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A 

 جلنة الزراعة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30 - 26روما، 

 آخر املعلومات عن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات

 

 موجز
 

ّدم مشروع قرار بشأ  مقاومة (، ُق2014 بعد املائة للمجل  دديسم/رككانو  األو  اخلمسنيعقب الطلب الصادر عن الدورة 

الدورة التاسعة والثالثو  ملؤمتر منظمة األغذية مسني بعد املائة للمجل  أأقرت  مضادات امليكروبات يف الدورة احلادية واخل

املعلومات األساسية  بتقديم تقرير حالة علي ، قام وبناًء. (2015ك4رقم  دالقرار 2015يف يونيوكحزيرا  من ثم والزراعة داملنظمة( 

بعد طلبت الدورة الثامنة عشرة و ص مقاومة مضادات امليكروبات. خيما  عن األنشطة احلالية واملقرتحة للمنظمة ولشركائها يف

(، لدى تشديدها على أهمية عمل املنظمة يف جما  مقاومة مضادات 2015الثاني  تشرينللجنة ال/رنامج دنوأم/ركاملائة 

، أضاًل عن تقدير 2017ك2016األمانة أ  تقدم حتديثًا عن األنشطة اجلارية واملخطط هلا لفرتة السنتني  إىلامليكروبات، 

ة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة خال  الدور. ونامج العمل وامليزانية املعتمدللمتطلبات من املوارد وإتاحتها، متاشيًا مع بر

، واملساهمات ة بشأ  مقاومة مضادات امليكروباتعمل منظمة األغذية والزراع خطة(، قدمت األمانة 2016ال/رنامج دمايوكأيار 

عمل  خطةاألمانة على رجاحة  العضوية تهنأى املستويني املركزي والالمركزي. ومن املوارد البشرية لل/رنامج العادي، عل

اآلليات  على وضعملنظمة، ودعت البلدا  إىل دعم األمانة بواسطة املوارد الالزمة من خارج امليزانية، ملساعدة البلدا  واألقاليم ا

ها يإ  املنظمة ملتزمة بالعمل ضمن اهليكلية الثالثية مع شريكتوعمل املنظمة.  خطةة من أجل املساهمة يف تنفيذ مواألدوات الالز

تعزيز املساعدة على صياغة خطط العمل الوطنية، بنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوا (، والعامليتني دأي م

 واألدوات العاملية واحمللية املطلوبة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات امليكروبات. 

 اللجنة اختاذه من ِقبلاإلجراء املقرتح 

عدن عمدل منظمدة األغذيدة      بآخر املعلومدات اللجنة مددعوة إىل اححاطدة علمدًا بدد     أإ  ، 2015ك4متاشيًا مع قرار املؤمتر رقم 

 والزراعة يف جما  مقاومة مضادات امليكروبات . 

 هذه الوثيقة إىل: توىميكن توجي  أي استفسارات بشأ  حم
Juan Lubroth 

 الصحة احليوانية، املسؤو  األو  عن اخلدمات البيطرية دائرةرئي  

 +39 0657054184 اهلاتف:
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 معلومات أساسية عن مقاومة مضادات امليكروبات   -أواًل

 

(، قددمت  2014عقب الطلب املرأوع من جانب الددورة اخلمسدني بعدد املائدة للمجلد  دديسدم/رككانو  األو         -1

احلادية واخلمسني بعدد   اومة مضادات امليكروبات لدى دورة اجملل  ص مقخيما  وثيقة تعرض دور املنظمة وشركائها يف

املائة، إىل جانب مشروع قرار خبصوص مقاومة مضادات امليكروبات سيقدم لدى الدورة التاسعة والثالثني ملدؤمتر املنظمدة   

( من أجل مناقشت  واختاذ القرار بشأن . وبنداء عليد ، قددمت الوثيقتدا  إىل املدؤمتر الدذي اعتمدد        2015ديونيوكحزيرا  

 كمدا أ  الددورة التاسدعة والدثالثني      لدى دورت  التاسعة والدثالثني.  1(2015ك4مضادات امليكروبات دالقرار بشأ  مقاومة 

لدد   وإطددار العمددل املصدداحب  (ml542e.pdf-http://www.fao.org/3/aقددد اعتمدددت إعددال  رومددا بشددأ  الت ذيددة د   

ما  سدالمة  سياسات رامية إىل ض جدد قادة العامل التزامهم بوضع وتنفيذ(. أhttp://www.fao.org/3/a-mm215e.pdfد

األمدراض املعديدة،  دا أيهدا األمدراض احليوانيدة املصددر، والتصددي ملقاومدة مضدادات امليكروبدات.             نظم األغذية ملنع

 2014نوأم/ركتشدرين الثداني    يف شدهر  رومدا  يف عقدد نبالت ذيدة امل باحضاأة إىل ذلك، يعت/ر املؤمتر الدولي الثداني املعندى   

احنتاج والتجهيز  ظم األغذية،  ا يشمل كاأة عناصر( أ  من املهم أ  تكو  نml542e.pdf-ao.org/3/ahttp://www.fد

والتوزيع، مستدامة وقادرة على الصمود وكفؤة من حيث توأريها أغذية أكثر تنوعًا بطريقة متكاأئة، مدع إيدالء االهتمدام    

 قاومة مضادات امليكروبات.الواجب إىل تقييم التأثريات البيئية والصحية،  ا أيها م

 

اعرتاأًا من  بالتأثري احملتمل للخطر املتفشي ملقاومة مضادات امليكروبات على األمن ال دذائي والت ذيدة،   و -2

إجدراءات موصدى بهدا تتعلدق     املعتمدد  وبالتقدم احملرز يف جما  الطب خال  القر  العشرين، تضدّمن إطدار العمدل    

  قاومة مضادات امليكروبات.

 

 تشددديدها  (، لدددى2015طلبددت الدددورة الثامنددة عشددرة بعددد املائددة للجنددة ال/رنددامج دنوأم/ركتشددرين الثدداني  و -3

يف دورتها املقبلة عن األنشدطة   األمانة أ  تقدم حتديثًا إىلبات، على أهمية عمل املنظمة يف جما  مقاومة مضادات امليكرو

عن تقدير املتطلبات من املوارد وإتاحتها، متاشديًا مدع برندامج    أضاًل  ،2017ك2016اجلارية واملخطط هلا لفرتة السنتني 

 العمل وامليزانية املعتمد.

 

عمل الفاو بشأ   طة( علمًا خب2015أخذت الدورة الثالثة واخلمسو  بعد املائة للمجل  دديسم/رككانو  األو  و -4

املتكاملدة مدع جهدود     األربعدة وبداجلهود   او كوناتهد  2مخد  سدنوات   اتبلد  مددته   والد  اومة مضادات امليكروبات مق

خال  الدورة التاسعة عشرة بعد املائدة  وشريكتيها العامليتني، أي منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوا . 

 (، قدمت األمانة معلومات إضاأية عن املوارد البشدرية املخصصدة للتصددي إىل املخداطر    2016للجنة ال/رنامج دمايوكأيار 

، ب ية مسداعدة البلددا    األعضاءاملتعددة ملقاومة مضادات امليكروبات، واجلهود املبذولة من أجل تعبئة موارد إضاأية من 

                                        
 1يرد طيًا يف املرأق   1
   .http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdfستكو  خطة العمل متاحة على املوقع   2
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ماليدني دوالر أمريكدي دمليوندا     10ستكو  هناك حاجة إىل ميزانية تقدر بد خطط العمل الوطنية اخلاصة بها.  يف صياغة

تطوير األدوات والقدرات املطلوبة للعمل على املستوى العاملي عمل األساسي لأداء ال دوالركالسنة خلم  سنوات( من أجل

 واحقليمي والوطين واحمللي، والتعاو  مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوا .

 

مدو، تبقدى   وأيما أ  معارأنا بشأ  املخاطر والتحديات ال  تطرحها مقاومة مضادات امليكروبدات خخدذة يف الن  و -5

هناك ث رات علدى مسدتوى اسدتخدام مضدادات امليكروبدات وتدأثري مقاومدة مضدادات امليكروبدات يف قطاعدات األغذيدة            

والزراعددة، وال سدديما يف البلدددا  ذات الدددخل املتدددني واملتوسددط.  وأيمددا أ  تلددك الث ددرات ال يفددرتض أ  تددؤخر تنفيددذ 

تعاطي مع قطاعات األغذيدة والزراعدة بشدأ  مقاومدة مضدادات      احجراءات، أمن الضروري معاجلتها من أجل حتسني ال

 امليكروبات ودعم اجلهود حدارة مقاومة مضادات امليكروبات ضمن القطاع بطريقة مالئمة ومتزنة. 

 

 أهمية مقاومة مضادات امليكروبات بالنسبة إىل جلنة الزراعة   -ثانيًا

 

ميكنها من املساهمة يف اجلهدود الدوليدة للتصددي ملقاومدة مضدادات      تتمتع منظمة األغذية والزراعة بوضع أريد  -6

 امليكروبات، استنادًا إىل ما يلي:
 

تستضيف منظمة األغذية والزراعة أمانة هيئة الدستور ال ذائي ال  اعتمدت خطوطدًا توجيهيدة معرتأدًا     دأ( 

 3دنى واحتوائها.بها دوليًا لتوأري إطار لتقليل مقاومة مضادات امليكروبات إىل احلد األ

تشجع املنظمة على اتباع نهج  السلسلة ال ذائية  الشامل ع/ر العمل بشكل وثيق مع املزارعني واألطبداء   دب( 

البيطريني وأخصائيي صحة احليوانات املائية، والفنيني العاملني يف جما  سالمة األغذيدة لددعم أأضدل    

 ملضادات امليكروبات على امتداد السلسلة ال ذائية.املمارسات ال  تشكل ركيزة لالستخدام الرشيد 

جتمع املنظمة خ/رات متعددة التخصصات دترتاوح من الصحة احليوانيدة واحنتداج احليدواني، وسدالمة      دج(

األغذية واألعالف، إىل صحة النبات وإنتاج ، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية واسدتخدام امليداه   

 عابرة للقطاعدات ال ال  تستوجبها معاجلة املسائل ا(التشريعية والتنظيمية وغريهياقات واألراضي، والس

 مثل مقاومة مضادات امليكروبات.  املختلفة

 

عمدل   خطدة ، وضعت جمموعة العمدل املشدرتكة بدني احدارات    2015ك4من أجل دعم تنفيذ قرار املؤمتر و -7

مخ  سنوات، من خال  عمليدة تشداورية شداملة متعدددة      اة مضادات امليكروبات البال ة مدتهاملنظمة بشأ  مقاوم

 .القطاعات واألبعاد

 

                                        
( واخلطوط التوجيهية بشأ  حتليل خماطر مقاومة مضادات   CAC/RCP61-2005دمدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائها   3

 (.  CAC/GL71-2011دامليكروبات ال  حتملها األغذية 
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وهدي تتدألف مدن مسدؤولني خمتدارين مدن شدعبة        ملسؤولني البيطريني يف املنظمة، يرأس جمموعة العمل كبري او -8

رتكة بدني منظمدة   احنتاج احليواني وصحة احليوا ، ومكتب سالمة األغذية وأمانة هيئة الدستور ال ذائي، والشعبة املشد 

وشعبة األراضي واملياه، وشعبة احنتاج النباتي ووقاية النباتات، وإدارة لوكالة الدولية للطاقة الذرية، األغذية والزراعة وا

يقدوم كدل مدن املكاتدب     . مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ودائرة قوانني التنميدة، ومكتدب االتصداالت يف املنظمدة    

احقليمية واملكاتب احقليمية الفرعية اخلمسة بتعيني مسؤو  للمشاركة يف جمموعة العمل املشدرتكة بدني احدارات املعنيدة    

  قاومة مضادات امليكروبات. 

 

 4فو 5وف 1 مدن الفئدات د  امليكروبات املالك الدائم دمدوففني  متثل جمموعة العمل املعنية  قاومة مضاداتو -9

إدارات(  ا يف ذلك جهات االتصا  يف املكاتب الالمركزية داملكتب احقليمي آلسيا  4شعب من  7دائرة د 12( من 3وف

املكتدب احقليمدي ألمريكدا    واملكتدب احقليمدي ألوروبدا وخسديا الوسدطى،      واملكتب احقليمي ألأريقيدا،  وواحمليط اهلادي، 

يمي للشرق األدنى(. أما الوقت احملتسب املخص ص ملقاومة مضادات امليكروبات املكتب احقلوالالتينية والبحر الكارييب، 

خارج امليزانية، وجدرت تعبئدة مدوارد أخدرى      ام الكامل خلمسة موففني أنيني. مت احلصو  على موارد منأيضاهي الدو

لصدحة احليدوا    نظمدة العامليدة   ملساعدة البلدا  ولكي تليب الفاو توقعات الشركاء دالتعاو  مع منظمة الصحة العامليدة وامل 

 .تلقت الفاو دعمًا عينيًا بدوام جزئي من الواليات املتحدة وهولندا حتديدًا(.

 

عمل اخلم  سنوات للفاو بشأ  مقاومة مضدادات امليكروبدات أربعدة جمداالت رئيسدية للرتكيدز        خطةحظ التو -10

يدة  وارد املائية وذات أثر علدى سدالمة األغذيدة والت ذ   سالمة األغذية والثروة احليوانية واحملاصيل واملهة ذات أهمية جل

عمدل الفداو بشدأ  مقاومدة مضدادات امليكروبدات        خطدة على وج  اخلصوص، ميكن تقسيم  والبيئات والتنمية املستدامة.

 بصورة عامة على أربعة جماالت عمل كالتالي:  
 

 حتسني التوعية والدعوة بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات واملخاطر ذات الصلة.  دأ(

 تطددوير القدددرة علددى املراقبددة ورصددد مقاومددة مضددادات امليكروبددات، واسددتخدام مضددادات امليكروبددات   دب(

 يف األغذية والزراعة. 

  تعزيز احلوكمة املتصلة باستخدام مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة. دج(

 .تشجيع املمارسات اجليدة يف نظم األغذية والزراعة واالستخدام احلذر ملضادات امليكروبات دد(

 

عمل الفاو بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات إىل برنامج يشمل املنظمة بأسرها من املقر الرئيسدي   خطةدعو تو -11

ومدن الناحيدة االسدرتاتيجية كدا  ال/رندامج منددرجًا بالكامدل يف خطدط العمدل للفدرتة           . إىل املكاتب امليدانية والقطرية

 ينطددوي علددى مراحددل مفصددلية واضددحة ونتددائج متوقعددة  هددو التابعددة إىل الدد/رامج االسددرتاتيجية للفدداو و 2016-2017

خلاصدة أهدي الد/رامج    أمدا الد/رامج ذات األهميدة ا     دا يتناسدب مدع املدوارد املتاحدة.      على املستويني العداملي والقطدري  

دصدحة احليواندات والنبدات ولدوائم سدالمة       4ال/رنامج االسدرتاتيجي  وت الدولية(، هداااتكاملعداالتفاق 2االسرتاتيجية 

 دالوقاية من األخطار ومعاجلتها(.  5األعذية وتنفيذها( وال/رنامج االسرتاتيجي 
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 التعاون مع الوكاالت األخرى واألنشطة املنجزة   -ثالثًا

 

 من املسلم بد  أند  يسدتحيل علدى منظمدة واحددة أقدط أ  تعداو كاأدة أوجد  مقاومدة مضدادات امليكروبدات،               -12

 دات امليكروبدات  إال أ  الفاو أريدة من نوعها نظرًا إىل اتساع نطاق واليتها وكفاءتها يف التخفيف مدن وقدوع مقاومدة مضدا    

بصفة الفاو املنظمدة الدوليدة   . ات التنمية والنطاق اجل رايف(جماالت كثرية داالختصاصات الفنية وقطاعمن خال  متثيلها 

 ذيدة والندواحي الزراعيدة وسدالمة األغذيدة واألعدالف واملسدائل البيئيدة         ل  جتمع بدني جمدالي الصدحة والت    الوحيدة ا

واملنظمة الدولية لصحة احليوا  بسالسة تامة وهي تتمتدع  الصحة العاملية يف األوساط املائية وال/رية، ترتبط الفاو  نظمة 

 بالقيمددة املضدداأة لعملددها املعيدداري يف أعلددى السلسددلة وحواراتهددا يف جمددا  السياسددات وجهودهددا لتنميددة القدددرات       

 داخل البلدا . 

 

احليوا ، أأرست تعاوندًا  وقد اخنرطت الفاو يف شراكة ثالثية مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة  -13

ط الفعا  لعمل الدستور ال دذائي اجلداري ذي الصدلة ولدوائم     بقويًا وأعااًل بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات ويسرت الرتا

الصحة الدولية ملنظمة الصحة العاملية وجهود املنظمة العاملية لصحة احليدوا  علدى صدعيد تعزيدز ورصدد أداء اخلددمات       

ك وضع قاعدة للبيانات وجتميع معلومات عن إنتداج مضدادات امليكروبدات، واالسدترياد والتصددير،      البيطرية،  ا يف ذل

 .واالستخدام املخص ص

 

ضمن إطار االتفاق الثالثي بشأ  مقاومدة مضدادات امليكروبدات، استضداأت الفداو االجتمداع الثالثدي السدنوي         و -14

 نظمدة الصدحة العامليدة دأ/رايركشدباط    العامليدة لصدحة احليدوا  وم   الثاني والعشرين للتنسيق التنفيذي بني الفاو واملنظمدة  

سدألة مقاومدة مضدادات    ات امللموسة للمضي قدمًا،  ا يف ذلك لفدت االنتبداه العداملي إىل م   و( الذي اتفق على اخلط2016

املتحدة بشأ  مقاومدة   يف هذا الصدد، تقوم الوكاالت الثالث بدعم إعداد إعال  أو قرار للجمعية العامة لألممامليكروبات. 

 عقد اجتمداع حتضدريي ثالثدي يف نيويدورك      وقدمضادات امليكروبات العتماده يف سبتم/ركأيلو  من قبل اجلمعية العامة. 

أبريلكنيسا  حبالغ املمثلني الدائمني يف نيويورك بأهمية وضرورة املشاركة، قبل صددور أي قدرار    18ارسكخذار وم 11يف 

، جدرى التخطديط حقامدة أسدبوع ثالثدي للتوعيدة  سدألة مقاومدة         2015 نوأم/ركتشرين الثاني ويف. عن اجلمعية العامة

 . 2016مضادات امليكروبات يف شهر نوأم/ركتشرين الثاني 
 
مدع القطدداع اخلداص داألدويدة واحنتاجكالتجدارة يف جمدا  احليواندات وأعددالف        تواصدل الفداو تعاطيهدا بقدوة    و -15

مقاومة مضادات امليكروبات جزءًا من املناقشات خدال  السدنتني املاضديتني، مدع تركيزهدا       احليوانات( وقد كانت مسألة

  ص مقاومة مضادات امليكروبات. خيما  على زيادة التوعية يف

 

ن إنتداج منظمدة   دليدل مد   ة لصدحة احليدوا  يف  ومن جهة الدعم املباشر للبلدا ، ساهمت الفداو واملنظمدة العامليد    -16

وخيضع الدليل حاليًا إىل االختبار وسوف تصدر نسدخة منقحدة عند     و  صياغة خطط العمل الوطنية. الصحة العاملية تنا
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احقليمي والقطري إىل جانب األنشطة التقنية ذات الصلة علدى   ينيوسوف يتم تنظيم حلقات عمل على املستو. 2017يف 

 كروبات. للتعاطي مع مقاومة مضادات املية  يف إطار التعاو  الثالثي، ونهج  صحة واحد 2017و 2016امتداد عامي 

 

 يونيدوكحزيرا    27أسست الدورة التاسعة والثالثو  هليئة الدستور ال ذائي ال  عقدت يف روما، إيطاليدا مدن   و -17

معنيدًا  قاومدة مضدادات      أريدق مهدام حكوميدًا دوليدًا خمصصدًا تابعدًا هليئدة الدسدتور ال دذائي          2016يوليوكمتوز  1إىل 

ب يدة متكدني    ،ات دأريق املهام( لضما  إتاحة احرشادات الضرورية القائمة على العلوم ألعضاء الدستور ال دذائي امليكروب

على وج  اخلصوص كلف أريق املهام بتنقديم  لة األغذية. واحدارة املتناسقة ملقاومة مضادات امليكروبات على امتداد سلس

( مدن أجدل تنداو  السلسدلة     CAC/RCP 61-2005واحتوائهدا د  ممارسة املدونات خلفض مقاومدة مضدادات امليكروبدات   

 ال ذائية كاملة والنظر يف صياغة إرشادات حو  املراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات. 

 

 وإ  أريق املهام، الذي سوف تستضيف  مجهورية كوريا سوف حييط علمًا بالكامل خبطة العمل العامليدة بشدأ    -18

امليكروبات ملنظمة الصحة العاملية، وبعمل ومواصفات املنظمات الدولية ذات الصلة، مثل الفداو ومنظمدة   مقاومة مضادات 

الصحة العاملية و املنظمة العاملية لصحة احليوا ، ونهج  صحة واحدة . وسوف تقوم املشدورة العلميدة املقدمدة مدن الفداو      

 حة احليوا  بدعم أريق املهام يف تنفيذ عمل . ومنظمة الصحة العاملية بالتعاو  مع املنظمة العاملية لص

 

الفاو ومنظمة الصحة العاملية وضع برندامج   إىلهليئة الدستور ال ذائي أيضًا وقد طلبت الدورة التاسعة والثالثو   -19

 لبناء القدرات من أجل االستجابة لالحتياجات ال  حددها األعضاء. 

 

ستشارين الدائمني يف ال/رنامج العاملي لألمن الصحي، وهي مبادرة تقودهدا البلددا    إ  الفاو من األعضاء الناشطني واملو -20

بلدًا وتتخص ص يف التصدي ملخاطر األمراض املعدية. أنشأ ال/رنامج جمموعات متكاملة مدن احجدراءات بشدأ      60تشمل حوالي 

 ملقاومة مضادات امليكروبات.   الوقاية والكشف واالستجابة،  ا يف ذلك جمموعة من احجراءات املخصصة حصرًا

 

يف اجملموعة االستشارية بشأ  الرقابة املتكاملدة علدى مقاومدة امليكروبدات لألدويدة التابعدة       وتشارك الفاو أيضًا  -21

وقد تعاونت مع هدذه األخدرية يف تنفيدذ مشداريع علدى املسدتوى الدوطين لددعم املراقبدة ومجدع            ملنظمة الصحة العاملية،

 البيانات املتصلة  قاومة مضادات امليكروبات. 

 

وقد بدأت الفاو، استكمااًل ألنشطتها الراهنة يف جما  التشريعات املتعلقة بصحة احليواندات والنبدات وسدالمة     -22

د العناصر القانونية املتصلة  قاومة مضادات امليكروبات وباستخدام مضادات اجلراثيم ورأدع  األغذية، بالعمل على حتدي

 التوصيات بشأ  إدراج املوجبات واملسؤوليات ذات الصلة يف التشريعات املعنية.

 

ملثدا ،  علدى سدبيل ا  . تقوم الفاو بتعزيز القدرات يف جما  مجع البيانات واملراقبة والرصد يف سلسدلة األغذيدة  و -23

العمل جار على توسيع نطاق األدوات املخ/رية احلالية لرسم اخلرائط ال  تستخدم يف قطاع صحة احليوانات مدن أجدل   
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تقييم القدرة على حتديد املقاومة، بطريقة تتسق وتتكامدل مدع أدوات التقيديم األخدرى ذات الصدلة. وإ  تعزيدز قددرات        

 ص خيد مدا   اجلارية ال  تتسم بأهميدة خاصدة يف رصدد تنفيدذ اللدوائم يف     املخت/رات على رصد املخلفات هو من األنشطة 

 مدا يتعلدق بالتكنولوجيدات اجلديددة، تعمدل الفداو حاليدًا         يف. استخدام العقاقري البيطرية،  ا أيها مضادات امليكروبات

مددة مضددادات قاوعلددى توعيددة البلدددا  إىل اسددتخدام التسلسددل الكامددل للجينددوم يف إدارة سددالمة األغذيددة،  ددا يشددمل م

 4مايوكأيار. 25إىل  23ماع تقين بشأ  التسلسل الكامل للجينوم يف الفاو من تامليكروبات وقد عقد اج

 

تسلط األعما  القطرية األولية ال  اخنرطت أيها الفاو مؤخرًا الضدوء علدى االحتياجدات العديددة مدن حيدث       و -24

التوعيدة واملعدارف األساسدية يف قطداع األغذيدة والزراعدة إىل تعزيدز        تنمية القدرات ال  تنب ي تلبيتها وال  ترتاوح من 

قدرات الرصد واملراقبة وتنفيذ املمارسات اجليددة. يف هدذا السدياق تقدوم الفداو بددعم حتسدني اسدتخدام املدواد واألدوات          

 احلالية من أجل تعزيز املمارسات اجليدة. 

 

م تنظيم واسدتخدام املدواد الكيميائيدة املضدادة للميكروبدات      وتعمل الفاو على وضع معدات وأدوات من أجل دع -25

على سبيل املثا ، هنداك خطدوط توجيهيدة تقنيدة حمدددة      . دمثل مبيدات اآلأات والعقاقري البيطرية( يف القطاع الزراعي

 ميدة  لتسجيل مواصفات مبيدات اآلأات وحتديدها قيد الصدياغة أضداًل عدن جمموعدة مدن األدوات ملسداعدة البلددا  النا       

 يف تقييم املبيدات وتسجيلها،  ا أيها تلك ال  تعت/ر مضادات للميكروبات.  

 

تعمل الفاو على وضع مسار إدارة تدرجيي، دعمًا للبلددا  يف عمليدة تقييماتهدا الذاتيدة، ووضدع خطدط عمدل        و -26

 تتنداو  اسدتخدام مضدادات    وطنية بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات وتنفيذها وتطويرها، مع الرتكيز على العوامل الد  

امليكروبات ومقاومتها يف األغذية والزراعة. ويستند ذلك إىل التجارب الناجحة يف جما  تطدوير وتنفيدذ واسدتخدام هكدذا     

  مسارات، والنهج املتدرجة، على وج  اخلصوص يف جما  الصحة احليوانية. 

                                        
 كhthttp://www.fao.org/about/meetings/wgs-on-food-safety-management/enنظر املزيد من التفاصيل   4
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 استحداث بيئة متكينية للعمل الفعال   -رابعًا

 

التوعية إىل مسألة مقاومة مضادات امليكروبات، وصلتها باألغذية والزراعدة، مدن الشدروط األساسدية للعمدل      إ   -27

أهذه هي نقطة انطالق األنشدطة القطريدة واحقليميدة للفداو، وجيدري وضدع مدواد لالتصدا          . الفعا  على الصعيد الوطين

 مكيفة حمليًا من أجل تيسري ذلك. 

 

ات اجليددة يف جمدا  األغذيدة والزراعدة، ومدن أجدل رصدد حصدو  مقاومدة مضدادات           من أجل تعزيز املمارسو -28

امليكروبات وانتشارها، تزيد الفاو مساعدتها التقنية إىل البلدا ، وتعزز جهود تنمية القدرات يف جمدا  التوعيدة وتسداعد    

  حبسب ما ين ص عليد  القدرار   البلدا  على تطوير خطط العمل الوطنية متعددة القطاعات املوجهة إىل نهج  صحة واحدة

والذي ينب ي  وجب  جلميع البلدا  أ  تكو  هلا خطة عمل  2015الذي أيدت  منظمة الصحة العاملية يف يونيوكحزيرا  

 . 2017وطنية حبلو  منتصف 

 

تشارك الفاو بنشاط يف خليات احلوكمة والتنسيق، وسوف تواصل دعمها هلا من أجل التصدي للخطر املتندامي  و -29

 الناجم عن مقاومة مضادات امليكروبات. 

 

تقوم الفاو بتوسيع شراكتها مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوا  من أجل تعزيدز اتسداق   و -30

. باحضداأة إىل املسدتوى القطدري، سدوف     يف جمالد   كدل ث يف تناو  مقاومة مضادات امليكروبدات،  جهود املنظمات الثال

يشمل األمر شراكات بشأ  مبادرات على املستوى العاملي تتصل  جاالت مثدل مراقبدة املقاومدة دالنظدام العداملي ملراقبدة       

اعددة البياندات اخلاصدة باالسدتخدام لددى      مقاومة مضادات امليكروبات(  واسدتخدام مضدادات امليكروبدات داسدتكما  ق    

 احليوانات بواسطة بيانات أخرى عن االستخدام يف الزراعة(. 

 

تقدم الفاو الدعم إىل البلدا  علدى صدعيد مراجعدة وتنقديم واعتمداد أدوات السياسدات والتشدريعات والد/رامج         و -31

أمدا احجدراءات املصدممة    . أو خملفدات العقداقري   الرامية إىل جعل نظم األغذية والزراعة خمنة  واجهة خمداطر األمدراض  

جلعل أطر السياسات القطاعية واملشرتكة بني القطاعات متسقة مع نهج  صدحة واحددة،  أسدوف تزعدزز علدى املسدتوى       

 العاملي واحقليمي والوطين.

 

يدة لصدحة احليدوا     تواصل الفاو ضمن نهج  صحة واحدة ، بالتعاو  مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملو -32

التوعية  قاومة مضادات امليكروبات يف أوساط أصحاب املصلحة املعنيني، أيما تدعم البلدا  واألقاليم يف تطبيق إجراءات 

متعددة القطاعات مدن أجدل مندع مقاومدة مضدادات امليكروبدات أو ختفيفهدا دمثدل األطدر التنظيميدة، وأدوات املراقبدة            

علومات، وبدائل استخدام مضدادات امليكروبدات كمعدززات للنمدو، وتشدجيع املمارسدات       اعد بيانات املووالتشخي ص، وق

 اجليدة لإلنتاج  ا يف ذلك األمن احليوي(. 
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 جهود تعبئة املوارد وإعدادها   -خامسًا

 

دوالر  مليدو   2.9، أّمنت الفاو موارد من خارج امليزانية بل دت قيمتهدا احمجاليدة    2016 أياركمايواعتبارًا من  -33

أمريكي، ويتضمن املبل  متوياًل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم العمل يف جمدا  مقاومدة مضدادات امليكروبدات     

كجزء من برنامج متعدد السنوات للوكالة يرمي إىل مواجهة التهديدات الوبائية الناشئة يف خسيا دمليونا دوالر أمريكدي(،  

 لدعم عمل الفاو يف جمدا  مقاومدة مضدادات امليكروبدات      ( دصندوق أليمين  الشماليةو خيرلندا  ومتوياًل من اململكة املتحدة

دوالر أمريكي(. باحضاأة إىل ذلك من املتوقع للفداو أ  تتلقدى حدوالي     900 000يف كمبوديا وغانا وأييت نام وزمبابوي د

لددعم برندامج   وزارة الصدحة باململكدة املتحددة    ( التابع لد Fleming Fundد أليمين صندوق من  إسرتليينماليني جني   5

 الدث ث شدريك كطدرف  ت  ثالث سنوات، بالتعاو  مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العامليدة لصدحة احليدوا ،    دعمل م

ترمي إىل مساعدة البلدا  على وضع واستهال  تنفيذ خطط العمل الوطنية متعدددة القطاعدات، أضداًل عدن أدوات عامليدة      

. تقددم الفداو   2015ملية حبسب ما أقرت  مجعية الصدحة العامليدة يف يونيدوكحزيرا     ذات صلة للنهوض خبطة العمل العا

الدعم كذلك إىل تايلند من خال  مشروع ل/رنامج التعاو  الفين يرمي إىل تعزيز القدرات الوطنيدة حدارة املخداطر النامجدة    

 عن مقاومة مضادات امليكروبات يف إنتاج األغذية احليوانية. 

 

نسدا  رلكة هولندا موففًا أقدم إىل شعبة الصحة احليوانية لدى الفاو وجتدري مناقشدات حاليدًا مدع أ    انتدبت ممو -34

إيطاليا لتوأري الدعم العيين إىل األمانة. أضاًل عن ذلك اسدتهلت مناقشدات مدع بلددا  ماتدة حمتملدة       وواململكة املتحدة 

 يد من الدعم للفاو.  أخرى داالحتاد الروسي وأرنسا( أعربت عن اهتمامها بتقديم املز

 

 آليات التنفيذ   -سادسًا

 

ئج حمدددة  إ  األنشطة املتعلقة  قاومة مضادات امليكروبات تشمل احطار االسرتاتيجي للفداو بأكملد ، مدع نتدا     -35

عب التقنية واملكاتب امليدانية للفاو أنشطة التنسيق ضدمن  . تقود الشز5و 4و 2 ةامج االسرتاتيجيينب ي تنفيذها حتت ال/ر

جماالت اختصاصاتها يف زراعة احملاصيل وسالمة األغذية واألعالف وإنتاج وصحة احليوانات ال/رية واملائية، مع إيالء 

رتاك مدع األجهدزة   االهتمام الواجب إىل اجلوانب التنظيمية والتشريعات العابرة للوزارات املتعددة. وتضطلع الفداو باالشد  

 احقليمية املعنية واحلكومات األعضاء، يف التنفيذ على املستويني احقليمي والوطين، رهن إتاحة التمويل. 

 

يقوم برنامج العمل على ممارسة راسخة لتعبئة املوارد تستقطب قادة ال/رندامج االسدرتاتيجي ومسداعدي املددراء      -36

املسدتهلك، وإدارة مصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء املائيدة            ومحايدة      الزراعدة      إدارة العامني لدى إدارة التعاو  التقين، و

شدطة للمكاتدب احقليميدة ودو     . من شدأ  املشداركة الن  ودائرة القانو  والتنمية، ومكتب االتصاالت والعالقات اخلارجية

عمددل الفدداو علدى الصددعيد العدداملي وبرنددامج العمددل  احقليميدة والقطريددة أ  تيسددر تدددأق املعلومددات وتنفيدذ النتددائج بددني   

  واملبادراتكاألولويات الوطنية واحقليمية يف هذا اجملا . وسيخضع تقدم التنفيذ إىل الرصد واالستعراض. 
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 1امللحق 

 

 2015/4قرار اجمللس رقم  

 مقاومة مضادات امليكروبات
 

 إن املؤمتر،

 

 ؛6يف األغذية والزراعة والبيئة 5يف تقرير األمانة بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات بعد أن نظر

 

 وإطار العمل املصاحب ل ، وإذ يذّكر أيضدًا بالطلدب الدذي قّدمد  اجمللد        2014بإعال  روما عن الت ذية لعام  إذ يذّكر

 إىل األمانة يف دورت  اخلمسني بعد املائة؛

 

بدور منظمة األغذية والزراعة دالفاو( باعتبارها الوكالة احلكومية الدولية الرائدة ال  هلا والية حتسني الزراعدة   وإذ يقر

 وال ابات ومصايد األمساك وإدارة املوارد الطبيعية وحتقيق األمن ال ذائي والت ذية على املستوى العاملي؛ 

 

الصلة املتفق عليها عامليًا والصادرة عن هيئة الدستور ال ذائي املشدرتكة  أيضًا بالتوجيهات واملدونات ذات  وإذ يأخذ علمًا

إضداأة إىل مواصدفات املنظمدة العامليدة لصدحة احليدوا  ذات الصدلة املتفدق عليهدا،           7بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية،

 ملعاجلة مقاومة مضادات امليكروبات؛

 

 روبدات يشددكل شددرطًا مسددبقًا لتحقيددق احنتاجيددة واالسددتدامة  أ  احلصددو  علددى عوامددل أعالددة مضددادة للميك وإذ يددر  

يف الزراعة، ال سيما تربية احليوانات وتربية األحياء املائية واألغذية اآلمنة، ال  يعتمد عليها عدد ال حيصى من سدبل  

  كسددب العدديل حددو  العددامل، غددري أ  املكاسددب الدد  صددعزب حتقيقهددا يف جمددا  صددحة احليددوا  واحنسددا  والتنميددة  

 هي على احملك بسبب زيادة مقاومة مضادات امليكروبات؛

 

 ثقدياًل ومتزايددًا    ئداً عبأ  التداعيات الصحية واالقتصادية النامجدة عدن مقاومدة مضدادات امليكروبدات تشدكل        وإذ يدر 

على عاتق البلددا  ذات الددخل املرتفدع واملتوسدط واملدنخفض ممدا يتطلدب إجدراءات عاجلدة علدى املسدتويات الوطنيدة             

 واحقليمية والعاملية، وخاصة يف ضوء التطّور احملدود يف وضع عوامل جديدة مضادة للميكروبات؛

                                        
 C 2015/28 Rev.1 الوثيقة  5
  ا يتضمن زراعة احملاصيل وتربية احليوانات ال/رية واملائية.  6
 ومدوندة  CAC/GL 77- 2011 -اخلطوط التوجيهية هليئة الدستور ال ذائي بشأ  حتليل خمداطر مقاومدة مضدادات امليكروبدات املنقولدة باألغذيدة        7

 .CAC/RCP 61-2005 -السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائها 
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بأ  هناك حاجة إىل نهج متسق وشامل ومتكامل ومتواز  على املسدتويات العامليدة واحقليميدة والوطنيدة يف إطدار       وإذ يقر

عدات علدى غدرار الطدب البشدري والبيطدري       نهج  صحة واحدة  وخارج ،  ا يشمل خمتلف اجلهدات الفاعلدة والقطا  

 والزراعة وسالمة األغذية والبيئة واملستهلكني؛

 

بأ  مقاومة مضادات امليكروبدات تشدمل جمموعدة واسدعة مدن الكائندات احليدة الدقيقدة،  دا أيهدا البكترييدا             وإذ يقر

 مسدألة عاجلدة هدي بدأم  احلاجدة       والفريوسات والفطريات والطفيليات، غري أ  تطّور مقاومة املضادات احليوية ميّثدل 

 إىل اهتمام أوري؛

 

 التوصيات بشأ  السياسات القائمة على أدلة علمية سليمة وعلى مبادئ حتليل املخاطر؛ أهمية على وإذ يشدد

 

ة إىل األدّلة ال  تفيد بانتقا  مقاومة مضادات امليكروبات وانتشارها بني احليوانات والبشر، ويف سلسلة األغذي وإذ يشري

 والبيئة؛

 

 مددا بددني الفدداو ومنظمددة الصددحة العامليددة،    بالتعدداو  الثالثددي يف جمددا  مقاومددة مضددادات امليكروبددات يف   وإذ يرحدد 

 لصحة احليوا ، باحضاأة إىل تعاو  دولي خخر؛العاملية  ا يف ذلك هيئة الدستور ال ذائي، واملنظمة 

 

 ، 8إىل اعتماد مجعية الصحة العاملية يف دورتهدا السدابعة والسدتني لقدرار بشدأ  مقاومدة مضدادات امليكروبدات         وإذ يشري

ما بني الفاو واملنظمدة العامليدة لصدحة      ا يف ذلك طلبها إىل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية تعزيز التعاو  الثالثي يف

 اومة مضادات امليكروبات يف إطار روح نهج  صحة واحدة ؛احليوا  ومنظمة الصحة العاملية ملكاأحة مق

 

باعتماد مجعية الصحة العاملية يف دورتهدا الثامندة والسدتني خلطدة العمدل العامليدة بشدأ  مقاومدة مضدادات           وإذ يرح 

مدة  ، مع احشارة إىل التوجيهدات الصدادرة عدن اجمللد  التنفيدذي ملنظ     ا، الذي قدمت الفاو مدخالت بشأنه9امليكروبات

 الصحة العاملية يف دورت  السادسة والثالثني بعد املائة؛

 

ما بني الفاو واملنظمة  عّزز احلاجة إىل التعاو  يف جما  مقاومة مضادات امليكروبات يفتأ  خطة العمل العاملية  وإذ يدر 

لشركاء وأصدحاب املصدلحة،   العاملية لصحة احليوا  ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، وا

 ويدعو الفاو إىل دعم تنفيذ تدابري الوقاية من مقاومة مضادات امليكروبات ومكاأحتها يف جما  األغذية والزراعة؛

 

                                        
 .2014مايوكأيار  24بتاريخ  WHA67.25الوثيقة   8
 .2015مايوكأيار  21بتاريخ  A68/20 Corr.1والوثيقة  A68/20الوثيقة   9
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 بدالتقرير املقددم مدن األماندة إىل اجمللد  يف دورتد  احلاديدة واخلمسدني بعدد املائدة والدوارد يف الوثيقددة             وإذ يأخذ علمًا

C 2015/28 Rev.1 ،ومداوالت اجملل ؛ 

 

العمل اجلاري الذي تقوم ب  األمانة، بالتعداو  مدع األعضداء وجهدات أخدرى، مدن أجدل تقيديم األدلدة           وإذ يدعم بقوة

املتعّلقة  قاومة مضادات امليكروبات يف نظم األغذية والزراعة، وحتديد الث رات على مستوى املعارف، وإصدار توصيات 

 ات امليكروبات بصورة أّعالة؛مستندة إىل أدلة سليمة إىل األعضاء من أجل مكاأحة مقاومة مضاد

 

 األعضاء على القيام  ا يلي: حيّث (1د
 

الوعي واملشاركة والقيادة علدى املسدتوى السياسدي لضدما  اسدتمرار احلصدو  علدى عقداقري مضدادة           زيادة دأ(

 يف جمدا  الزراعدة، كمدا هدو وارد      10للميكروبات عن طريق االستخدام احلذر والرشيد ملضادات امليكروبات

 يف مدونة السلوك للحد من مقاومة املضدادات امليكروبيدة واحتوائهدددا الصددادرة عدن الدسدتور ال ذائدددي،        

البال ة األهمية بالنسبة إىل الصحة البيطرية والبشدرية   11ال سيما تلك الواردة يف قوائم مضادات امليكروبات

 احليوا  ومنظمة الصحة العاملية؛ الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة

الرصد الوطين ملقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات يف الزراعة، وتنظيم  تعزيز دب(

بل مجيدع أصدحاب املصدلحة بالتعداو  مدع املنظمدة العامليدة        استخدامها واالمتثا  لتلك اللوائم من ِق

و وأقا ملواصفات املنظمة العاملية لصحة احليدوا  ومنظمدة   لصحة احليوا  ومنظمة الصحة العاملية والفا

 الصحة العاملية؛ 

 اجلهود الرامية إىل تعزيز وتباد  األدلة العلمية الدولية بشدأ  تطدّور مقاومدة مضدادات امليكروبدات       تيسري دج(

 يف األغذية والزراعة والبيئة وانتقاهلا ومكاأحتها،  ا يف ذلك نقل التكنولوجيا؛

ملواصلة تطوير نظم احنتاج ال ذائي املستدام مع مراعاة أبعادهدا االجتماعيدة واالقتصدادية     ذ إجراءاتاختا دد(

والبيئية، من أجل احلد من خطر األمراض، واحلؤو  دو  االستخدام غري الضروري ملضادات امليكروبدات  

ضدادة  املقداقري البيطريدة    ا يف ذلك التخل ص التدرجيي من مضادات امليكروبات كعوامل حمفزة للنمدو دالع 

لميكروبددات الدد  تنتمددي إىل أو قددادرة علددى التسددبب يف مقاومددة عرضددية لفئددات مددن العوامددل املضددادة   ل

يف احنسا  واحليوا  يف فل غياب حتليل للمخاطر(  - أو املقدمة للمواأقة عليها -للميكروبات املستخدمة 

 يوي، والسالمة األحيائية؛وتعزيز احدارة اجليدة للثروة احليوانية، واألمن احل

                                        
مضددددادات امليكروبددددات ذات األهميددددة البال ددددة بالنسددددبة إىل الطددددب البشددددري داملراجعددددة الثالثددددة(      -منظمددددة الصددددحة العامليددددة    10

third/en-http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobialsك 
 http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDFقائمة املنظمة العاملية لصحة احليوا   ضادات امليكروبات ذات األهمية البيطرية:   11

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/
http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF
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علدى املسدتويات احقليميدة والوطنيدة واحملليدة للتخفيدف مدن املخداطر املرتبطدة           عاجلة اختاذ إجراءات دهد(

 باالستخدام غري املالئم ملضادات امليكروبات و قاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة؛

اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية والتعاو  الدولي من أجدل مراقبدة مقاومدة مضدادات      وضع أو تعزيز دو(

امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة ورصدها واحتوائهدا، بالتنسديق الوثيدق مدع اخلطدط املرتبطدة       

 بصحة احنسا ؛

، مدن أجدل تنفيدذ اخلطدط     املوارد البشرية واملالية، علدى املسدتويات الوطنيدة واحقليميدة والدوليدة      تعبئة دز(

واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعدة والبيئدة واحلدد    

 من تطّورها وانتقاهلا؛ 

( املخداطر الد  متثلدها مقاومدة     1ما بني مجيع أصحاب املصلحة املعنديني حيدا : د   الوعي يفحتسني  دح(

سدبة إىل الصدحة العامدة، إضداأة إىل اآلثدار السدلبية احملتملدة علدى األغذيدة          مضادات امليكروبدات بالن 

الرتبيدة  و( 3( ضرورة استخدام العقاقري املضادة للميكروبدات بشدكل رشديد يف الزراعدة؛ د    2والزراعة؛ د

احليوانية اجليدة، واحنتداج النبداتي، والصدحة، واألمدن احليدوي، والسدالمة األحيائيدة، وممارسدات         

 النظاأة الصحية؛احدارة و

البلدا  النامية من أجدل وضدع بدرامج ونظدم للكشدف عدن اسدتخدام مضدادات امليكروبدات ومقاومدة            دعم دط(

مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبدات ومراقبتهدا ورصددها وملتابعدة سياسداتها ذات الصدلة       

 كروبات يف األغذية والزراعة والبيئة؛املوضوعة من أجل حتقيق إدارة تدرجيية ملخاطر مقاومة مضادات املي

البحث والتطوير ملكاأحة مقاومة مضادات امليكروبدات وتطدوير أئدات جديددة مدن العوامدل        ودعم تشجيع (يد

املضادة للميكروبات وعالجات ووسائل تشخي ص بديلة والرتويج لالستخدام الرشديد ملضدادات امليكروبدات    

 يف الزراعة؛

 املراقبة يف جما  استخدام مضادات امليكروبات واملقاومة هلا؛  بأهمية تطوير  اإلقرار (كد

 تباد  املعلومات وزيادة الوعي بني مجيع أصحاب املصلحة. حتسنيو ( د

 

 إىل املنظمة القيام  ا يلي:يطل   (2د
 

وبنداء  ، نشط إىل نظم اإلنتاج املستدام، على تقديم دعم ، بالتعاو  مع الشركاء اآلخرين ذوي الصلةالعمل دأ(

، مع مراعداة األبعداد االجتماعيدة واالقتصدادية والبيئيدة الد  حتدو  دو  انتشدار         قدراتها عند االقتضاء

األمددراض مددن خددال  إدارة وممارسددات جيدددة لرتبيددة احليوانددات دالبحريددة وال/ريددة(، إضدداأة إىل إدارة   

 قاومة مضادات امليكروبات.وممارسات جيدة يف جما  احنتاج النباتي، باعتبارها وسيلة هامة ملكاأحة م
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أ  مجيع أقسام املنظمة ذات الصلة، يف املقر الرئيسي وعلى املستويني احقليمي والقطري، منخرطدة   ضمان (بد

ومزنّسقة بفعالية يف تعزيدز العمدل بشدأ  مكاأحدة مقاومدة مضدادات امليكروبدات، ضدمن معدايري األهدداف           

 االسرتاتيجية للفاو؛

التعاو  الثالثي بني الفاو واملنظمة العاملية لصدحة احليدوا  ومنظمدة الصدحة العامليدة       املساعدة على تعزيز (جد

 ب ية مكاأحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار روح نهج  صحة واحدة  وبلدوغ أقصدى قددر مدن التدآزر      

 مع املنظمة العاملية لصحة احليوا  يف جما  صحة احليوا ؛

ث خيارات وضع مبادرة رأيعة املستوى مع األمني العام لألمم املتحددة،  اجلهود املبذولة من أجل حب دعم (دد

 ا يف ذلك اجتماع رأيع املستوى، لزيادة الوعي واملشاركة والقيادة على املستوى السياسدي بشدأ  مقاومدة    

 مضادات امليكروبات؛

ى إىل تلبيدة احلاجدة إىل ضدما     تنفيذ خطة العمل العاملية املعنية  قاومة مضادات امليكروبات ال  تسع دعم (هدد

أ  تكو  مجيع البلددا ، ال سديما البلددا  ذات الددخل املدنخفض واملتوسدط، قدادرة علدى مكاأحدة مقاومدة           

 مضادات امليكروبات، وال  تأخذ يف االعتبار خطط العمل املوجودة وكل األدلة وأأضل املمارسات املتواأرة؛ 

 مانة يف هذا اجملا ، من خال  رأع تقارير إىل جلنة الزراعة.على عمل األ إطالع األعضاء بانتظامو (ود
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