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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112
املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
األنشطة األخرية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات
من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

معلومات أساسية
 - 1شاركت هيئة الدستور الغذائي (اهليئة) بنشاط يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات من الن و و نو مواتن ات
باالستناد إىل املشورة العلمية املقدمة م قبل منظمة األغذية والزراعة (ال او) ومنظمة الصحة العاملية ومبشاركة املنظمنة العاملينة
لصحة احليوان يف كثري م األحيان .1وتتمثل اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها اهليئة يف ما يلي.:
 اعتماد مدونة السلوك للحد من مقاومنة املضنادات امليكروبينة واحتوائهنا ( )CAC/RCP 61-2005النيت
و عتها اللجنة املعنية مبخل ات العقاقري البيطرية؛
 اعتماد اخلطنوط التوييهينة بشنحتن للينل ناار مقاومنة مضنادات امليكروبنات النيت لملنها األغذينة
( )CAC/GL 77-2011اليت و عها فريق املهام احلكومي الدولي املخصص املعين مبقاومة مضادات امليكروبات.
 - 2ويف اآلونة األالرية اعتمد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بن ال ناو ومنظمنة الصنحة العاملينة
الذي انعقد ال و ال رتة م  11إىل  21نوفمرب/تشري الثاني 2112؛ إع ن روما ع التغذينة 2النذي ققنر بحتننن ينبغني
للنظم الغذائية املساهمة يف احلؤوو دون انتشار األمراض املعدية ويف التصدي هلا مبا فيها األمراض احليوانينة املصندر
ومعاجلة مقاومة مضادات امليكروبات .كما ققرت مجعية الصحة العاملية الثامنة والستون (مايو/قيار  )2112إع ن رومنا
وإاار العمل املنبثق عنن لتن يذه الذي قوتى مبا يلي:
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http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobial-resistance/en/
وميك االا ع على إع ن روما ع التغذية على العنوان التالي http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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 رفو مستوى الوعي ب قتحاب املصلحة املعني بشحتن املشاكل النيت تطرحهنا مقاومنة امليكروبنات لةدوينة
وتن يذ تدابري متعددة القطاعات م ئمة ملعاجلة مقاومة امليكروبنات لةدوينة مبنا يف لنس االسنتخدام الرشنيد
ملضادات امليكروبات يف الطب البيطري والطب البشري (التوتية )26؛
 و و وتن يذ الطوط توييهية وانية ل ستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات يف احليوانات املنتجة لةغذية وفق ًا
للمعايري املعرتف بها دولياً اليت تعتمدها املنظمات الدولية املختصة للحدّ م االستخدام غري الع يي ملضادات
امليكروبات والتخلص التدرجيي م استخدامها كمواد حم زة للنمنو يف لنل عندم تنوفر للينل للمخناار علنى
النحو املب يف مدونة الدستور الغذائي للممارسات ( CAC/RCP61-2005التوتية .)25
خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
 - 3قحاات مجعية الصحة ال عاملينة علمنا باملشناكل ات الصنلة مبقاومنة مضنادات امليكروبنات يف عندة مناسنبات
واعتمننندت عموعنننة من ن القنننرارات (WHA58.27 WHA54.14 WHA51.17 WHA47.13 WHA39.27
.)WHA66.22 WHA60.16
 - 2والبت مجعية الصحة العاملية السابعة والسنتون (مايو/قينار  )2112إعنداد مشنروع الطنة عمنل عاملينة بشنحتن
مقاومة مضادات امليكروبات ( )WHA67.25وقدى لس إىل عملية تياغة شارك فيها بشكل نشط كل م ال او واملنظمة
العاملية لصحة احليوان إ افة إىل الدوو األعضاء يف منظمة الصحة العاملية.3
 - 2واعتمدت مجعية الصحة العاملية الثامنة والستون يف مايو/قيار
مضادات امليكروبات .وتضو اخلطة مخسة قهداف اسرتاتيجية:
()1
()2
()3
()2
()2

2112

الطة العمنل العاملينة ملكافحنة مقاومنة

لس الوعي وال هم فيما يتعلق مبقاومة مضادات امليكروبات؛
تعزيز املعارف م ال و الرتتد والبحث؛
احلد م اإلتابة بالعدوى؛
ك الة استخدام مضادات امليكروبات على الوين األمثل؛
مان االستثمار املستدام يف التصدي ملقاومة مضادات امليكروبات.

 - 6وإ تقر الطة العمل العاملية بحتن األثر الرئيسي ملقاومة مضادات امليكروبات يقو على تحة اإلنسان ولك بنحتن
العوامل املساعدة والعواقب مبا يف لس االقتصادية وغريها تتجاوز عاو الصحة وبحتن هنناك حاينة إىل اتبناع نهن
متسق وشامل ومتكامل انط قاً م نه "الصحة الواحدة" مو إشراك تلف اجلهات ال اعلة والقطاعنات من قبينل
الطب البشري والبيطري وقطاعات الزارعة واملالية والبيئة واملستهلك فإنها تهدف قيضناً إىل توايند التعناون الث ثني
ب ال او واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبنات .وميكن االان ع
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http://www.who.int/drugresistance/ar/
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على الطة العمل العاملية 4ينبا إىل ينب مو قرار مجعية الصحة العاملية
على اإلنرتنت.
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على موقو منظمنة الصنحة العاملينة

 - 5وحيث قرار مجعية الصحة العاملية الدوو األعضاء يف منظمة الصحة العاملية على قن تعتمند للنوو مايو/قينار
 2115الطط عمل وانية بشحتن مقاومة مضادات امليكروبات تتواءم مو الطة العمنل العاملينة ومنو املواتن ات واخلطنوط
التوييهية اليت تضعها األيهزة احلكومية الدولية املعنية مثل الدستور الغذائي.
 - 6وع وة على لس تنص الطة العمل العاملية على وين التحديد لت إاار اهلدف  2من إانار العمنل علنى منا يلني:
"ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة قن تتعاون مو منظمة الصحة العاملية يف اإلينراء املننتظم السنتعراض ولنديث مدوننة
املمارسات الواردة يف الدستور الغذائي الذي و عتن منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك مو املنظمة و لس لتقلينل مقاومنة
مضادات امليكروبات إىل قدنى حد واحتوائها واملبادئ التوييهية النواردة يف الدسنتور الغنذائي املتعلقنة بتحلينل ناار
مقاومة مضادات امليكروبات املنقولة باألغذية".
قرار منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات
 - 1وإ تدرك ال او قهمية احلصوو على مضادات ميكروبات فعالة والعواقب الصحية واالقتصادية ملقاومة مضنادات
امليكروبات و رورة اعتماد نه متسق وشامل ومتنوازن ملعاجلنة هنذه املسنحتلة فإنهنا ناقشنت منؤالرا مقاومنة مضنادات
امليكروبات يف الندورة الرابعنة والعشنري للجننة الزراعنة( 6قكتوبر/تشنري األوو  )2112والندورة احلادينة واخلمسن
بعد املائة للمجلس( 7مارس/آ ار  )2112والدورة التاسعة والث ث للمؤمتر (يونيو/حزيران .)2112
 - 11وإن مؤمتر املنظمة بعد قن نظر يف تقرير حالة ع مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئنة 8مشنرياً إىل
النصوص ات الصلة املت ق عليها الصادرة ع هيئة الدستور الغنذائي واملرتبطنة مبقاومنة مضنادات امليكروبنات فضن عن قنرار
مجعية الصحة العاملية والطة العمل العاملية املعتمدة منؤالرا واملنذكورة قعن ه اعتمند القنرار  C 2015/28 Rev. 1بشنحتن مقاومنة
مضادات امليكروبات يف دورتن التاسعة والث ث (يونيو/حزيران  .)2112ويدعو القرار ال او إىل نمان قن مجينو ققسنام
املنظمة منخراة ومُنسّقة ب عالية يف تعزيز العمل بشحتن مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات وتعزيز التعاون الث ثي بن
ال او واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية بغية مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إاار روح نه
"تحة واحدة" .وإ يدعم القرار بقوة العمل اجلاري النذي تقنوم بنن ال ناو من قينل تقينيم األدلنة املتعلمقنة مبقاومنة مضنادات
امليكروبات يف نظم األغذية والزراعة ولديد الثغنرات يف املعنا رف وإتندار توتنيات من قينل مكافحنة مقاومنة مضنادات
4
5
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.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20 -ar.pdf

.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R7-ar.pdf
 6و.http://www.fao.org/3/a-ML895a.pdf 12

ال قرتان
انظر ال قرة .http://www.fao.org/3/a-mn325a.pdf 32
( http://www.fao.org/3/a-mm736e.pdfل ا ع على مشروع قرار ال او انظر املرفق قلف).
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امليكروبات بصورة فعّالة فإنن يطلب كذلس م املنظمة قن تدعم بنشاط وتوفر بناء القندرات عنند االقتضناء يف اتناالت ات
الصلة مبكافحة مقاومة مضادات امليكروبات وقن تدعم تن يذ الطة العمل العاملية بشحتن مقاومة مضادات امليكروبات.
 - 11وحث مؤمتر املنظمة األعضاء على زيادة النوعي واملشناركة والقينادة علنى املسنتوى السياسني لضنمان اسنتمرار
احلصوو على عقاقري مضادة للميكروبات ع اريق استخدام مدوننة املمارسنات املتعلقنة بالتقلينل من مقاومنة مضنادات
امليكروبات واحتوائهننا الصنادرة ع الدستور ا لغذائنني وغريهنا من الصنكوك ات الصنلة .وباإل نافة إىل لنس حنث
األعضاء على تعزيز الرتد الواين ملقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات يف إنتاج األغذية والزراعنة
(األر ية واملائية والعلف) وتنظيم استخدامها واستعماهلا واالمتثاو لتلس اللوائح بالتعناون منو املنظمنة العاملينة لصنحة
احليوان ومنظمة الصحة العاملية وال او وفقاً ملوات ات املنظمة العاملية لصحة احليوان والدستور الغذائي واختا إينراءات
عايلة للتخ يف م اار االستخدام غري امل ئم ملضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات .ميك االا ع على
قرار املنظمة على موقو املنظمة على اإلنرتنت.

التوصيات
 - 12إن اهليئة مدعوة إىل قن تحتالذ علم ًا بتزايند التهديند النذي تشنكلن مقاومنة مضنادات امليكروبنات علنى الصنحة
العامة مبا يف لس مقاومة مضادات امليكروبات النامجة ع اسنتخدام مضنادات امليكروبنات يف السلسنلة الغذائينة وقن
تتخذ اإليراءات ال زمة حسبما هو مطلوب يف الطة العمل العاملية بشحتن مقاومة مضادات امليكروبات ينباً إىل ينب مو
قرار منظمة الصحة العاملينة بشنحتن مقاومنة مضنادات امليكروبنات وقنرار املنظمنة بشنحتن مقاومنة مضنادات امليكروبنات
والتوتيات الصادرة ع املؤمتر الدولي الثاني املعين ب التغذينة .ومتاشني ًا منو اإلقنرار مبواتن ات الدسنتور الغنذائي ات
الصلة يف هذه النصوص و رورة قيام الدوو األعضاء يف منظمة الصحة العاملية بو و الطنط عمنل وانينة بشنحتن مقاومنة
مضادات امليكروبات للوو عام  2115وبالنظر إىل قن نصنوص الدسنتور الغنذائي قند اعتمندت مننذ فنرتة فنإن ال ناو
ومنظمة الصحة العاملية.
 تدعوان قعضاء الدستور الغذائي إىل استعراض مدى اعتمادهم توييهات الدستور الغذائي القائمة وتطبنيقهم هلنا
ولديند الثغنرات الرئيسنية النيت تشنوب تنمينة القندرات وقي لنديات قالنرى يوايهونهنا يف اعتمناد هنذه
املوات ات وتن يذها .ينبغي تقديم هذه املعلومات إىل املنظمة ومنظمة الصحة العاملية إلثراء ختطيط العمل بشنحتن
مقاومة مضادات امليكروبات فيمنا يتعلنق بتن ينذ الطنة العمنل العاملينة وقنرار املنظمنة بشنحتن مقاومنة مضنادات
امليكروبات ال سيما لدعم و و اسرتاتيجيات وانية تتعلق مبقاومة مضادات امليكروبات.
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 وتندعوان قعضن اء الدسنتور الغنذائي إىل اسنتعراض نصنوص الدسنتور الغنذائي احلالينة
و CAC/GL 77-2011وتقييم رورة لديثها مو األالذ يف االعتبار التطنورات النيت انرقت يف هنذا اتناو
على مدى السنوات العشر املا ية واملناقشات واالت اقات املشار إليها قع ه لةيهزة الرئاسية يف ال او ومنظمة
الصحة العاملية ورفو قي اقرتاح لدعم تنقيح النص (م الن و وثيقنة مشنروع) إىل دورة مقبلنة للجننة املعنينة
مبخل ات العقاقري البيطرية و/قو اللجنة التن يذية حسب االقتضاء.

CAC/RCP 61-2005

 وتدعوان قعضاء الدستور الغذائي إىل النظر يف رورة الطلب إىل ال او ومنظمة الصنحة العاملينة واملنظمنة العاملينة
لصحة احلينوان عقند ايتماعنات اخلنرباء السنتعراض قي قدلنة علمينة يديندة ات تنلة مبقاومنة مضنادات
امليكروبات يف السلسلة الغذائية مبا يف لس اليارات إدارة املخاار الحتواء مقاومة مضادات امليكروبنات دعمناً
ألي تنقيح لنصوص الدستور الغذائي.

