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 :الويب  على 2  امللحق 
 " الصحة جمال يف األداء توحيد " هنج إطار  يف امليكروابت مضادات مبقاومة عينامل  عامليال قيادي ال فريقالإنشاء 

 من قبل منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية/ املنظمة العاملية لصحة احليوان 
 

 معلومات أساسية 

رفع واليته بمدة  امل كروابت  مضييييا ات مبقاومة املعين  )فريق التنسيييي ق   الوكاالت بني  املشيييي   التنسيييي ق فريقاختتم  -1
التزامه مبقاومة التأك د على األمني العام لألمم املتحدة أعا   . و 2019  ن سان/تقريره إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أبريل

 املعين العاملي الق ا ي  الفريقنشييييا  ويعترب إ.  الصييييا  ة التوصيييي ات على أمه ة تنف ذف ه    مضييييا ات امل كروابت يف تقرير  ييييد  
   إحدى التوصيييي ات الرة سيييي ةالق ا ي  الفريق)" الصييييحة جمال يف األ ا  توح د" هنج  إطا  يف امل كروابت مضييييا ات  مبقاومة

والز اعة/ املنظمة العامل ة لصييييييييحة لثالث )منظمة األغذية نظمات ااملية  و حظ ت أبولواليت  فريق التنسيييييييي ق انبثقت عن اليت 
 .احل وان/ منظمة الصحة العامل ة 

ح ا ق  اب   ابلتشيييييييييييييييياو  الو  ق مع مكتبييه أن تقوملثالث نظمييات ااملن ماألمني العييام لألمم املتحييدة طليي  كمييا  -2
  لثالثنظمات اامل اب  تالعاملي. و حوكمة على الصيييع د كه كل  ة سيييي لل   ةهوآل ات إنشييياالفريق الق ا ي اختصييياصيييات  

ألولوية للمضيييي قدًما يف إبسييينا  ا  الذي تتسيييم به لذه املسيييألةوابلطابع املل ِّح  مه ة إنشيييا  ل كل احلوكمة لذاأبمنها  قرا ًا إ
منظمات لل للمديرين العامنيمج ع اجتماعات جمموعة اإل ا ة العل ا  وكذلك يف االجتماع التنف ذي السيييييييييا ن والعشيييييييييرين  

 .ثالثال
ع االستثما ات اليت سُت جم إىل مشا كة و عم  ظ على الزخم الس اسي وتشجفاوس عمل الفريق الق ا ي على احل -3

 .الستجابة ملقاومة مضا ات امل كروابت على املستوايت الوطن ة واإلقل م ة والعامل ةللنهوض اباملستوى  ي ف ع نيس اس 
 اإلنشاء  عملية

 العاملي ي ا  القالفريق  اختصيييياصييييات صيييي اغة امل كروابت مضييييا ات مبقاومة املعن ة الثال  ة  املشيييي كة األمانة  تولت -4
لذه  بشيييييأن مشييييياو ات أجريتو . املتحدة  لألمم العام األمني  مع الو  ق  وابلتشييييياو  التنسييييي ق فريق توصييييي اتالسيييييتنا  إىل اب

 اإلن نت   يييبكة علىمت نظ ِّ   وفعال ات  مناقشيييات خالل من  اخلاص والقطاع املدين واجملتمع األعضيييا  مع  االختصييياصيييات
 .األعضا  عن ة مو لك  إ مشاو ات نظمةكما عقدت امل.  2019 عام طوال

 قبل منلالسييييتعراض و   املشيييياو اتانبثقت عن يت  ال التعل قاتللتحديث على أسييييان    الختصيييياصيييياتاوخضييييعت   -5
 مؤ خيية  سيييييييييييييييياليية يف املتحييدة  لألمم العييام األمني وافقو . 2020  ييييييييييييييبييا /فرباير يف ثالثمنظمييات اللل العييامني املييديرين

 الدعوةجمال  يفو   االسييتشييا ي  الدو  أن أى  و  االختصيياصييات على  الثالث املنظمات إىلوج هها    2020 حزيران/يون و 15
 اليت تدعو ابلتايل الثالث املنظمات  أماماملبا يرة للمسيا لة   ضيعيف حال خ فاعل ةز ا  امللقى على عاتق الفريق الق ا ي سي 

 عن للتعبري  عوة 2020  متوز/يول و يف الثالثت املنظمات أصييييد  و . املتحدة لألمم  العام األمني عن  ن ابةابل   مسً اإىل عقده 
 .الفريق الق ا ي  عضويةالنضمام إىل اب االلتمام
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 واالختيار شكيل لتا

 نو السيابق أو  نو احلال  احلكومات  ؤسيا : يلي  ما امل كروابت مضيا ات  مبقاومة املعين العاملييضيم الفريق الق ا ي  -6
 الشييييي صييييي ة؛  بصيييييفتهمعملون ي الذين احلكوم ني املسيييييؤولني  كبا   أو/و  سيييييابقون  أو حال ون وز ا و  ؛الفريق ق ا ةتويل زمام  ل

 يف نيالرة سييييي  عضيييييا األالق ا ي من كما يتألف الفريق .  اخلاص والقطاع املدين اجملتمع ومنظمات املؤسيييييسيييييات عن نو وممثل
 .مناصبهم حبكم كأعضا   ثالثمنظمات اللل العامني املديرينمن وكذلك  الدويل  لبنكوا للب ئة املتحدة األمم برانمج

. القا ات خمتلفمن  الدخل واملتوسيييطة املن فضييية والبلدانالدخل املرتفعة  البلدانمن   اعضيييوً  25مثة ما جمموعه  و  -7
 األمم برانمجو  املتحدة؛ األمم منظمات من ناإضيييييييييييياف   ناعضييييييييييييو لنا    الثالث  للمنظمات  العامني ملديرينإضييييييييييييافة إىل او 

 مضييييييا ات بشييييييأن للتوع ة العاملي  األسييييييبوع اللشييييييك ل الفريق الق ا ي خت عن اإلعالن  متو . الدويل والبنك للب ئة املتحدة
 .2020 الثاينالشرين /نوفمرب 20املوافق   2020 لعامامل كروابت 

 :التال ة ملبا ئ اب األعضا  اخت ا  د يف وقد اس ُ  -8
 ؛ والس اس ة املهن ة اخلربة   أ)
 ؛ ملام هباابإل االلتزام أو العاملي يا  القالفريق  نطاق  شملهاي اليت جملاالتاب مثبتة  معرفةإظها  و   ب)
 ؛ اجلنسني بني التوازنو    ج)
 ؛اجلغرايف التنوعو    )
 ."الصحة جمال يف األ ا  توح د"نطاق  عرب التمث لو   ه)

 الرئيسية  املهام

 :التال ة الرة س ةاالضطالع ابملهام  إىلالفريق الق ا ي  هدفي -9
  مقاومة  دايتتسل ط الضو  على حتمواصلة و  الس اسي  والزخم عام ال الدعمطابع املل ح و ال على احلفاظ   أ)

 العاملي؛  األعمال جدوليف  امل كروابت مضا ات
 وبرانمج  الثالث  املنظمات  عمل نطاق    توس عل  دعميشمل توفري ال  مبا    الالزمة  جرا اتاإل  اختاذ  إىل  الدعوةو   ب)

 األخرى؛ واإلقل م ة الدول ة والك اانت للب ئة املتحدة األمم
 فع التقا ير  و   امل كروابت مضا ات ملقاومة العامل ة االستجابة يف واملسا لة والثغرات احملرز التقدم  صدو    ج)

 ؛عنها
 واملنظمات املتحدة األمم ووكاالت األعضا  مبشا كة املتعد ين املصلحة أصحابإىل إ را   الدعوةو    )

 من وغريلم والباحثني اخلاص والقطاع املدين واجملتمع اإلقل م ة والك اانت الدول ة واحلكوم ة الدول ة
  مقاومةبشأن  قةمنس  إجرا ات و  مش كة وألداف عامل ة ةمن أجل بلو ة  ؤي الرة س ني املصلحة أصحاب
 ؛ومن أجل العمل لتحق ق ذلك امل كروابت مضا ات

  مقاومة   مكافحة   على  للعمل  ابأل لة  املعين  املستقل  اخلربا   فريق  تقا يرصوص  خب  اتوالتوج ه  املشو ةوإسدا     ه)
  ؛امل كروابت مضا ات
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 وبرامج استثما ات  يف  "الصحة  جمال  يف األ ا  توح د"منظو  و  امل كروابت مضا ات مقاومة  إ  اج   صدو    و)
 ذات اجملاالتغري ذلك من و  واألعالفذية غاأل وإنتاج  والتنم ة والصحة للز اعة  الرة س ة تمويلال أ وات
 .  والدعوة إىل فعل ذلكالصلة

 العمل أساليب

إمساع  خالل منابلد جة األوىل  امل كروابت مضييييييييا ات  مقاومةدول أعمال جبالفريق ابلنهوض   أعضييييييييا قوم  سيييييييي  -10
 علىمهامه  و الفريق  لدافأب على النهوض ونعمل وسييييي .  والوطين العامليدين  الصيييييع على خربا م من  االسيييييتفا ةو   أصيييييوا م

 :الق ام مبا يلي خالل من التحديد وجه
 املش كة؛  العامل ة واأللداف والرؤية االس ات ج ة الدعوة  ساةلوضع وتعم م   عم   أ)
  األسبوع  مثل   امل كروابت  مضا ات  مقاومة  على  لا ز  تركينص     اليتفعال ات  ال  يفشكل فاعل  ب  املشا كة و   ب)

 ؛ التابعة هلم قطاعاتال يف  هلا وال ويج  امل كروابت مضا اتبشأن  للتوع ة العاملي
على   العمل  على  وحتف زلم  الرة س ني  املصلحة  أصحاب  ساعدةملم  ومؤسسا د  م على احلشد  ق  است دامو    ج)

 امل كروابت؛ مضا ات مقاومة ملكافحة  والوطين العامليالصع دين 
 مضا ات مقاومة معاجلة  يف  العامليالق ا ي  الفريق بقض ة للنهوضوخلقها  والشبكات  الفرص  حتديدو    )

 امل كروابت؛
  ملقاومة  لعامل ةا ستجابةالاس اق  يف تق  مها مت اليت واحللول والتحدايتالفجوات و وحتديد االحت اجات   ه)

 .  فع التقا ير عنهاو   امل كروابت مضا ات

 امليكروابت  مضادات ملقاومة العاملية احلوكمة

 سييي تم  إضييياف تني  منصيييتني امل كروابت  مضيييا ات  ملقاومة العامل ة  احلوكمة تشيييمل  العاملي  ي ا  القضيييافة إىل الفريق إ -11
 :  ومهاالحقة مرحلة يف إنشاؤمها

 ؛امل كروابت مضا ات مقاومة مكافحة على للعمل ابأل لة املعين املستقل اخلربا  فريق   أ)
 .امل كروابت مضا ات مقاومةملكافحة  للعمل الشراكة منصة  ب)

 الدعوةرفع مسيييتوى ل امل كروابت  مضيييا ات  ملقاومة العامل ة  االسيييتجابةزمام ق ا ة  الثال ة املكوانت لذهوسيييتتتوىل   -12
 .امل كروابت مضا ات ملقاومة العامل ة للحوكمة املستمر الدعم نظمةوتت ح امل. الشراكات عزيزوت األ لة وتقدمي


