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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة )QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة  
  

NA241/A 

A 

 

 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما،  

 مقاومة مضادات الميكروبات (مشروع قرار)
 

 )2019أبريل/نيسان  12-8مقتطف من تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس (
 

 اجمللس على تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج، وعلى وجه اخلصوص: صادق -18
 

[...] 
 

بعمل املنظمة املتواصـــل يف جمال معاجلة مقاومة مضـــادات امليكروبات ضـــمن ســـياق �ج "صـــحة  رّحب (ز)
رج امليزانية، للتعاون الثالثي على احلاجة إىل املزيد من الدعم، من خالل موارد من خاووافق واحدة"؛ 

بني املنظمة واملنظمة العاملية لصــحة احليوان ومنظمة الصــحة العاملية من أجل مكافحة مقاومة مضــادات 
امليكروبات؛ ودعم إجراء عملية تشـــــاور غري رمسية يقودها الرئيس املســـــتقل للمجلس بالتعاون مع رئيس 

ة ألجل إعداد مشــروع قرار للمؤمتر يكون عاًما وموضــوعًيا جلنة الربنامج ومع أعضــاء اجملموعات اإلقليمي
  [...]؛ ؛2019وموجزًا قد يعتمده املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني يف يونيو/حزيران 

http://www.fao.org/
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 مشروع قرار معروض على المؤتمر
 مقاومة مضادات الميكروبات

 
 إّن المؤتمر،

 
بأمهية التصــــدي للتهديد العاملي املتنامي الناشــــئ عن مقاومة مضــــادات امليكروبات يف البلدان كافًة من خالل �ج  إذ يقرّ 

 ؛2030"صحة واحدة" منّسق ومتعدد القطاعات يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
 

بأّن احلصــول على مضــادات امليكروبات الفّعالة واســتخدامها املناســب واحلذر له دور يف حتقيق إنتاجية الزراعة  وإذ يقرّ 
وبأّن ســـــوء اســـــتخدامها يســـــاهم يف زيادة معدالت املقاومة ملضـــــادات امليكروبات  -وتربية األحياء املائية واســـــتدامتهما 

لطب والصـــــــــحة العامة والرعاية البيطرية ونظم اإلنتاج الغذائية والزراعية يؤثر ســـــــــلباً يف التقدم احملرز على يف جماالت ا مبا
 وسالمة األغذية؛

 
 بأمهية استناد السياسات واملمارسات إىل األدلة العلمية السليمة وإىل مبادئ حتليل املخاطر؛ وإذ يقّر أيًضا

 
اعة بشــــــــأن مقاومة مضــــــــادات امليكروبات، الصــــــــادر عن منظمة األغذية والزر  4/2015على القرار رقم  وإذ يعيد التأكيد

) بشــــــــأن مكافحة مقاومة مضــــــــادات 2016الصــــــــادر عن املنظمة العاملية لصــــــــحة احليوان ( 36ىل القرار رقم يشــــــــري إ وإذ
 ) بشأن البيئة والصحة؛2018الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة ( UNEP/EA.3/Res.4امليكروبات، والقرار رقم 

 
باإلعالن الســـــــــياســـــــــي لالجتماع الرفيع املســـــــــتوى للجمعّية العاّمة لألمم املتحدة بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات وإذ يذّكر 

) وبإنشـــــــاء فريق التنســـــــيق املشـــــــرتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة A/RES/71/3(القرار رقم  2016امليكروبات يف عام 
 مضادات امليكروبات؛

 
يف دورهتا الثامنة والســـــــــتني خطة العمل العاملية بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات  إىل اعتماد مجعية الصـــــــــحة العاملية وإذ يشـــــــير

) اليت كانت لكل من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصـــــــــــــحة WHA 68.7امليكروبات (من خالل القرار رقم 
حة العاملية يف دورته الرابعة احليوان إســهامات وتوجيهات فنية هامة فيها، وإذ يشــري إىل تقارير اجمللس التنفيذي ملنظمة الصــ

 )؛2019واألربعني بعد املائة (
 

بأمهية الدور الذي يؤديه التعاون الثالثي يف تنســــــــيق االســــــــتجابة العاملية لتهديد مقاومة مضــــــــادات امليكروبات  وإذ يقرّ 
وتعزيز تلك االســــتجابة، وجهوده املتواصــــلة للمضــــي يف إدماج األبعاد البيئية من خالل التعاون الوثيق مع برنامج األمم 

 املتحدة للبيئة؛
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يق املشرتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات املرفوع إىل األمني العام لألمم إىل تقرير فريق التنس وإذ يشير
املتحدة، وضـــرورة مواصـــلة العمل املشـــرتك لوكاالت األمم املتحدة والدول األعضـــاء وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني اآلخرين، 

ومة مضادات امليكروبات اليت حتدق بصحة البشر وكذلك ضرورة توفري مزيد من االستثمارات للتخفيف من هتديدات مقا
 واحليوان والنبات وسالمة األغذية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛

 
على احلاجة إىل �ج متســق وشــامل ومتكامل ومتزن على املســتوى العاملي واإلقليمي والوطين من خالل  وإذ يعيد التأكيد

فاعلة املعنية يف قطاعات الصـــــــــحة البشـــــــــرية واحليوانية والنباتية والزراعة وتربية �ج "صـــــــــحة واحدة" تشـــــــــرتك فيه اجلهات ال
 األحياء املائية والبيئة وسالمة األغذية؛

 
بشـأن مقاومة مضـادات امليكروبات والدورة  قرارإىل قيام الدورة الثانية والسـبعني جلمعية الصـحة العاملية باعتماد وإذ يشير 

 للجمعية العاملية للمندوبني الوطنيني لـ [املنظمة العاملية لصحة احليوان]؛العامة السابعة والثمانني 
 

 فإن المؤتمر،
 

مع برنــامج األمم  1العمــل اجلــاري ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة، مبــا يف ذلــك من خالل التعــاون الثالثي يــدعم -1
التصــــــــدي ملقاومة مضــــــــادات ، بغية 2املتحدة للبيئة ومع الدول األعضــــــــاء والقطاع اخلاص والشــــــــركاء اآلخرين

 امليكروبات يف النظم الغذائية والزراعية مع مراعاة احتياجات قطاعي األغذية والزراعة حول العامل؛
 
اليت وقّعها املدراء العامون ملنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصـــحة  3إىل مذكرة التفاهم الثالثية ويشــير -2

، ويطلب إىل إدارة منظمة األغذية والزراعة التشـــــــاور 2018مايو/أيار  30ة يف احليوان ومنظمة الصـــــــحة العاملي
مع الدول األعضــــــاء بشــــــأن مضــــــمون مذكرة التفاهم الثالثية وخطة عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشــــــأن 

 ) مع إحاطته علًما بعمل فريق التنســـــيق املشـــــرتك بني2020-2019مقاومة مضـــــادات امليكروبات وتنفيذمها (
 الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات؛

 
الدول األعضــــــــــــــاء ومنظمة األغذية والزراعة على تيســــــــــــــري اجلهود لتعزيز حتليل األدلة العلمية الدولية  ويحضّ  -3

وتقامسها ألجل تطوير مقاومة مضــــادات امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة، ونقلها وضــــبطها، مبا يشــــمل 
 جيا؛نقل التكنولو 

 
منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الثالثية األخرى وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  ويشــّجع -4

على إرساء أواصر تنسيق واضحة لتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات الصادرة عن 
رفوعة إىل أجهزهتا الرئاســــية بشــــأن التقدم احملرز يف تنفيذ والية منظمة الصــــحة العاملية، والتوفيق بني تقاريرها امل

 كل منها؛
 

                                                      
1  2019.pdf?ua=1-April-08-updated-Workplan-Tripartite-resistance/publications/AMR-https://www.who.int/antimicrobial 
2  /http://mptf.undp.org 
3  2018.pdf?ua=1-May-Tripartite-https://www.who.int/zoonoses/MoU 

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/AMR-Tripartite-Workplan-updated-08-April-2019.pdf?ua=1
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الدول األعضــــــــاء على املشــــــــاركة يف عمل وكاالت التعاون الثالثي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مع  ويشــــــّجع -5
 أخذه علًما بعمل فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات؛

 
على ضـــرورة زيادة الوعي لدى األوســـاط الســـياســـية والعامة وزيادة مشـــاركة األطراف الرفيعة املســـتوى  ويشــّدد -6

والقيادات لتعزيز التوعية مبقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات وأن يتم التعاطي مع هذه املســــــــــــــألة من خالل �ج 
 ، حبسب االقتضاء؛"صحة واحدة" على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية

 
على ضـــــرورة مواصـــــلة دعم البلدان النامية من أجل تعزيز بناء القدرات مبا يف ذلك من خالل تطوير  ويشــــّدد -7

وتعزيز الربامج والنظم الوطنية للكشــف عن مقاومة مضــادات امليكروبات ومراقبتها ورصــدها، ولرصــد مبيعات 
ة على مضــــــــادات مضــــــــادات امليكروبات أو اســــــــتخدامها؛ ولضــــــــمان احلصــــــــول املناســــــــب ملن يف جمال الزراع

امليكروبـات وتكنولوجيـات التشــــــــــــــخيص واللقـاحـات، اجلـديـدة والراهنـة، ذات اجلودة العـاليـة واآلمنـة والفعـالة 
وبأسعار مقبولة، تلبيًة الحتياجاهتم؛ ومن أجل وضع سياسات إلدارة خماطر مقاومة مضادات امليكروبات يف 

والغذائية املنتجة واملســـــتدامة على حنو أكرب وتعزيزها؛ ومن األغذية والزراعة والبيئة بغرض تطوير النظم الزراعية 
 أجل اختاذ إجراءات لضمان االستخدام الرشيد واملناسب ملضادات امليكروبات؛

 
أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني إىل التنسيق بني وكاالت التعاون الثالثي مع برنامج األمم املتحدة  ويدعو -8

طر املســــــؤوليات يف الرتويج لالســــــتخدامات الرشــــــيدة واملناســــــبة ملضــــــادات للبيئة، وحبســــــب املقتضــــــى، تشــــــا
 امليكروبات يف قطاعي البيئة والزراعة؛

 
على احلاجة إىل موارد من خارج امليزانية لدعم املســـــــاعدة الفنية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة  ويشـــــدد -9

ن أجل صـــــــــياغة خطط عملهم الوطنية املتعددة إىل األعضـــــــــاء فيها يف جمال مقاومة مضـــــــــادات امليكروبات م
 القطاعات بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، وتنفيذها ورصدها.

 
األعضــــــــــــــاء على التقدم احملرز يف التصــــــــــــــدي ملقاومة مضــــــــــــــادات امليكروبات على  بإطالع ويقوم بانتظام -10

ية للمنظمة حبســـــــــــب املقتضـــــــــــى، املســـــــــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، وكذلك األجهزة الفنية والرئاســـــــــــ
وبالتشـــاور املنتظم مع األعضـــاء وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني بشـــأن تنفيذ اإلطار العاملي للتنمية واإلشـــراف 

 ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات.
 

 )2019(اعُتمد يف ... 


