب من مواومة مضادات امل كتوابت وا روائهاوالخلو   االت العدوى 
ت امل تتتتتتتتتو ات ب تتتتتتتتتأن املعتشة واملواقف واملمارستتتتتتتتتاتت  3-(1)-3-2 عدد الدراستتتتتتتتتات )مثال 

تى بدعم من املنظمة  املعتشة ب تتتتتتتتتأن  لاناووو تتتتتتتتتخ ص ال تتتتتتتتتلوك ات( اليت   
الرجارب والرون ات الوعالة لرت ري ال تتتتتتتلوك ات واالستتتتتتتروادا من املمارستتتتتتتات 

 اجل دا.
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 استخداط أصحاب املصلحة يف قطاعي األغذية والزراعة ملضادات امليكروابت بطريقة مسؤولة: 4النتيجة 
 

  مؤشرات النات  النوات 

 1-4النات  
و تتتتتع وو تتتتتاطت الروج هات 

لالستتتتترخدام التاتتتتت د واملوارد 
 ملضادات امل كتوابت

  

عدد املوارد املنرجة بدعم من املنظمة لرعزيز االستتتتتتتتتتتترخدام التاتتتتتتتتتتتت د ملضتتتتتتتتتتتتادات  1-(1)-4-1
ت امل تتتتتتتتتتتتتترودع واخلموط الروج ه تتتة الون تتتة و  دورات الرعل م تتتة التتتامل كتوابت )مثال 

 اإللكرتون ة(.
ذر قدراهتا للرتويج لالستتتتتتتتتترخدام احلعدد الالدان اليت و تتتتتتتتتتاهم املنظمة يف ونم ة  2-(1)-4-1

الدول ة  والروج هاتملضتتتادات امل كتوابتت وشق ما حتد ده ا ر اجات األعضتتتاو 
؛ املنظمة 2015 ات الصتتتلة )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتحة العامل ةت 

ب؛ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتحة  2019العامل ة لصتتتتتتتتتحة احل وانت 
 (.2014العامل ةت 

 2-4النات  
و تتتتتتتتتتتتتتع وونو تتتتتتذ ماتتتتتتادرات 
لرمكني االستتترخدام التاتتت د 

 ملضادات امل كتوابت
 

ت االجرماعات و لوات العمب( اليت و تتتتتتتتتتتتتتاهم يف إقامة  1-(1)-4-2 عدد املاادرات )مثال 
تا عن طتيق  اتتتتاكات أو  رمعات املمارستتتتة إلدارا مضتتتتادات امل كتوابت امل  تتتت 

 دعم املنظمة.
الردريا ة العمل ة لرنو ذ اخلموط الروج ه ة الون ة واملعايري الدول ة عدد الدورات  2-(1)-4-2

 لالسرخدام التا د ملضادات امل كتوابت بدعم من املنظمة.
تى بدعم من املنظمة لوهم م رويتت اعرماد االسرخدام  3-(1)-4-2 عدد الدراسات اليت   

 تتتتتتحة احلذر ملضتتتتتادات امل كتوابت وستتتتتالستتتتتب ق مة مضتتتتتادات امل كتوابت يف
  احل وان والناات.

 
لتقليل مر مقاومة مضمممممممممادات امليكروابت واحتوائقا ا: تعزيز آليات انوكمة وختصممممممممميص املوارد مر أجل 5النتيجة 

 األغذية والزراعة على حنو مستداط يف قطاعي
 

  مؤشرات النات  النوات 

 1-5 النات 
دعم ال تتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتات واألطت 
الرنظ م تتتتة ال رواو موتتتتاومتتتتة 

 امل كتوابتمضادات 

املنظمتتات اإلقل م تتة/اإلقل م تتة الوتع تتة اليت ووش ت ش هتتا  (2( الالتتدان و)1عتتدد ) 1-(1)-5-1
املنظمة الدعم لرعزيز ال تتتت استتتتات واألطت املؤستتتت تتتت ة لرنو ذ عمة العمب الوطن ة 
)مثال  اجرماعات املرابعة واادرا من احلكومة  وخ ت اغة وونو ذ الروت ات يف 

 مط العمب واالسرتاو ج ات وأن مة الرن  ق(. اخ ال  اساتت وع
املنظمات اإلقل م ة/اإلقل م ة الوتع ة اليت وووم ش ها أطت  (2( الالدان و)1عدد ) 2-(1)-5-1

قانون ة جتى وو  مها وووتتتتتت ات لرتتتتتتالح الوانوين مت و تتتتتت اغرها ابستتتتترخدام 
 سات اجل دا.أدوات املنظمةت و/أو متاعاا املعايري الدول ة  ات الصلة واملمار 

املنظمات اإلقل م ة/اإلقل م ة الوتع ة املدعومة إلطال   (2( الالدان و)1عدد ) 3-(1)-5-1
مناق تتتتتتة ب تتتتتتأن الرخلص الردرني من استتتتتترخدام مضتتتتتتادات امل كتوابت لرعزيز 

 النموت أو ونظ مه أو وو  ده.
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 2-5 النات 
دعتتتتتتتم التتتتتتتاتتتتتتتحتتتتتتتوخ  تتتتتتتوخ 
االبتتترتتتكتتتتتتتارات واحلتتتواشتتتز يف 

 والزراعةاألغذية قماعات 
 

عدد دراستتتتتتات احلالة أو وو  مات األثت االقرصتتتتتتادي لرما ق املمارستتتتتتات اجل دا  1-(1)-5-2
 ووعظ م اسرخدام مضادات امل كتوابت اليت ودعمها املنظمة.

 عدد الردعالت املدعومة من املنظمة لرول د األدلة على احلواشز االقرصادية. 2-(1)-5-2
 اخ الاحوخ والرنم ة )مثال  و خ ص نومة التعاية والادائب ال تاكات املن أا يف  3-(1)-5-2

 ملضادات امل كتوابت(.
 3-5النات  

ونو تتتتتذ ودعم ال تتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتتات 
وأوجتتتتتتته الرعتتتتتتتاون املرعتتتتتتتددا 

 الوماعات

عدد املاادرات )مثال  ال تتتتتتتتتتتتتتاكات واألطت اإلقل م ة وماادرات الرعاون الثالثي(  1-(1)-5-3
الرعتتاون يف إطتتار هنج "الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة الوا تتدا" على املتتدعومتتة من املنظمتتة لرعزيز 

 امل روى الوط ت واإلقل مي والعاملي يف ما اص مواومة مضادات امل كتوابت.
عدد الالدان اليت استتتتتتتتتتتتتتروادت من دعم املنظمة لرحديد الثتتات وووع ب عمط  2-(1)-5-3

ت م تتتتتتتتتتتار اإلدارا الردرن ي العمب الوطن ة من عالخ وما ق أدوات املنظمة )مثال 
ملواومة مضادات امل كتوابتت وحتل ب احلالة للمخاطت املرصلة وواومة مضادات 

 امل كتوابت(.
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