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 مقدمة -الأو  
خالل  4/2015دعًما لتنفيذ خطة عمل املنظمة بشأأأأأأأأن مقاومة مضأأأأأأأادات امليكرو تل جرى اعتماد القرار رق   -1

ل ووت صأأأأأأأأأأأأأأياغة خطة عمل املنظمة بشأأأأأأأأأأأأأأأن مقاومة 2015ة التاسأأأأأأأأأأأأأأعة والمالثني ملؤور املنظمةل يف يونيو/ زيران ر الدو 
مضأأأادات امليكرو ت من أجل تطبيق هذا القرارق وقد وافقت الدورة السأأأادسأأأة والسأأأتون بعد املائة للم ل  على خطة 

 ق 2025-2021ملنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكرو ت للفرتة عمل ا
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من قبل جمموعة العمل املعنية تقاومة مضأأأأأأأأأأأأادات وجيري تنسأأأأأأأأأأأأيق العمل املتعلق تقاومة مضأأأأأأأأأأأأادات امليكرو ت  -2
وبقيادة رئي  املسأأؤولني البيطرينيق وتتألف جمموعة العمل هذه من  2015امليكرو ت لدى املنظمة اليت أنشأأ ت يف عا  

موظفني من الو دات واملكاتب الفنية واملكاتب امليدانيةق وقد أنشأأأأأأأ ت نليات تنسأأأأأأأيق متنوعة على املسأأأأأأأتوى اإلقليمي 
 ون اإلقليمي والوطينق ود
وجيري تنظي  التنسأأأأأيق الدون بشأأأأأأن مقاومة مضأأأأأادات امليكرو ت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصأأأأأحة  -3

المالثي(  لتنسأأيق مع برجما األم  املتحدة للبي ة  تعاونا يلي  لالعاملية واملنظمة العاملية لصأأحة احليوان )املشأأار إليه يف م
 وشركاء نخرينق 

 تقدم عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت -اثنًيا
 تنطوي خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكرو ت على مخسة أهداف دعًما ملا يلي:  -4

 
     ذ العديد من األنشأأأطة خالل األسأأأبوع العاملي للتوعية تضأأأادات نف   زايدة وعي أصححباا املحححلبة وكهححرا

هو "نشأأأأر التوعية ووضأأأأع  د  2021األسأأأأبوع العاملي للتوعية تضأأأأادات امليكرو ت امليكرو تق وكان موضأأأأوع 
 الشرتاك مع التعاون المالثيق وأطلقت خطة  1التصاليف جمال اابُتكرت جمموعة أدوات متناسقة قد للمقاومة" و 

مشأأأأأأأأأاورة  قدتوعُ  ل2 2025-2021 عمل منظمة األغذية والزراعة بشأأأأأأأأأأن مقاومة مضأأأأأأأأأادات امليكرو ت للفرتة
 املقاومة على ة ظ ورللخرباء  لوسأأأأأائل االفرتاضأأأأأية بشأأأأأأن اإلدارة املسأأأأأتدامة للطفيليات يف المروة احليوانية تواج 

 املستوى العامليق
 
  لرصأأأأأأأأد الدون ملقاومة مضأأأأأأأأادات للبياجت اتعكف املنظمة على اسأأأأأأأأتحدا  منصأأأأأأأأة   تعزيز املراقبة والببوثو

املنصأأأأأة ل عضأأأأأاء نليًة السأأأأأتضأأأأأافة البياجت بشأأأأأأن مقاومة مضأأأأأادات  ق وسأأأأأتوفر هذه(InFARM) امليكرو ت
امليكرو ت من قطاعات األغذية والزراعة وحتليل ال وسأأوف تكون مكماًل ملنصأأة النظا  المالثي للمراقبة املتكاملة 
ة ملقاومة مضأأأأأأأأأادات امليكرو ت/اسأأأأأأأأأتخدا  مضأأأأأأأأأادات امليكرو تق وبغية تعزيز القدرات املخربية بشأأأأأأأأأأن مقاوم

سأأأأأأأأأأأأأت دورات تدريبية افرتاضأأأأأأأأأأأأأية بشأأأأأأأأأأأأأأن أداة تقيي  منظمة األغذية والزراعة  تمضأأأأأأأأأأأأأادات امليكرو تل عقد
 وأنظمة مراقبة مقاومة مضادات امليكرو ت يف كل من أمريكا الالتينية ونسيا واحمليط اهلادئق لللمختربات

 
  لتعاون مع املركز املرجعي ملنظمة األغذية والزراعة يف اململكة املتحدةل وضأأأأأأأأأأأعت   متكني املمارسحححححححححات اجليدةو 

تنشأأأأأأأأأأيطية مد ا  ودورةً  ل  اإللكرتوين بشأأأأأأأأأأأن مقاومة مضأأأأأأأأأأادات امليكرو تالتعل   جمال يفو يدية  و دةً  املنظمة
مع الرتكيز على مقاومة  أسأأأأأأأأأأأأأابيع بعنوان "املدرسأأأأأأأأأأأأأة احلقلية ملرو الدواجن" تتوجه للميسأأأأأأأأأأأأأرين وكب ار املدربني 6

كانت أول دورة تدريبية إلكرتونية ملدرسأأأأة  قلية للمزارعني يف أفريقياق كما وضأأأأعت أداة و  لمضأأأأادات امليكرو ت
 لتقيي  تنفيذ أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحت ال ألجل نسيا واحمليط اهلادئق

                                                      
1  Awareness Week Toolkit | FAO OIE WHOWorld Antimicrobial . 2021. Trello  

-https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial [ق2022ينأأأأأاير/كأأأأأانون المأأأأأاين  11ذكرهأأأأأا يف  ]ورد [ق]النسأأأأأأأأأأأأأأأخأأأأأة اإللكرتونيأأأأأة

awareness-week-toolkit-fao-oie-who. 
 قروماق 2520-2120خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكرو ت للفرتة ق 2021منظمة األغذية والزراعة ل م  املتحدةق   2

https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who
https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who
https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who
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  نظمة عدة مبادرات بشأأأن اسأأتخدا  وضأأعت امل  التشححجيع علا االسححت دام امل ححاوا ملضححادات امليكروابتو
يف أقالي  متعددة تا يف ذلك: )أ( تنفيذ جمموعة دراسأأات اسأأتقصأأائية عن أتاد اسأأتخدا  مضأأادات امليكرو ت 
خطود ري  الًيا إعداد جييف أفريقيا ونسأأيا واحمليط اهلادئ وأورو  ونسأأيا الوسأأطىو ) ( و  مضأأادات امليكرو ت

كرو ت على مسأأأأتوى املزرعة  لتعاون مع املنظمة العاملية لصأأأأحة ات امليضأأأأادتوجي ية بشأأأأأن رصأأأأد اسأأأأتخدا  م
   الة التزا  مزارع اخلنازير  ملمارسأأأأأأأأات املوصأأأأأأأأى  ا بشأأأأأأأأأن احليوانو )ج( وتنفيذ دراسأأأأأأأأات اسأأأأأأأأتقصأأأأأأأأائية تقي  

فحة مقاومة مكا تطبيقتعزيز و و )د( وكمبوداي وفييت ج يف إندونيسأأأأأيا االسأأأأأتخدا  املتأين ملضأأأأأادات امليكرو ت 
مضأأأأأأأأأأأادات امليكرو ت من قبل قطاع صأأأأأأأأأأأناعة األعالف احليوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  من خالل 

 ل من قبل االحتاد األورووقمشروع ممو  
 
  خبطط  صأأأألة دف دع  األعضأأأأاء يف تنفيذ أنشأأأأطت   املت تعزيز احلو مة وختححححيمل املوارد بطريقة م حححتدامة و

مسأأأأأأار  عنقدت  لقات عمل خمتلطة أن مقاومة مضأأأأأأادات امليكرو ت ل غذية والزراعةل عُ العمل الوطنية بشأأأأأأ
السأأأنغال وسأأأ اليون يف  2021اإلدارة التدرجيي ملنظمة األغذية والزراعة بشأأأأن مقاومة مضأأأادات امليكرو ت عا  

يح التشأأأأأريعات املتصأأأأألة تقاومة قالوس واملغر  وني  ايق ووضأأأأأعت اللمسأأأأأات األخ ة على من  ية املنظمة لتنو 
مضأأادات امليكرو ت أو اسأأتخدا  مضأأادات امليكرو ت يف قطاعات األغذية والزراعةل وحتديم اق وقد    ريب 

 بلًداق 25املن  ية يف أكمر من 
 

وقد صأأأأأأأأأأأأأيي برجما التمويل املتعدد األطراف لن ا صأأأأأأأأأأأأأحة وا دةل من أجل دع  جمال األولوية الرباجمية ملنظمة  -5
ألغذية والزراعة بشأأأن صأأحة وا دةق ولربجما التمويل هذا أربعة نواتا رئيسأأية قائمة على سأأبعة مكوجت مواضأأيعية  ال ا

األولوية الرباجمية بشأأأن صأأحة وا دةل يتممل أ دها يف إدارة خماطر مقاومة مضأأادات امليكرو تق وسأأينفذ برجما التمويل 
 قطريةق على املستوايت العاملية واإلقليمية وال

 التعاون الثالثي بشأن مقاومة مضادات امليكروابت -اثلثًا
متابعة مذكرة التفاه  المالثية ملقاومة مضأأأأأأأأأأأأأأادات امليكرو تل برهن التعاون المالثي عن التزامه تعا ة  إطار يف -6

إنشأأاء األمانة املشأأرتكة المالثية  مشلتمقاومة مضأأادات امليكرو ت اسأأتناًدا إىل حا صأأحة وا دة من خالل تداب  متنوعة 
 ق 2019بشأن مقاومة مضادات امليكرو ت عا  

فضأأأأأأالً عن ل قامت األمانة بتنسأأأأأأيق وصأأأأأأياغة الوثيقة االسأأأأأأرتاتي ية املشأأأأأأرتكة بني التعاون المالثي 2021ويف عا   -7
 برجما األم  املتحدة للبي ة مع أهداف اسرتاتي ية ورؤية على املدى البعيدق 

الفريق القيادي العاملي لن ا صأأحة وا دة املعين تقاومة مضأأادات امليكرو تق وقد اجتمع هذا مانة دعمت األو  -8
 : "التمويل ملعا ةل وهيلوضأأأأأأأأأأأأع خطة عمل وثال  مذكرات إعالمية تدع  إجراءات الفريق 2021الفريق أربع مرات عا  

 ت واستخدا  مضادات امليكرو ت" و"مقاومة مقاومة مضادات امليكرو ت"ل و"اإلشراف على مقاومة مضادات امليكرو 
 مضادات امليكرو ت وأزمة املناخ" 
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وتقود املنظمة عملية إنشأأأأأأأاء املنصأأأأأأأة المالثية للشأأأأأأأراكة املتعددة أصأأأأأأأحا  املصأأأأأأألحة بشأأأأأأأأن مقاومة مضأأأأأأأادات  -9
امليكرو تل  يث تتناول مقاومة مضأأأأأأادات امليكرو ت انطالقًا من حا صأأأأأأحة وا دةق وقد برهنت املناقشأأأأأأة العامة اليت 

 670يث  صأأأأأأأأدت معداًل من الردود اإلجيابية من قبل املبادرة )  الذي تناله هذهأجريت على املنصأأأأأأأأة عن الدع  القوي 
 املائة(ق  يف 93جميًبا بلي 

صأأأأًكا رئيسأأأأًيا  2019ويعد  الصأأأأندوئ االئتماين املتعدد الشأأأأركاء ملقاومة مضأأأأادات امليكرو ت الذي  سأأأأ  عا   -10
مليون دوالر أمريكي  17منذ  سأأأيسأأأه وكن الصأأأندوئ االئتماين من  شأأأد أكمر من فلتمويل األنشأأأطة التعاونية المالثيةق 

 ل برججًما قطراًي وتنفيذهاق فضأأأأأأأالً عن ذلكل اسأأأأأأأتُ  3 11 من أملانيا وهولندا والسأأأأأأأويد واململكة املتحدةق ووت املوافقة على
( التصأأأأأأأأأأأأدي خلطر مقاومة مضأأأأأأأأأأأأادات 1)تنفيذ برجما عاملي مع أربعة جماالت فنية للرتكيزق أما جماالت الرتكيز تلك ف ي 

ة ملكافحة مضأأأأأأأأأادات ي( والنوا ي القانونية والتشأأأأأأأأأريع3)( ورصأأأأأأأأأد خطة العمل العاملية وتقييم او 2)امليكرو ت يف البي ةو 
منصأأأأأأأأأأأأأأأة النظأأا  المالثي للمراقبأأة املتكأأاملأأة ملقأأاومأأة مضأأأأأأأأأأأأأأأادات و ( 4)و امليكرو ت مضأأأأأأأأأأأأأأأاداتامليكرو ت/اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا  
 دات امليكرو تقامليكرو ت/استخدا  مضا

 التبدايت -رابًعا
ينبغي ألنشأأطة مكافحة مقاومة مضأأادات امليكرو ت أن تبى على أدلة راسأأخةق وال يزال تعزيز توليد واسأأتخدا   -11

زايدة الدعوة وتدعي  تنفيذ خطط أما  البياجت بشأأأن مقاومة مضأأادات امليكرو ت يف قطاعات المروة احليوانية ميمل حتداًي 
العمأأل الوطنيأأةق وميكن التع يأأل بعمأأل املنظمأأة يف جمأأال مقأأاومأأة مضأأأأأأأأأأأأأأأادات امليكرو ت عرب تعزيز نليأأات توليأأد البيأأاجت 

 وتقامس ال دعًما ل عضاء يف مساعي   ملكافحة مقاومة مضادات امليكرو تق 
مضأأأادات امليكرو ت قيوًدا من  يث املواردق ولذا فعن عمل املنظمة يف األنشأأأطة املتعلقة تقاومة  ه اشأأأرتاكويواج -12

 املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكرو ت قد يستفيد من زايدة ختصيص املواردق 
أكمر على املسأأأأأأأتوايت العاملية  اوينبغي للتنسأأأأأأأيق املتعدد القطاعات والتعاون بشأأأأأأأأن حا صأأأأأأأحة وا دة أن يتعزز  -13

 واإلقليمية والوطنيةق 
 

                                                      
  واملغر قوب و وغاج والسنغال والسودان وطاجيكستان وزمبابوي وكمبوداي وكينيا  وإندونيسياإثيوبيا   3


