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البلدان املؤ�دة للبيان: ا��مهور�ة ا��زائر�ة الديموقراطية الشعبية ، إمارة أندورا ، جمهور�ة األرجنت�ن ، 
مملكة البحر�ن ، جمهور�ة بنغالد�ش الشعبية، بار�ادوس ، بروناي دار السالم ، جمهور�ة ق��ص ، جمهور�ة 
مصر العر�ية ، ا��مهور�ة الفر�سية ، جمهور�ة الهند ، جمهور�ة إندون�سيا ، جمهور�ة أيرلندا ، ا��مهور�ة 
اإليطالية ، اململكة األردنية الهاشمية ، اململكة العر�ية السعودية ،دولة  ال�و�ت ، ا��مهور�ة اللبنانية ، دولة 

لي�يا ، مال��يا ، جمهور�ة مالطا ، اململكة املغر�ية ، ا��مهور�ة االسالمية املور�تانية ، مملكة هولندا ، 
جمهور�ة نيج��يا االتحادية، سلطنة عمان ، دولة فلسط�ن ، جمهور�ة الفلب�ن ، ا��مهور�ة ال���غالية ،دولة 
قطر ، روسيا االتحادية ، جمهور�ة الصومال الفيدرالية، مملكة إسبانيا ، جمهور�ة جنوب إفر�قيا ، سانت 

ف�س�ت وجزر غر�نادين ، جمهور�ة السودان ، جمهور�ة سور�نام ، ا��مهور�ة العر�ية السور�ة ،مملكة 
السو�د ، االتحاد السو�سري ، مملكة تايالند ، ا��مهور�ة التو�سية ، اإلمارات العر�ية املتحدة ، جمهور�ة 

أوغندا ، اململكة املتحدة ، ا��مهور�ة اليمنية ، جمهور�ة ز�مبابوي

املؤتمر الوزاري العاملي الثالث الرفيع املستوى بشأن مقاومة 
 مضادات امليكروبات، في مسقط، ُعمان 

2022تشرين الثاني/ نوفمبر  24-25

دة في االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم   تمهيد الطريق أمام التزامات سياسية واضحة وُمحدَّ
 2024املتحدة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات الذي سُيعقد في عام 

بيان مسقط الوزاري بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 

املش  في  نحن،  امليكروباتاركين  الرفيع املستوى بشأن مقاومة مضادات  الثالث  العاملي  الوزاري  في    املؤتمر  ُعقد  الذي 
، تحت شعار "تمهيد الطريق أمام التزامات سياسية  2022تشرين الثاني/ نوفمبر    25و  24مسقط بسلطنة ُعمان يوَمي  

العام للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتماع  في  دة  وُمحدَّ الذي  واضحة  امليكروبات  مقاومة مضادات  بشأن  املتحدة  ة لألمم 
 :2024سُيعقد في عام 

د املكاسب التي تحققت في اآلونة األخيرة في مجاالت صحة   ِّ
ُيهد  ٍّ عاملي متنامٍّ 

إذ نقر بأن مقاومة مضادات امليكروبات تحد 
والتغذو  الغذائي  واألمن  والبيئة،  ورعايته،  الحيوان  وصحة  ورفاهيته،  االقتصادي  اإلنسان  والنمو  األغذية،  وسالمة  ي 

 مليون شخص على األقل كل عام؛ 1.3والتنمية، ويحصد أرواح 

الوطنية واإلقليمية والعاملية في تنفيذ إجراءات الصحة الواحدة من أجل   وإذ نقر بأهمية تعجيل االلتزامات السياسية 
تأثيرها من  والوقاية  امليكروبات،  مضادات  مقاومة  انتشار  والنمو    مكافحة  والبيئة،  والحيوان  اإلنسان  صحة  على 

 االقتصادي والتنمية، واألمن الغذائي والتغذوي وسالمة األغذية؛

مضادات   مقاومة  بشأن  العاملية  العمل  لخطة  العاملية  الصحة  جمعية  اعتماد  منذ  حَرز 

ُ

امل العاملي  بالتقدم  نقر  وإذ 
عام   في  الدول  2015امليكروبات  والتزام  لعام  ،  السياس ي  اإلعالن  في  الوارد  الرفيع    2016األعضاء  االجتماع  عن  الصادر 

املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات الذي يدعو التحالف الرباعي )منظمة األغذية  
الع الصحة  ومنظمة  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  )الفاو(،  املتحدة  لألمم  لصحة  والزراعة  العاملية  واملنظمة  املية، 

 الحيوان( إلى توسيع نطاق الدعم من خالل نهج "الصحة الواحدة"؛

برنامج األمم   امليكروبات وانتشارها وسريانها، وإذ نرحب بجهود  تنامي مقاومة مضادات  في  كبيًرا  للبيئة دوًرا  بأن  نقر  وإذ 
ستجابة "الصحة الواحدة" ملقاومة مضادات امليكروبات، وندعم هذه  املتحدة للبيئة الرامية إلى تعزيز األبعاد البيئية في ا

مقاومة   في  تسهم  التي  التلوث  مصادر  ملعالجة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يتخذها  التي  اإلجراءات  ر  ِّ
نقد  وإذ  الجهود، 

 مضادات امليكروبات في البيئة، أال وهي:
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الرعاية   السائلة، ومنها النفايات الناتجة عن تصنيع األدوية، ومرافق  سوء خدمات الصرف الصحي واملجاري والنفايات 
 الصحية والبيطرية، واإلنتاج الحيواني والزراعي، وغير ذلك من العوامل املساهمة مثل أزمة املناخ؛

نه التباع  املحورية  باألهمية  نقر  ملقاومة  وإذ  للتصدي  رشيدة  وبإدارة  ومستدام  عاجل  نحو  على  الواحدة"  "الصحة  ج 
مضادات امليكروبات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، بمشاركة جميع األطراف املعنية، مع العمل في الوقت  

دة من أجل النهوض بالسياسات واملبادئ التوج  يهية للتنفيذ والتأثير؛نفسه على تعزيز استجابات قطاعات ُمحدَّ

دا في هولندا في عاَمي   ر باملؤتمرين الوزاريين السابقين الرفيعي املستوى اللذين ُعقِّ ذكِّ
ُ
، من أجل تسريع 2019و  2014وإذ ن

امليكروبات، بما في ذلك وضع   العاملية ملقاومة مضادات  السياسيين وتحفيزهما في إطار االستجابة  وتيرة االلتزام والعمل 
، وإطالق الصندوق االستئماني املتعدد  2016، واإلعالن السياس ي لألمم املتحدة في عام  2015خطة العمل العاملية لعام  

 ؛2019الشركاء املعني بمقاومة مضادات امليكروبات في عام 

عام   في  األعضاء  الدول  دعا  املتحدة قد  لألمم  العام  األمين  بأن  ر  ذكِّ
ُ
ن وا  2019وإذ  الدعم  تقديم  العاجلين  إلى  الستثمار 

واإلقليمية   الوطنية  املستويات  على  امليكروبات  مضادات  ملقاومة  استجابات  من  ُيجرى  ما  نطاق  لتوسيع  الالزمين 
 والعاملية؛

ق خالل الجلسة الختامية للحوار التفاعلي الرفيع   طلِّ
ُ
ر بنداء العمل الخاص بمقاومة مضادات امليكروبات الذي أ ذكِّ

ُ
وإذ ن

م بشأن  عام  املستوى  في  امليكروبات  مضادات  رفيع  2021قاومة  اجتماع  َعْقد  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وقرار   ،
 ؛2024املستوى بشأن مقاومة مضادات امليكروبات في عام 

 التحالف الرب
ُ
ر األدوار املهمة التي اضطلع بها فريق القادة العاملي املعني بمقاومة مضادات امليكروبات، وأمانة ِّ

اعي  وإذ نقد 
العاملية لصحة   واملنظمة  العاملية  الصحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  املشتركة 
الحيوان، والصندوُق االستئماني املتعدد الشركاء املعني بمقاومة مضادات امليكروبات في تنسيق استجابة عاملية متعددة  

امليكروب مضادات  ملقاومة  وضع القطاعات  إلى  الرامية  البلدان  جهود  ودعم  القويتين،  والقيادة  الحوكمة  وتعزيز  ات، 
 وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات؛

لهيئة   التابعة  امليكروبات،  مضادات  بمقاومة  املعنية  املخصصة  الدولية  الحكومية  العمل  فرقة  أجرته  بما  ر  ذكِّ
ُ
ن وإذ 

ن عمل  من  الغذائي،  باألغذية  الدستور  املنقولة  امليكروبات  مقاومة مضادات  من  للحد  ممارساتها  مدونة  تنقيح  في  اجح 
د املتكامل ملقاومة مضادات امليكروبات املنقولة باألغذية، التي تساعد   واحتوائها، ووضع املبادئ التوجيهية الجديدة للترصُّ

 امتداد السلسلة الغذائية؛  الحكومات على إدارة مقاومة مضادات امليكروبات على نحو متسق على

وإذ نالحظ أن وضع مؤشرين بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ضمن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يمثل عالمة  
فارقة في االعتراف بأهمية رصد مقاومة مضادات امليكروبات في قطاع الصحة البشرية في إطار أهداف التنمية املستدامة  

 لعاملي؛على الصعيدين الوطني وا

قرُّ بعدم كفاية املوارد املالية املتاحة الستدامة تنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات امليكروبات،  
ُ
وإذ ن

ولدعم البحث وتطوير االبتكارات، ومنها مضادات امليكروبات الجديدة )ال سيما املضادات الحيوية( واللقاحات ووسائل  
 عن الحاجة املاسة إلى سد هذه  التشخيص وأدوات إدارة النفايا 

ً
ت والبدائل املأمونة والفعالة ملضادات امليكروبات، فضال

 الثغرة بطرق، منها إعداد دراسات لجدوى االستثمار الوطني في مقاومة مضادات امليكروبات؛

كوفيد  جائحة  بآثار  قرُّ 
ُ
ن امليكروبات  19-وإذ  مضادات  ملقاومة  االستجابة  إلى  الرامية  جهودنا  أن  على  أيًضا  نالحظ  وإذ   ،

الجائحة قد أظهرت الصالت املهمة بين البشر والحيوانات واملنظومة البيئية، وهو ما يبرز مسؤوليتنا املشتركة عن الوقاية  
االستثمارات   خالل  من  لها  واالستجابة  والتأهب  الظهور  واملعاودة  املستجدة  امليكروبات  مضادات  مقاومة  تهديدات  من 

 امة التي تعزز نظم الصحة البشرية والحيوانية؛ واإلجراءات املستد
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وإذ نؤكد من جديد التزامنا باتخاذ اإلجراءات العاجلة لنهج "الصحة الواحدة" التي تتصدي للتهديدات املتزايدة ملقاومة  
إجراءات ملموسة ومنسقة   إلى  السياس ي  الزخم  تحويل  امليكروبات، والتزامنا بضمان  الوطنية  مضادات  املستويات  على 

واإلقليمية والعاملية، بما في ذلك وضع استراتيجيات متكاملة بشأن التأهب للطوارئ واالستجابة لها والتعافي منها، وتعزيز 
 النظم الصحية البشرية والحيوانية، والتنفيذ الفعال ألهداف التنمية املستدامة؛

الشراكة ملنصة  الرباعي  التحالف  بإنشاء  نرحب  قر    وإذ 
ُ
ون امليكروبات،  مضادات  مقاومة  ملكافحة  األطراف  املتعددة 

بالحاجة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين القطاعات وبين التخصصات من جانب األطراف املعنية املتعددة على مستوى  
و  والوطنية  )املحلية  املستويات  جميع  وعلى  والبيئة،  والنبات  والحيوان  اإلنسان  صحة  بين  التفاعل  اإلقليمية  حيز 

 
ً

والعاملية(، من أجل الحفاظ على مضادات امليكروبات بوصفها أدوية منقذة ألرواح البشر والحيوانات والنباتات، فضال
 عن الحاجة إلى رؤية عاملية مشتركة وإجراءات شاملة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات من خالل نهج الصحة الواحدة؛

1يلي: فإننا بموجب هذا البيان نلتزم بما 

جميع   مع  بالتعاون  امليكروبات  مضادات  بمقاومة  املتعلقة  الوطنية  عملنا  خطط  تنقيح  أو  تحديث  أو  استعراض 
مؤشرات  ذلك  في  بما  الوطنية،  والغايات  املرحلية  واألهداف  املالية  املوارد  ظل  في  تنفيذها  أجل  من  املعنية،  األطراف 

مضا بمقاومة  املتعلقة  املستدامة  التنمية  الصحة  أهداف  نهج  مراعاة  مع  البشرية،  الصحة  قطاع  في  امليكروبات  دات 
 الواحدة؛

وتنفيذ   الخاص،  القطاع  وإشراك  البيانات،  إدارة  تحسين  من خالل  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية  د  الترصُّ م 
ُ
ظ

ُ
ن تعزيز 

مقاومة   لترصد  العاملي  النظام  إلى  البيانات  وإبالغ  البيانات،  إلى  املستندة  امليكروبات، واستعمالها  املمارسات  مضادات 
الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، ونظام استعمال مضادات امليكروبات الحيوانية الذي وضعته املنظمة العاملية  
وضعه   الذي  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  الُقطري  الذاتي  التقييم  استقصاء  ع  تتبُّ ونظام  الحيوان،  لصحة 

 التحالف الرباعي؛

الك بنسبة  خْفض  الزراعية  األغذية  نظام  في  املستعملة  امليكروبات  ملضادات  اإلجمالية  تقدير  50-30مية  أقل  على   %
 بمستواها الحالي بحلول عام 

ً
 ؛ 2030مقارنة

الحيوانات   في  البشري  الطب  ملجال  الطبية  الناحية  من  املهمة  امليكروبات  مضادات  استعمال  عن  التام  االستغناء 
م األغذية الزراعية ألغراض ال تتعلق بصحة النباتات؛ألغراض طبية غير بيطر 

ُ
ظ

ُ
 ية، أو في إنتاج املحاصيل ون

درجة في فئة "اإلتاحة"  
ُ
% على أقل تقدير من إجمالي استهالك املضادات  60ضمان أن تكون نسبة املضادات الحيوية امل

 .2030الحيوية في صفوف البشر بحلول عام 

وندعو أيًضا: 

لكل  منظمات   الالزم  التقني  الدعم  تقديم  إلى  امليكروبات  بمقاومة مضادات  املعنية  املشتركة  الرباعي وأمانتها  التحالف 
على   وذلك،  الغايات،  هذه  وبلوغ  اإلجراءات  هذه  لتنفيذ  الالزمة  والسياساتية  املعيارية  واإلرشادات  حدة،  على  قطاع 

 ن أجهزتها الرئاسية؛سبيل املثال، من خالل التماس االعتمادات املناسبة م 

الزراعية والبيئة، إلى   املعنية بصحة اإلنسان والحيوان واملجاالت ذات الصلة، وكذلك املعنية بنظام األغذية  األطراف 
تنسيق تنفيذ خطط العمل الوطنية لنهج "الصحة الواحدة" بشأن مقاومة مضادات امليكروبات على الصعيد الوطني  

 املدني،  من خالل إشراك منظمات املجتمع

ُيرجى الرجوع إلى املرفق لالطالع على مزيد من املعلومات التفصيلية عن الغايات املقترحة. 1
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اإلقليمية،   االقتصادية  والجماعات  البلدان،  بين  والشراكة  التعاون  فرص  وإتاحة  دعم  إلى  املعنية  األطراف  جميع 
، وما يتعلق بها  2030مضادات امليكروبات في إطار خطة التنمية املستدامة لعام  واملنظمات الدولية للتصدي ملقاومة  

 .غايات  من

جميع مؤسسات وآليات التمويل العامة والخاصة إلى تكريس املوارد املالية الخارجية واالستفادة منها وحشدها، من  
امليكروبات، ومن أجل استحداث االبتكارات وإتاحتها على  أجل تنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات  

نحو فعال وميسور التكلفة ومنصف في جميع القطاعات، بما في ذلك توفير خط إنتاج مستدام ملضادات امليكروبات  
املأمونة   والبدائل  النفايات  إدارة  وأدوات  التشخيص  ووسائل  واللقاحات  الحيوية(  املضادات  سيما  )وال  الجديدة 

فعالة ملضادات امليكروبات، ومن أجل وضع وتنفيذ ممارسات ومنتجات وأدوات وعمليات مبتكرة ومأمونة للوقاية وال
 حماية البيئة وإزالة التلوث. من العدوى ومكافحتها، ومنها 

والقطاع الخاص، والشراكات بين القطاعين العام والخاص على كامل نطاق نهج "الصحة الواحدة".
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 ملحق بيان مسقط الوزاري بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 

 

 الغايات الواردة في بيان مسقط وأسبابها املنطقيةشرح  

 
 

على أقل   21%50-30: خفض الكمية اإلجمالية ملضادات امليكروبات املستعملة في نظام األغذية الزراعية بنسبة 1الغاية 

 مقارنة بمستواها الحالي؛ 2030تقدير بحلول عام 

 
مضادات امليكروبات املهمة من الناحية الطبية في مجال الطب البشري  الغاية الثانية: االستغناء التام عن استعمال 

بصحة   تتعلق  ال  الزراعية ألغراض  األغذية  ونظم  املحاصيل  إنتاج  في  أو  بيطرية،  غير  طبية  الحيوانات ألغراض  في 
 النباتات؛

 
درجة في فئة  

ُ
% على  60»اإلتاحة« أو الوصول بها إلى ما يعادل  الغاية الثالثة: ضمان زيادة نسبة املضادات الحيوية امل

 2030األقل من االستهالك اإلجمالي للمضادات الحيوية بين البشر بحلول عام 
 

ا على الحد من استعمال مضادات امليكروبات في نظام األغذية الزراعية  افق اآلراء عامليًّ  اإلدراك املتزايد وتو
 

امليك  ق عاملي متزايد في اآلراء  يكتس ي الحفاظ على فعالية مضادات 
ُ
روبات أهمية للبشر والحيوانات والنباتات. وثمة تواف

عن    
ً

فضال والنباتي،  الحيواني  اإلنتاج  من  االستفادة  تعظيم  يتيح  بما  الغذائية  م 
ُ
ظ النُّ تحويل  إلى  املاسة  الحاجة  بشأن 

امليكروب مضادات  استعمال  ضمان  خالل  من  ذلك  عل  فِّ ويمكن  البيئة.  على  ومستدام،  الحفاظ  مسؤول  نحو  على  ات 
واألهم من ذلك، تقليل الحاجة إلى استعمالها عن طريق التخفيف من عبء املرض بين الحيوانات، وتعزيز ابتكار البدائل  

نات  ِّ
بالبي  واملسندة  األغذية  32املستدامة  بمنظمة  الزراعة  للجنة  التابعة  باملاشية  املعنية  الفرعية  اللجنة  طالبت  وقد   .

التقليدية،   املعارف  ذلك  في  بما  الجيدة،  واملمارسات  الناجحة  الخبرات  بتبادل  املنظمة  على  القائمين  )الفاو(  والزراعة 
»تقليل   على  الفرعية  اللجنة  شددت  ذلك،  على  وعالوة  امليكروبات«.  مضادات  إلى  الحاجة  من  الحد  في  األعضاء  لدعم 

ي الغذاء والزراعة، باعتباره أحد أهم دوافع ظهور مقاومة مضادات  الحاجة إلى استعمال مضادات امليكروبات في قطاع
امليكروبات، من خالل بناء القدرات لدى الدول األعضاء في منظمة األغذية والزراعة على تطبيق ممارسات اإلنتاج الجيدة  

وبدائ امليكروبات،  مضادات  على  واإلشراف  ومكافحتها،  األمراض  من  الوقاية  وتدابير  امليكروبات،  واإلدارة،  مضادات  ل 
. وتمشًيا مع ذلك، تعكف منظمة األغذية والزراعة على إطالق  2022وتنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بها« في عام  

)مبادرة   الزراعية  األغذية  نظم  في  امليكروبات  مضادات  استعمال  إلى  الحاجة  من  الحد  أجل  من  العاملي  للعمل  مبادرة 
م  رينوفارم(. ويتمثل أحد األه

ُ
ظ

ُ
ن امليكروبات في  الرئيسية لتلك املبادرة في تحقيق خفض عاملي الستعمال مضادات  داف 

 ، غير منشور(.2022سنوات )منظمة األغذية والزراعة  10% على مدى 50-30األغذية الزراعية بنسبة 
 

 
حة بعدد السكان من مضادات امليكروبات، محسوبة باملليغرام من مضادات امليكروبات لكل كيلوغرام من الكتلة الحيوية الحيوانية،إجمالي الكميات   1 رجَّ

ُ
وفًقا ملعايير    امل

ائية( التي تنص على أنه عند مقارنة من القانون الصحي للحيوانات امل  3.6من القانون الصحي لحيوانات اليابسة والفصل    9.6املنظمة العاملية لصحة الحيوان )الفصل  
 بيانات استعمال مضادات امليكروبات عبر الزمن، ينبغي مراعاة التغيرات الطارئة على حجم تجمعات الحيوانات وتكوينها.

م الغذائية بيان مجموعة القيادة العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات حول  2
ُ
ظ
ُ
 .  2021الصادر في آب/ أغسطس  استعمال مضادات امليكروبات في الن

https /:/ www.amrleaders.org/resources/m/item/antimicrobial-use-in-food-systems 

http://www.amrleaders.org/resources/m/item/antimicrobial-use-in-food-systems
http://www.amrleaders.org/resources/m/item/antimicrobial-use-in-food-systems
http://www.amrleaders.org/resources/m/item/antimicrobial-use-in-food-systems
http://www.amrleaders.org/resources/m/item/antimicrobial-use-in-food-systems
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% على أقل  50-30ألغذية الزراعية بنسبة : خفض الكمية اإلجمالية ملضادات امليكروبات املستعملة في نظام ا1الغاية 

 مقارنة بمستواها الحالي  2030تقدير بحلول عام 
 

 غايات طموحة وكفيلة بتحفيز الجهود الوطنية والعاملية .1.1
 

%« تعد غاية طموحة، وتهدف إلى تحفيز العمل السياس ي القوي على الصعيدين الوطني والعاملي  50-30إن غاية »الخفض بنسبة 
 الجهود وااللتزام.وتعزيز 

 

( الغاية  هذه  نطاق  يتيح  املوارد  50-30وسوف  توافر  ومدى  وأولوياتها  سياقاتها  مع  يتالءم  بما  لتطويعه  للبلدان  كافية  مرونة   )%
م صحة الحيوان ورفاهه. فعلى  

ُ
لديها، ليس من أجل الحد من الحاجة إلى مضادات امليكروبات فقط، بل أيًضا من أجل تعزيز ُنظ

امل  األساس  سبيل  أكثر جدوى، وتضع  أولية  بغاية خفض  يبدأ  مرحلي  نهج  اتباع  في  تنظر  أن  املوارد  املحدودة  للبلدان  يمكن  ثال، 
لتحقيق مستوى طموح للخفض التدريجي وفًقا للموارد املتاحة. وباملثل، يمكن للبلدان التي حققت تلك الغايات بالفعل أن تساعد  

م االنتقال  مرحلة  في  األخرى  املناسب،  البلدان  البيولوجي  باألمن  ودعمها  ورفاهه  الحيوان  صحة  م 
ُ
ُنظ تحسين  زيادة  أجل  ن 

نات ملضادات امليكروبات.  ِّ
سندة بالبي 

ُ
 واستخدام البدائل امل

 

مضادات  مقاومة  من  والحد  امليكروبات  مضادات  استعمال  من  الحد  بين  لم  العِّ على  رتكز 
ُ
امل الكمي  االرتباط  غياب  من  وبالرغم 

نات علمية كافية تشير إلى أنه كلما قل استعمال مضادات امليكروبات، تضاءل احتمال ظهور مقاومة األدوية.امليكروبات ِّ
 ؛ فثمة بي 

 

خفضة من مضادات  50-30ويشير مقياس 
ُ
% إلى خفض كمية مضادات امليكروبات املرجحة بعدد السكان، أي املليغرامات امل

 لحيوية. امليكروبات لكل كيلوغرام من كتلة الحيوان ا
 

قترح الغايات استناًدا إلى البلدان التي نجحت في تحقيق غايات مماثلة .2.1
ُ
 ت

 

ٍّ سواء
قترحة إلى بعض األمثلة الناجحة الواردة من البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط على حد 

ُ
 .تستند الغاية امل

 
o  43(2012و  2008)بين عاَمي % في غضون خمس سنوات 50فقد نجحت هولندا في خفض استعمالها بنسبة 
o   إلى أقل  2018و 2014% بين عاَمي 57وتراَجع استهالك القطاع الزراعي في الصين للمضادات الحيوية بنسبة ،

 54طن.  30000من 
o  في الحيوانات  55وحققت اململكة املتحدة نجاًحا في خفض االستعمال اإلجمالي للمضادات الحيوية بنسبة %

نتجة للغذاء بين عاَمي 
ُ
 65. 2021و 2014امل

o  كانت الغاية   76  2019و  2017% بين عاَمي  49وخفضت تايلند استهالك الحيوانات للمضادات الحيوية بنسبة(
 %(. 30املستهدفة 

 هناك بالفعل غايات محددة للحد من استعمال مضادات امليكروبات.  .3.1

 

 
3  w.fao.org/3/cc0927en/cc0927en.pdfww/https:/ 
4   -policies-all-in-althhe-and-settings -2021/outcome/2021/healthy-2020-report-results-w.who.int/about/accountability/results/whoww/https:/

promoted 
5  0212-surveillance-sales-and-resistance-antimicrobial-www.gov.uk/government/publications/veterinaryhttps:// 
6  -policies-all-in-health-and-settings-2021/outcome/2021/healthy-2020-report-results-.int/about/accountability/results/whow.whoww/https:/

promoted 

 

 

http://www.fao.org/3/cc0927en/cc0927en.pdf
http://www.fao.org/3/cc0927en/cc0927en.pdf
http://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/outcome/2021/healthy-
http://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/outcome/2021/healthy-
http://www.gov.uk/government/publications/veterinary-antimicrobial-resistance-and-sales-surveillance-
http://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/outcome/2021/healthy-
http://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/outcome/2021/healthy-
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املائدة« إلى  املزرعة  »من  األوروبي  االتحاد  استراتيجية  تقدير  87تضمنت  مدى  يوضح  جديًدا   
ً

شامال نهًجا  عدُّ 
ُ
ت التي  األوروبيين  ، 

ستزرعة 
ُ
الستدامة الغذاء، غاية تقض ي بتقليل املبيعات اإلجمالية من مضادات امليكروبات املستعملة لحيوانات املزرعة واألحياء امل

ا بنسبة   .2030% بحلول عام 50مائيًّ
 

ع نحو الحد من استعمال مضادات امليكروبات على الصعيد العاملي .4.1 ِّ
 هناك اتجاه مشج 

باملنظمة   سابًقا  ُيعرف  كان  ما  أو  الحيوان،  لصحة  العاملية  املنظمة  إلى  املقدمة  للبيانات  ووفًقا  أمثلة،  من  تقدم  ما  إلى  باإلضافة 
بين   في الحيوانات  تراوح انخفاض استعمال مضادات امليكروبات  للصحة الحيوانية، فقد  -2015للفترة    109%34و  98%27العاملية 

م مماث 2018 حرَز تقدُّ
ُ
ف استعمال املضادات الحيوية في الحيوانات  . وأ

ُّ
ل في استعمال املضادات الحيوية بقصد تعزيز النمو. توق

 . 1110٪ من البلدان التي قدمت تقاريرها في هذا الشأن 70الصحيحة باعتباره ممارسة معتادة لتعزيز النمو فيما يقرب من 
 

 أنشأنا نظاًما لرصد تنفيذ الغاية  .5.1
ر قاعدة بيانات است  ِّ

 
( أداة  ANIMUSEعمال مضادات امليكروبات في الحيوانات املوجودة لدى املنظمة العاملية لصحة الحيوان ) توف

البلدان من االطالع على   املحلي، ستتمكن  الصعيد  العاملي و/أو اإلقليمي. وعلى  املستوى  املؤشر وتوحيده على  مثالية لرصد هذا 
 اتها الخاصة على الصعيد الوطني. بياناتها السرية الخاصة بها، من أجل تنظيم إجراء

 

 الغاية الثانية: االستغناء التام عن مضادات امليكروبات البالغة األهمية 
 

 تحظى مضادات امليكروبات البالغة األهمية بأولوية قصوى بغرض الحفاظ عليها 
 

ظهور الجراثيم املقاومة وجينات مقاومة قد يتسبب سوء استعمال مضادات امليكروبات البالغة األهمية للطب البشري في تعزيز  
املضادات   لتلك  املسؤول  االستعمال  وُيعد  لألرواح.  املنقذة  األدوية  تلك  فعالية  تناقص  إلى  يؤدي  ما  وهو  امليكروبات،  مضادات 

 ضرورة في جميع القطاعات لحماية الطب الحديث. 
 

مقاومة   بشأن  العاملية  القيادة  مجموعة  عن  الصادر  للبيان  في  ووفًقا  امليكروبات  مضادات  استعمال  حول  امليكروبات  مضادات 
م الغذائية في آب/ أغسطس 

ُ
ن على جميع البلدان:2021الُنظ  ، يتعيَّ

o   إنهاء استعمال مضادات امليكروبات ذات األهمية الطبية بقصد تعزيز النمو، والبدء في ذلك مباشرة بإعطاء
 همية، ثم االنتقال لبقية الفئات تباًعا«؛األولوية القصوى ملضادات امليكروبات البالغة األ 

o   الحيوانات في  األعراض  من  والتخفيف  األمراض  من  الوقاية  ألغراض  امليكروبات  مضادات  استعمال  قْصر 
والنباتات على الحاالت املحددة بصورة واضحة، وذلك بهدف الحد بشكل ملحوظ من االستعمال، وضمان أن  

 ن يكون بتوجيه من واصفٍّ مصرَّح له.يخضع االستعمال ملراقبة تنظيمية، وأ 
 

العاجل   ر 
ْ
بالحظ بالفعل  البيطرية  األهمية  ذات  للميكروبات  املضادة  للعوامل  الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة  قائمة  وتوص ي 

زات للنمو. ِّ
12الستعمال مضادات امليكروبات البالغة األهمية ذات األولوية القصوى كمعز 

11 
 

تتطلب   ذلك،  على  عن  وعالوة  املنقولة  امليكروبات  مضادات  مقاومة  مخاطر  تحليل  بشأن  الغذائي  الدستور  لهيئة  العامة  املبادُئ 
ملضادات   العاملية  الصحة  منظمةِّ   

َ
قائمة اعتبارها  في  املخاطر  إدارة  أنشطة  و/أو  املخاطر  تقييم  أولوياُت  تضع  أن  األغذية  طريق 

ال مضادات امليكروبات البالغة األهمية في قطاَعي األغذية والزراعة البلدان في  امليكروبات البالغة األهمية. ويدعم الحد من استعم 
 تنفيذ معايير هيئة الدستور الغذائي. 

 

 
7  info_en.pdf-plan_2020_strategy-05/f2f_action-files/2020/https://food.ec.europa.eu/system 
 . 2018و 2016لجميع السنوات ما بين   بلًدا إلى املنظمة العاملية لصحة الحيوان 72البيانات التي أبلغ بها استناًدا إلى    8
 . 2017و 2015لجميع السنوات ما بين  بلًدا إلى املنظمة العاملية لصحة الحيوان 69البيانات التي أبلغ بها إلى   استناًدا  9
 بلًدا إلى املنظمة العاملية لصحة الحيوان  157البيانات التي أبلغ بها استناًدا إلى   01

12  june2021.pdf-antimicrobials-list-oie-https://www.woah.org/app/uploads/2021/06/a 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://amu.woah.org/amu-system-portal/cms/view/44dac06f-51b6-44b0-a873-2920826ccf08/b1455796-2dbd-475d-ad67-6f222e1b9691/public
https://www.woah.org/app/uploads/2021/05/en-5th-annual-report-factsheet-final-ld-compresse.pdf
https://amu.woah.org/amu-system-portal/cms/view/44dac06f-51b6-44b0-a873-2920826ccf08/b1455796-2dbd-475d-ad67-6f222e1b9691/public
https://www.woah.org/app/uploads/2021/06/a-oie-list-antimicrobials-june2021.pdf
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 % من املضادات الحيوية املدرجة في فئة »اإلتاحة« على أقل تقدير 60: استهالك 3الغاية 
 

الثالث عشر   العام  العمل  برنامج  العامليةيتضمن  الصحة  202313-2019  ملنظمة 

12،13
املضادات    14 تشكل  أن  في  تتمثل  طرية 

ُ
ق غاية 

درجة في فئة »اإلتاحة« 
ُ
 ٪ على أقل تقدير من إجمالي استهالك املضادات الحيوية.60الحيوية امل

 

ا الصحية  التغطية  بتحقيق  واملتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  في  دَرجة 
ُ
امل الغاية  مع  ذلك  إتاحة  ويتماش ى  في ذلك  بما  لشاملة، 

 األدوية واللقاحات األساسية واملأمونة والجيدة والفعالة وامليسورة التكلفة للجميع.
 

االلتزام   تجديد  وسيكون  اآلن.  حتى  تحقيقه  تضمن  تدابير  أو  األمر  هذا  لرصد  قائمة  م 
ُ
ُنظ البلدان  من  العديد  لدى  يتوافر  وال 

 األهمية. بتحقيق تلك الغاية أمًرا بالغ 
 

د مقاومة مضادات   م رصد أنماط استهالك املضادات الحيوية واستعمالها في البشر والحيوانات والنباتات في استكمال ترصُّ إذ ُيسهِّ
السياسات   رسم  في  به الحًقا  االسترشاد  يمكن  ما  وهو  وكمياتها،  املستعملة  الحيوية  املضادات  أنواع  فهم  من خالل  امليكروبات، 

 اللوائح والتدخالت الرامية إلى تحسين استعمال املضادات الحيوية.ووضع 
 

ا، مثل نسب املبيعات وسجالت   ويمكن أخذ التقديرات الوطنية الستهالك مضادات امليكروبات من مصادر البيانات املتاحة حاليًّ
أي  الحيوية  املضادات  استهالك  لرصد  نظام  إنشاء  يؤدي  وقد  التصنيع.  وبيانات  اللوائح  االستيراد  بمراجعة  التعجيل  إلى  ًضا 

.
ً
 واملشتريات من األدوية وسالسل إمدادها في إطار تعزيز النظم الصيدالنية عامة
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