املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن
استعامل مضادات امليكروبات امله ّم ة من
الناحية الط ّب ية يف الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء
مل ّخ ص سياسايت
ترشين الثاين /نوفمرب 2017

ما هي أسباب إصدار املنظمة لهذه املبادئ التوجيهية؟
إن اإلف راط يف استعامل املضادات الحيوية وإساءة استعاملها
يف اإلنسان والحيوان يسهامن يف تعاظم خطر مقاومة تلك
املضادات .وقد ط ّورت فع الً بعض أنواع البكترييا املسببة
اللتهابات خطرية لإلنسان مقاومة ملعظم العالجات املتاحة
أو ك لّها ،وال يوجد إال عدد ج ّد قليل من الخيارات الواعدة
التي يتواصل إعدادها يف مجال البحوث (.)1

وستتجاوز تكاليف خ رسان هذه األدوية مبلغ اً قدره 100
مم
تريليون دوالر أمرييك من حيث إنتاجها وطني اً (ّ ،)2،3
يؤكد شعار يوم الصحة العاملي بشأن مقاومة مضادات
امليكروبات الذي أطلقته منظمة الصحة العاملية (املنظمة)
يف عام  2011تحت عنوان« ،إذا تقاعسنا عن العمل اليوم لن
نجد العالج غدا ً» (.)4

وإن مل يُ تّ خذ اليوم أي إج راء ،فستصبح تقريب اً جميع
املضادات الحيوية امل ُستعملة حالي اً غري ناجعة يف وقاية
اإلنسان من األم راض وعالجه منها بحلول عام ،2050

وتثبت بوضوح الب يّ نات العلمية أن اإلف راط يف استعامل
املضادات الحيوية يف الحيوانات ميكن أن يسهم يف ظهور
مقاومة املضادات الحيوية (.)5
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وم راقبة استعامل مضادات امليكروبات يف الحيوانات امل ُن ِت جة
للغذاء من العوامل املهمة يف مكافحة مقاومة مضادات
امليكروبات يف أنحاء العامل بأرسه ،وذلك لألسباب التالية )1( :إن
املضادات الحيوية املستعملة عىل نطاق واسع يف الحيوانات
املنتجة للغذاء مطابقة لتلك امل ُستعملة لعالج االلتهابات
البكتريية التي تصيب اإلنسان ،أو هي مضادات تستعمل آلية
مشابهة لها؛ ( )2وإن مقدار امل ُستعمل من املضادات الحيوية يف
الحيوانات ،مبا فيها امل ُستعمل منها لزيادة منوها ،آخذ يف الزيادة
عىل الصعيد العاملي عىل نحو يتناسب طردي اً مع الطلب عىل
الربوتني الحيواين ()6؛ ( )3وإن األم راض املنقولة بواسطة الغذاء،
ومنها االلتهابات البكتريية ،هي السبب الرئييس لوفاة اإلنسان
وإصابته باالعتالل ،وخاصة لدى األطفال ( .)7وعالوة عىل ذلك،
فإن استعامل املضادات الحيوية يف إنتاج األغذية ،وخصوص اً
ألغ راض زيادة النمو ،يرتبط أيض اً ُمب مرضات مقاومة لألدوية
املتعددة من ج راء استعامل العديد من األدوية لفرتة طويلة يف
إطار أخذ جرعات منها ألغ راض العالج الفرعي (جرعات قليلة
تتيح املجال أمام تط ّور املقاومة بسهولة أكرب).

ويتع ّرض اإلنسان للبكترييا املقاومة للمضادات الناشئة عن
اإلنتاج الحيواين عرب العديد من املسارات ،مبا فيها استهالك
املنتجات الغذائية املل ّوثة بها ومخالطته للحيوانات مبارش ًة
يف املزارع واملسالخ ،فض الً عن تعرضه لها بشكل غري مبارش
يف البيئة.
ووفق اً ملا تنص عليه والية املنظمة فيام يخص صون الصحة
العمومية ،فقد أع ّدت املنظمة هذه املبادئ التوجيهية
للمساعدة يف صون فعالية املضادات الحيوية املهمة
بالنسبة إىل الطب البرشي عن طريق الحد من استعاملها
دون دا ٍع يف الحيوانات.
وقد أُ ِع دت هذه املبادئ يف إطار اتباع عملية صارمة مسندة
بب ّي نات علمية سليمة من عمليات املنظمة دع امً لوضع
توصيات تناسب جميع البلدان ،مبا فيها املرتفعة الدخل
وتلك املنخفضة الدخل ،وتشمل كل م راحل التعامل مع
الحيوانات امل ُنتجة للغذاء.

أين تندرج هذه املبادئ التوجيهية؟
تستند هذه املبادئ التوجيهية إىل تقارير وتقييامت
أع ّدها الخرباء طوال عقود من الزمن عن دور استعامل
املضادات الحيوية بقطاع الزراعة يف تزايد خطر مقاومة
تلك املضادات؛ وهي متثل إحدى االستجابات املبارشة
وامللموسة إىل أبعد الحدود من جانب املنظمة لخطة
العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات التي
اعتمدتها جمعية الصحة العاملية الثامنة والستون يف
أيار /مايو  ،)8( 2015ولإلعالن السيايس الجتامع الجمعية
العامة لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعقود يف أيلول/
سبتمرب .)9( 2016
وتس لّم هذه الوثائق بطابع مقاومة املضادات الحيوية
العاملي وبرسعة انتشار الكائنات املقاومة لها واملحددات
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الوراثية لتلك املقاومة عرب أنحاء القارات كافّة ،كام
تس لّم بأن جميع استعامالت املضادات الحيوية تسهم يف
تطوير مقاومة املضادات يف البكترييا  -سواء يف اإلنسان
أم الحيوان.
وتتفق هذه املبادئ التوجيهية مع عمل فريق الخرباء
التابع للمنظمة الذي أصدر تقارير عن أهمية تقييم
االستعامالت الزراعية للمضادات الحيوية لغرض صون
فعالية املهم منها رسيري اً لوقاية اإلنسان من األم راض
املعدية وعالجه منها ( .)10ويتفق هذا النهج أيض اً مع
النهج املتعدد األط راف (امل ُس ّم ى بنهج «صحة واحدة»)
إلدارة املخاطر الصحية عىل مستوى التفاعل بني النظم
اإليكولوجية لإلنسان والحيوان (.)11

املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات امله ّمة من الناحية الط ّبية يف الحيوانات امل ُن ِتجة للغذاء

ماذا تضم هذه املبادئ التوجيهية من توصيات؟
تضم هذه املبادئ التوجيهية توصيات مسندة بب يّ نات
ُم ستمدة من استع راضات منهجية وأخرى للمصنفات
األدبية الرسدية ،ومن بيانات بشأن أفضل املامرسات مبنية
عىل تجربة الخ رباء .وتتناول التوصيات موضوع استعامل
املضادات الحيوية يف الحيوانات ألغ راض مختلفة ،أال وهي
زيادة النمو والوقاية من اإلصابة باألم راض يف حال غياب
املرض ،فض الً عن عالج األم راض امل ُش ّخ صة ومكافحتها.

وتستفيد التوصيات من قامئة املنظمة الخاصة مبضادات
امليكروبات الحاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي
(قامئة املنظمة الخاصة مبضادات امليكروبات) ( )10والتي
كل املضادات الحيوية امل ُستعملة حالي اً يف
تجمع بني ّ
اإلنسان والحيوان وتصنفها بنا ًء عىل أهميتها بالنسبة إىل
الطب البرشي ،ضمن ثالث فئات بوصفها «مهمة» و»مهمة
للغاية» و»حاسمة األهمية» (انظر امللحق).

التوصيات
1.1تويص املنظمة بإج راء تخفيض شامل يف استعامل
جميع أصناف مضادات امليكروبات امله ّم ة من
الناحية الط ّب ية يف الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء.
 2.2تويصاملنظمةبفرضقيودشاملةعىلاستعاملجميع
أصنافمضاداتامليكروباتامله ّم ةمنالناحيةالط ّب ية
يف الحي وانات امل ُن ِت جة للغذاء من أجل زيادة منوها.
3.3تويص املنظمة بفرض قيود شاملة عىل استعامل
جميع أصناف مضادات امليكروبات امله ّم ة من
الناحية الط ّب ية يف الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء
ألغ راض الوقاية من األم راض املعدية غري امل ُش ّخ صة
بع ُد رسيري اً*.
4.4تقرتح املنظمة أال ت ُستعمل مضادات امليكروبات
امل ُص ّن فة عىل أنها حاسمة األهمية بالنسبة إىل
الطب البرشي ألغ راض مكافحة انتشار أم راض معدية

ُم ش ّخ صة رسيري اً ت ُح ّدد يف قطيع من الحيوانات
امل ُن ِت جة للغذاء .كام تقرتح املنظمة أال تُستعمل
مضادات امليكروبات امل ُص ّن فة بأعىل مستوى من
األولوية عىل أنها حاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب
البرشي ألغ راض عالج الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء
وامل ُصابة بأم راض معدية ُم ش ّخ صة رسيري اً**.
* اعتبارات محددة :قد ُي سمح بهذه االستعامالت بنا ًء عىل
مشورة مهني بيطري م طّلع عىل تاريخ إصابة القطيع
باملرض إذا كانت نسبة تع ّرض القطيع لخطر اإلصابة مبرض
ُم عد محدد مرتفعة.
** اعتبارات محددة :قد ُي سمح بهذه االستعامالت بنا ًء عىل
مشورة مهني بيطر�يإذا مل ُي تح دواء آخر لعالج الحيوانات
املصابة بعدوى املرض ،أو ألغ راض الوقاية من انتشار مرض
ُم ش ّخ ص بني قطعان الحيوانات.

بيانات بشأن أفضل املامرسات
1.1يُ نظر إىل أي صنف جديد من مضادات امليكروبات
أو أي توليفة جديدة من هذه املضادات امل ُع ّدة
لالستعامل البرشي عىل أنها حاسمة األهمية
بالنسبة إىل الطب البرشي ،ما مل تص ّن فها املنظمة
عىل أسس مختلفة.

2.2ينبغي أال تُستعمل مضادات امليكروبات امله ّم ة
من الناحية الط ّب ية وغري امل ُستعملة حالي اً يف إنتاج
األغذية ألغ راض إنتاج تلك األغذية يف املستقبل،
كام ينبغي أال تُستعمل يف الحيوانات امل ُن ِت جة
للغذاء أو يف النباتات.
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من وضع هذه التوصيات؟
تول صياغة هذه التوصيات الفريق املعني بوضع املبادئ
ّ
التوجيهية املؤلفة عضويته من  13خب ريا ً خارجي اً من خمسة
أقاليم تابعة للمنظمة ،وذلك يف إطار اإلرشاد العام لفريق
توجيهي تابع للمنظمة .وقد ضم الفريق املعني بوضع
املبادئ التوجيهية يف عضويته خ رباء متن ّوعني من األف راد
كل من الطب
املؤهلني الذين يتمتعون بخ ربات يف مجاالت ّ
البرشي والطب البيطري وعلم األحياء املجهرية ومقاومة
مضادات امليكروبات واالقتصاديات الزراعية واألخالقيات
البيطرية ،وممث الً عن منظمة متثل املستهلكني وعضوا ً
آخر معني اً بتطبيق منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها
ووضعها وتقييمها .وجرى ترشيح أعضاء الفريق املعني
بوضع املبادئ التوجيهية واختيارهم لتحقيق توازن يف
التمثيل الجغ رايف ونوع الجنس .وطُ لِ ب اإلدالء بتعليقات
عامة عىل العضوية املقرتحة لهذا الفريق قبل تأكيدها،
وأُ ِديرت املصالح امل ُعلن عنها ألعضائه وفق اً لسياسة
املنظمة ،فيام ق ّي مت أمانة املنظمة الحاالت امل ُحتملة
لتضارب مصالحهم ورأت أنها غري هامة ك لّها .وخضعت
العملية برمتها إلرشاف لجنة استع راض املبادئ التوجيهية
التابعة للمنظمة التي أق ّرت املبادئ التوجيهية النهائية.
وقد ُو ِض عت هذه املبادئ التوجيهية بفضل تحويل الب يّ نات
امل ُستمدة من استع راضات منهجية وأخرى ملصنفات أدبية
مختارة إىل توصيات ،وذلك بتطبيق املنهجيات الالزمة
امل ُط ّب قة يف املنظمة ،مبا فيها منهجية «تصنيف التوصيات
وتقديرها ووضعها وتقييمها» ( )12لتقييم مدى موثوقية
الب ّي نات فيام يخص كل توصية .وأُج رِيت يف إطار االستع راضات
املنهجية تقدي رات ملدى موثوقية الب يّ نات العلمية التي
تثبت عالقات االرتباط بني استعامل املضادات الحيوية يف
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الحيوانات املنتجة للغذاء ومخاطر تعرض اإلنسان مل ُمرضات
مقاومة لألدوية مصدرها هذه الحيوانات ،وإلصابته بعدوى
تلك امل ُمرضات .أما استع راضات املصنفات األدبية الرسدية
فقد ق ّي مت املصنفات األدبية التي تتناول أمثلة إيضاحية
عىل نقل محددات مقاومة مضادات امليكروبات من
الحيوانات املنتجة للغذاء إىل اإلنسان؛ واآلثار السلبية غري
املقصودة الناجمة عن فرض قيود عىل االستعامالت الحالية
للمضادات الحيوية يف قطاع الزراعة؛ واملعلومات املتعلقة
باآلليات امليكانيكية التي تؤيد مدى صحة عالقات االرتباط
امللحوظة من الناحية البيولوجية بني استعامل املضادات
الحيوية يف قطاع الزراعة وزيادة مخاطر الحصائل الصحية
التي يجنيها اإلنسان.
وراعت املبادئ التوجيهية أيض اً األعامل التي أنجزتها املنظمة
يف السابق وتلك التي تواصل إنجازها بشأن تحديد املضادات
الحيوية الحاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي ،وهي
أعامل تنجزها بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) واملنظمة العاملية لصحة الحيوان .ووفّر
هذا السياق هيك الً لتحديد األولويات بشأن أدوية مح ّددة
بالتوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية .وتولّت املنظمة
يف عام  2005تشكيل أول لجنة خ رباء معنية بوضع وتنفيذ
معايري لتعيني تلك املضادات الحيوية الحاسمة األهمية
بالنسبة إىل الطب البرشي وتحديد أولوياتها ( .)13وقد
اس تُ ِع ني بتلك املعايري لوضع قامئة املنظمة الخاصة مبضادات
امليكروبات الحاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي،
وتحديث تلك القامئة دوري اً .وتريس القامئة املذكورة الصادرة
يف عام  )10( 2016األساس الذي ترتكز إليه التوصيات الواردة
يف هذه املبادئ التوجيهية.
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كيف ميكن تطبيق هذه املبادئ التوجيهية؟
إن التوصيات والبيانات الواردة بشأن أفضل املامرسات يف
هذه املبادئ التوجيهية ال ت ُل زِم الدول األعضاء يف املنظمة
من الناحية القانونية ،ويعود أمر م راعاتها عند وضع معايري
أو إرشادات وطنية أو دولية إىل البلدان وأصحاب املصلحة
اآلخرين ،مبا يف ذلك هيئة الدستور الغذايئ املشرتكة بني
املنظمة ومنظمة األغذية والزراعة.
وقد ينطوي تنفيذ التوصيات الواردة يف هذه املبادئ
التوجيهية عىل إدخال تعديالت كبرية عىل املامرسات امل ُتّ بعة
حالي اً يف ميدان التعامل مع الحيوانات املنتجة للغذاء .ورغم
أن الفوائد املجنية من تنفيذ هذه التوصيات تفوق كث ريا ً
التكاليف امل ُتكبدة عنها ،فإن هناك تباين يف مستويات
توافر موارد الخ ربات والدعم التقني فيام بني األقاليم
والبلدان .ومن امل ُر ّج ح أن يكون توافرها بأدىن املستويات يف
األقاليم التي تبلغ فيها اآلثار الصحية واالقتصادية الناجمة
عن مقاومة املضادات الحيوية أعىل مستوياتها من حيث
عبء االعتالالت التي تصيب اإلنسان.
وسعي اً إىل بلوغ الهدف العام املتمثل يف تقليل استعامالت
املضادات الحيوية كافّة يف الزراعة ،فإنه يلزم تحديد
خيارات بشأن االستعاضة عن بعض امل ُستعمل منها حالي اً
يف الحيوانات املنتجة للغذاء ألغ راض وقايتها من األم راض.
وقد ثبت أن تحسني رشوط النظافة الشخصية وتحسني
األمن البيولوجي واستعامل اللقاحات عىل نحو أفضل هي
بدائل ناجعة يف بعض الحاالت لضامن إنتاجية الحيوان
وصون صحته يف غياب استعامل املضادات الحيوية ألغ راض
زيادة منوه ووقايته من األم راض .وينبغي أن تُتاح عىل نطاق
واسع الخ ربات التي تكتسبها البلدان التي تحظر استعامل
العوامل الحافزة لزيادة مضادات امليكروبات يف أقاليم
أخرى ،وخصوص اً منها تلك النامية التي تطبقها ،وذلك
عقب م راعاة مصالح صغار املالكني.

ومن الرضوري تقديم الدعم الدويل يف مجال توفري املوارد
التقنية الالزمة إلج راء االختبارات فيام يخص علم األحياء
الدقيقة ومقاومتها لألدوية ،فض الً عن زيادة املوارد الالزمة
يف مجال الطب البيطري من أجل تكليل تنفيذ هذه املبادئ
التوجيهية بالنجاح .ويلزم أيض اً توفري القدرات الالزمة لجمع
بيانات مح ّددة عن استعامل املضادات الحيوية يف بلدان
كثرية .وعالوة عىل ما يجري اآلن تنفيذه عىل قدم وساق
من مشاريع املنظمة لتعزيز القدرات املختربية وغريها من
القدرات التقنية بالبلدان ،تتمتع املنظامت الدولية ،مثل
منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان،
بخ ربات ق يّ مة يف ميدان مساعدة البلدان يف العديد من
نواحي التنفيذ ،بوسائل منها تزويدها بأدوات اإلرشاف عىل
استعامل مضادات امليكروبات يف الطب البيطري وتعزيز
األمن البيولوجي باملزارع.
وإتاحة املهنيني البيطريني مهمة ألجل اتخاذ ق رارات بشأن
استعامل املضادات الحيوية لعالج قطعان الحيوانات ووقايتها
من املرض .وتنص املبادئ التوجيهية عىل أنه ينبغي تربير
استعامل مضادات امليكروبات املص ّن فة عىل أنها حاسمة
األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي عىل أساس الخربة يف
الشؤون البيطرية بالحاالت التي تشري فيها نتائج املخت ربات
إىل أن الخيار الوحيد للعالج هو استعامل تلك املضادات ،وهو
خيار يتوقف عىل إمكانية إتاحة مستنبتات البكترييا واختبار
مدى حساسيتها ،وهي إمكانية قد تتع ذّر إتاحتها.
وعالو ًة عىل ذلك ،تش ّج ع املنظمة البلدان عىل وضع ب رامج
ترص د وطنية لتوليد معلومات عن نطاق استعامل املضادات
ّ
الحيوية يف قطاع الزراعة وعن وجود مقاومة املضادات
الحيوية يف الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء واملنتجات الغذائية
االستهالكية وفئات السكان والبيئة ،وذلك باتباع نهج صحة
واحدة متكاملة لتقييم أثر تنفيذ املبادئ التوجيهية امل ُعتمدة.

ملخّص سياسايت

5

متى س تُ ستعرض هذه املبادئ التوجيهية يف املستقبل؟
ستتول إدارة السالمة الغذائية واألم راض الحيوانية املنشأ يف
ّ
املنظمة االضطالع بعملية تقييم مستمرة لتقدير معدالت
استيعاب هذه املبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمة،
وس تُ دمج هذه العملية يف األنشطة التي تبذلها الدول
األعضاء يف ميدان رصد خطة العمل العاملية للمنظمة بشأن
مقاومة مضادات امليكروبات وتقييمها .وزيادة عىل ذلك،
ستستفيد املنظمة من فريقها االستشاري املعني بالرتصد
املتكامل ملقاومة مضادات امليكروبات يف مد يد العون يف

عملية تقييم معدالت استيعاب هذه املبادئ التوجيهية
الصادرة عن املنظمة.
وستتوىل املنظمة متابعة ما يُ ع ّد من بحوث فيام يتعلق
باستعامل مضادات امليكروبات امله ّم ة من الناحية الط بّ ية يف
الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء ،واستع راض هذه التوصيات وتحديثها
بعد مرور خمس سنوات عىل نرش املبادئ التوجيهية ،ما مل
تستجد ب ّي نات جديدة هامة تستلزم استع راضها قبل ذلك.

هل يلزمكم معرفة املزيد؟
املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات امله ّم ة من الناحية الط ّب ية يف
الحيوانات امل ُن ِت جة للغذاء:
http://who.int/foodsafety/publications/cia_guidelines/en/index.html
WHO GUIDELINES ON
USE OF MEDICALLY
IMPORTANT ANTIMICROBIALS
IN FOOD-PRODUCING ANIMALS

قامئة املنظمة الخاصة مبضادات امليكروبات الحاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي (قامئة
املنظمة الخاصة مبضادات امليكروبات):
/http://who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia/en
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امللحق
ملحة عن التوصيات ال واردة يف املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات امله ّم ة من الناحية الط ّب ية يف الحي وانات
امل ُن ِت جةللغذاء
التوصية 1
تخفيض شامل يف االستعامل
التوصية 2

التوصية 3

االستعامل لزيادة النمو

االستعامل ألغ راض
الوقاية

تصنيف املنظمة ملضادات امليكروبات امله ّم ة من
الناحية الط بّ ية وتحديد أولوياتها

(عند اإلصابة به)

*

*

*

مه ّم ة

مضادات امليكروبات امله ّم ة من الناحية الطب ّي ة

حاسمة األهمية

أ -االستعامل ألغ راض
مكافحة املرض

ب -االستعامل ألغ راض
عالج املرض
(عند اإلصابة به)

مه ّم ة للغاية

أولوية عالية أولوية قصوى

(يف حال غياب املرض)

التوصية (التوصيتان) 4

فرض قيود شاملة
استعامل مسؤولورشيد

*

يجوز استعامل املضادات إذا رأى املهني البيطري امل طّلع عىل تاريخ إصابة القطيع باملرض أن نسبة تع ّرض القطيع لخطر اإلصابة مبرض
ُم ٍ
عد محدد مرتفعة .وينبغي عند استعامل مضادات امليكروبات البدء بأقلها أهمية للطب البرشي.
يجوز استعامل املضادات إذا مل يكن هناك دواء آخر من فئات أدىن ُم تاح اً لعالج الحيوانات امل ُصابة بعدوى األم راض أو للوقاية من
انتشار مرض ُم ش ّخ ص بني قطعان الحيوانات.
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