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 املوجز
   للجنة الربانمج  الستتتابعة والعشتتترين بعد املائة ه خالل الدورةب تقدمالهذه الوثيقة استتتتجابة للطلب الذي   عرض ت

عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضتتتتتتادات امليكرو ت احلصتتتتتتول على عخر املعلومات اده فالذي مو 
 .بشأن مقاومة مضادات امليكرو تلتعاون الثالثي املتابعة ل، مبا يف ذلك تعبئة املوارد وإجراءات (عمل)خطة ال

  نطاق بشتتأن عمل وكذلك الإطار خطة قة حتت احملق  تائج الرئيستتية والنلتعاون اجماالت ن عامة عحملة م الوثيقة تقد   و
 .تعدد الشركاءوحساب األمانة امل هاوحالة علية متويل

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
   استعراض حمتوى الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسًبا من توجيهات.إىل ة جلنة الربانمج مدعو  إن 

 مسودة املشورة
 مبا يلي:قامت جلنة الربانمج 

 ؛خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابتبتنفيذ  علًما خذتأ 

  وتزويدهم بشكل منتظم آبخر العلومات. أمهية التشاور الشامل مع األعضاءعلى د يأكعادت التأو 
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 معلومات أساسية -ًل أو  
 
 1مذكرة تفاهمبتوقيع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتتتحة احليوان ومنظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العاملية قامت  -1

"هنج ستتتياق ضتتتمن  ةيكولوجيبني صتتتحة احليوان والنظم اإلالقائمة التعاون ملكافحة املخاطر الصتتتحية يف العالقة خبصتتتو  
 .مقاومة مضادات امليكرو تمسألة تضمنت صحة واحدة"، 

 
 :دت مذكرة التفاهم جماالت التعاون األولية التاليةحد  و  -2
 

 مقاومة مضادات امليكرو ت؛ -1
 ( وتبادل املعلومات؛ املنقولة بواسطة األغذيةألمراض ها اواملتوطنة )مبا فيستجدة األمراض احليوانية املنشأ املو  -2
 تعزيز نظم الصحة.و  -3

 
جماالت التعاون واإلجراءات احملددة يف خطة عرض املزيد من  لتفصتتتتتتتتتتتتتتيل أنه جيب على مذكرة التفاهم وتنص  -3

 .التنفيذي الثالثي يجتماع التنسيقالواعتمادها وحتديثها من قبل املنظمات الثالث خالل اوضعها ثالثية يتم  عمل

 
 ةالتعاونيأنشتتتتتتتتتتطة مشتتتتتتتتتتةكة لتعبئة املوارد  طة العمل الثالثية إجراء طلبت مذكرة التفاهم من املنظمات الثالث و  -4

ز تعبئة يتركإن و . شتتتة املتمويل لل مناستتتبة لية متفق عليهاعماًل آب)خطة العمل( ا اصتتتة  ا ملقاومة مضتتتادات امليكرو ت 
على خطة العمل الثالثية  يف البداية ينصتتتتتبستتتتتواحدة صتتتتتحة املتعلقة بنهج املوارد املشتتتتتةكة الية التمويل املشتتتتتة  الثالثية 

 .امليكرو تملقاومة مضادات 
 

 خطة العمل الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت -ااثنيً 
 
على مذكرة  هابعد توقيع، منظمة الصتتتحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتحة احليوان  درت -5

لضمان وذلك (، مبشاركة برانمج األمم املتحدة للبيئة، 2020-2019عامني )مدهتا وضع خطة عمل إىل التفاهم الثالثية، 
 خطة عمل املنظمة مع طة هذه ا وضتتتتتتتتتتتتتوعة حتت إطار مجيع األنشتتتتتتتتتتتتتطة املوتتواءم النظر يف مجيع األبعاد ذات الصتتتتتتتتتتتتتلة. 

د واسطة موار ل أنشطة املنظمة املضطلع  ا بوتكم   هاهم بشكل مباشر يف تنفيذاوتس ،مضادات امليكرو تقاومة بشأن م
  .ومن خارج امليزانيةادي الربانمج العمن 
 
 :ا يليالقيام مبلدعم يف ما بينها تتألف خطة العمل من مخسة جماالت تركيز مةابطة و  -6
 

 الثالث وبرانمج األمم املتحدة للبيئةاملنظمات ستتتتتقوم تقدم يف هذا اجملال، حراز إل :تنفيذ خطط العمل الوطنية -1
األدلة واألدوات لدعم و ب( ) ؛تجريبيةالبلدان الالدعم القطري لتنفيذ خطط العمل الوطنية يف تقدمي أ( ): مبا يلي

                                                      
1  .pdf2018-May-Tripartite-https://www.who.int/zoonoses/MoU. 

https://www.who.int/zoonoses/MoU-Tripartite-May-2018.pdf
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مقاومة لتقليل من املتأتية من ااالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية للمنافع  اتتقييموإجراء ج( )؛ هاتنفيذ برامج العمل الوطنية وتقييم
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان البنك الدويل  هامضتتتتتتتادات امليكرو ت  الشتتتتتتتةا  مع منظمات أخرى، مبا في

 حتليتتل األطر القتتانونيتتة وحتتتديتتد ا يتتارات التنظيميتتة الوطنيتتة توجيهتتات بشتتتتتتتتتتتتتتتأن وضتتتتتتتتتتتتتتع و )د(  ؛االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي

 .املتاحة ةواإلقليمي
 الثالث وبرانمج األمم املتحدة للبيئة تتيح املنظمات تقدم يف هذا اجملال، ستتتتتتتتتتتتتإلحراز  وتغيري السلللللللللللو : ةوعيتال -2

املتعلقة مبقاومة ملعلومات بشتتتتتأن ا "صتتتتتحة واحدة"هنح مستتتتتتودع عاملي مفتود املصتتتتتدر ملوارد إنشتتتتتاء أ( ) ما يلي:
على تغيري الستتتتتتتتتتتتتتلو  وتقييم ات حلقات عمل إقليمية لبناء القدر جمموعة تنظيم و ب( )مضتتتتتتتتتتتتتتادات امليكرو ت؛ 
 .دةاحملدو ذات املوارد للبلدان إعالمية موارد وإعداد ج( )االحتياجات األساسية؛ 

مضللللللادات امليكروابت ر البشللللللر وا يواانت  واسللللللت دا  ورصللللللدها مقاومة مضللللللادات امليكروابتمراقبة  -3
 الثالث وبرانمج األمم املتحدة للبيئةاملنظمات وم قتتقدم يف هذا اجملال، ستتتتتتتتحراز إل والنبااتت واألغذية والبيئة:

 عدد خمتار مراقبة وطنية يف إنشتتتتتتتتتتتتتاء نظم دعم و ب( )بشتتتتتتتتتتتتتأن املراقبة والرصتتتتتتتتتتتتتد؛ توجيهات أ( وضتتتتتتتتتتتتتع ) :مبا يلي

منصتتتتتتتتة النظام الثالثي يف وإدراجها مقاومة مضتتتتتتتتادات امليكرو ت خبصتتتتتتتتو  جتميع البياانت و ج( )بلدان؛ من ال
دراستتة واالضتتطالع بد( )؛ للمراقبة املتكاملة بشتتأن مقاومة مضتتادات امليكرو تخاستتتخدام مضتتادات امليكرو ت

 .املغشوشةو  النوعية ةاملتدني حول املنتجات املضادة للميكرو ت مجع البياانتعن جدوى 
املنظمات الثالث وم إلحراز تقدم يف هذا اجملال، ستتتتتق اإلشللللراال والسللللت دا  األمثل ملضللللادات امليكروابت: -4

املشتتتتتة  بني القطاعات لدعم معنية  أ( إنشتتتتتاء جمموعة استتتتتتشتتتتتارية ثالثية ) مبا يلي: وبرانمج األمم املتحدة للبيئة
القطاعات املشتتتتتتتةكة بني فعالية الللحفاظ على ووضتتتتتتتع توجيهات ب( )بشتتتتتتتأن مقاومة مضتتتتتتتادات امليكرو ت؛ 

 .م إلكةونية ثالثيةإنشاء منصة تعل  و ج( )ملضادات امليكرو ت؛ 
 2.تفعيل إطار الرصد والتقييم خلطة العمل العامليةخاصة املراقبة والتقييم، و  -5

 
 متعدد الشتتتتتتتتركاء، يدعو حستتتتتتتتاب أمانة خطة العمل من خالل ستتتتتتتتيتم متويل  هالثالث على أناملنظمات  تفقتوا -7

 .قاومة مضادات امليكرو ت لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامةالذي متثله موارد ملواجهة التهديد العاملي تعبئة املإىل 

 
وقع يت ال خطة العمل، 2019شتتتتتتبا  خيف فرباير ،والعشتتتتتترونا امس الثالثي التنفيذي  يجتماع التنستتتتتتيقالاعتمد او  -8

 ملنظمة الصتتتتتتتتتتتتتحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتتحة احليوان ون العامبون الحق املدير يف وقت عليها 

 .تعدد الشركاءحساب األمانة املاليت سيقوم عليها األسس هذه خطة العمل وترسي . 2019 أايرخيف مايو

  

                                                      
2  /framework/en-evaluation/tripartite-plan/monitoring-action-resistance/global-https://www.who.int/antimicrobial. 

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/monitoring-evaluation/tripartite-framework/en/
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 حساب األمانة املتعدد الشركاء -الثً اث

 
لدعم تنفيذ خطة العمل على املستتتتوايت العاملية  2019 حزيرانخيف يونيو 3حستتتاب األمانة املتعدد الشتتتركاءأطلق  -9

من ممثلني عن املنظمات الثالث التابعة له التوجيهية ة لجنالألف . وتت"ةواحد ةصتتتتتتتتتتتتتتح"يف إطار هنج  ةواإلقليمية والوطني
املوارد خالتنميةيف شتتتتتتتتركاء المنظمة الصتتتتتتتتحة العاملية( وممثلني عن و املنظمة العاملية لصتتتتتتتتحة احليوان و )منظمة األغذية والزراعة 

 نصب(.املاملشاركة على أساس التناوب كل سنتني( ومكتب حساب األمانة املتعدد الشركاء )حبكم تكون و )

 
 ماليني دوالر أمريكي  6مبلغ  2020 عذارخمارس 18املوارد حىت يف شتتتتتتتتتتتتركاء المن لة صتتتتتتتتتتتت  ال احملتشتتتتتتتتتتتتمل األمو و  -10

دوالر  (2) من هولندا، ومليوينأمريكي ماليني دوالر  5 مبلغلمملكة املتحدة، و التابع ل( Fleming) صندوق فليمينغمن 
إلدارة العليا اخالل اجتماع ختيار وقع االأ( )على النحو التايل: هذه الدفعة األوىل ختصتتتتتتتتتتتيص من املقرر و  4.من الستتتتتتتتتتتويد

تقدمي إىل دعيت  5،توستتتطة الدخلاملنخفضتتتة و من البلدان املاثين عشتتتر على  (2019 تشتتترين الثاينخ)نوفمرب الثالث الثالثي
قليمية اإلاملكاتب ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتتحة العاملية، و التابعة مكاتبها القطرية ذات الصتتتتتتتتتتلة اقةاحات عرب 

 .أو إقليميةوخحات ثالثية عاملية اقة ادعوة لتقدمي وصدرت )ب( للمنظمة العاملية لصحة احليوان؛ واإلقليمية الفرعية 

 
تقدم بشتتتأن القضتتتااي املهمة إحراز ىل حتفيز إفيها العمل املشتتتة  الثالثي ؤدي األولوية للمبادرات اليت ستتتيستتتند وت -11

  تبتهي اليت اللجنة التوجيهية إن القطري. و صتتتتتتتتتتتتتتعيد ال ر علىثاأل أكرب قدر منإحداث إىل و ة ستتتتتتتتتتتتتتةاتيجيمن الناحية اال

 وقامت. موارد املاليةتخصتتتتتتتتتيص النهائي للاليف حات على املستتتتتتتتتتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية وكذلك اقة اختيار االيف 
ا . و فيهتتا والبتتت ختيتتار اقةاحتات البلتتدان ، 2020عذار خمتارس 18األول، املنعقتتد يف  هتااجتمتتاعيف  للجنتتة التوجيهيتتةا وفقتً

 .على املستويني اإلقليمي والعامليالعملية نفسها يف ما يتعلق  القةحات ستتبع لذلك، 
 

 2020 عا  ثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت بعدالعمل الخطة  -ارابعً 

 
بني املنظمات للمناقشة يف ما فةة تنفيذ خطة العمل، انتهاء مع اقةاب  ،خطة عمل جديدةضع مسألة إعداد خت -12

 .ريةعملية تشاو جراء إلاملتاحة يارات ا الثالث، مبا يف ذلك 
 

يف صتتتياغة  هتمستتتتشتتتار ستتتتتم ا، و اجلارية  ملناقشتتتاتدراية إبقاء األعضتتتاء على وستتتتحر  املنظمات الثالث على  -13
 احلساب. مدةطوال املقبلة السنتني ات خطط عمل لفة 

 

                                                      
3  en.pdf5493en/ca5493ca/3http://www.fao.org/. 
 )التمويتتتتل وحتتتتالتتتتة امليزانيتتتتة وواثئق احلوكمتتتتة( يف الوقتتتتت احلقيقي على الرابط التتتتتايل: حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب األمتتتتانتتتتةميكن رصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد املعلومتتتتات املتعلقتتتتة  دارة   4

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00. 
 .إثيوبيا وإندونيسيا وبريو وزميبابوي والسنغال والسودان وطاجيكستان وغاان وكمبوداي وكوستاريكا وكينيا واملغرب  5


