
يف  والستون  الثامنة  العاملية  الصحة  جمعية  سلّمت 

أيار/ مايو 2015 بأهمية مشكلة الصحة العمومية التي تثريها 

مقاومة مضادات امليكروبات، وذلك عن طريق اعتامدها لخطة 

)“خطة  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية  العمل 

العمل العاملية”(. وتقرتح هذه الخطة تنفيذ تدخالت ملكافحة 

االستعامل  تقليل  منها  بوسائل  امليكروبات،  مضادات  مقاومة 

غري الرضوري ملضادات امليكروبات يف اإلنسان والحيوان. وتشّدد 

الخطة أيضاً عىل رضورة اتباع نهج شامل لعدة قطاعات بشأن 

امليكروبات،  مضادات  مقاومة  مكافحة  يف  الواحدة”  “الصحة 

الفاعلة  األطراف  من  جهود  بذل  عىل  النهج  ينطوي  بحيث 

البيطري.  البرشي والطب  من عّدة تخّصصات، مبا فيها الطب 

املتحدة لألغذية والزراعة  األمم  اعتمدت جمعيتا منظمة  كام 

تؤيد  قرارات   2015 عام  يف  الحيوان  لصحة  العاملية  واملنظمة 

يف  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية  العمل  خطة 

إطار اعرتافهام بالحاجة املاسة إىل اتخاذ إجراءات مشرتكة بني 

القطاعات للتصدي ملقاومتها.

يف  املُستعملة  امليكروبات  مضادات  من  العديد  ويوجد 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء مطابقة لتلك التي يستعملها اإلنسان، 

إىل معظم  بالنسبة  الحال  وثيقاً، وكذلك  ارتباطاً  بها  ترتبط  أو 

مضادات امليكروبات املُستعملة يف إنتاج النباتات، ومنها نباتات 

االلتهابات  لعالج  امليكروبات  مضادات  وتُستعمل  البساتني. 

منه  الوقاية  ويف  باملرض  اإلصابة  عند  ومكافحتها  البكتريية 

النمو يف غياب اإلصابة به. وميكن أن يسفر استعامل  وتعزيز 

انتقاء  عن  للغذاء  املُنِتجة  الحيوانات  يف  امليكروبات  مضادات 

يف  ونرشها  امليكروبات  ملضادات  املقاومة  البكترييا  من  أنواع 

الحيوانات املذكورة، والتي ميكن أن تنتقل بعدئذ إىل اإلنسان 

بواسطة األغذية وغريها من طرق االنتقال.
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 املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل

 مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية

يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء

تنفيذي1 ملّخص 
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مل تعّد هذه املبادئ التوجيهية رضورية؟
كان وضع هذه املبادئ التوجيهية مدفوعاً بالحاجة إىل تخفيف 

وطأة اآلثار السلبية التي يخلّفها استعامل مضادات امليكروبات 

املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء عىل صحة 

اإلنسان(.  يستعملها  التي  امليكروبات  مضادات  )أي  اإلنسان 

وُشكِّلت يف عام 2005 لجنة خرباء تابعة للمنظمة لوضع معايري 

تصّنف مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية بوصفها 

حاسمة  مضادات  أو  األهمية  بالغة  أخرى  أو  مهمة  مضادات 

املعايري  تلك  واستُخِدمت  البرشي.  الطب  إىل  بالنسبة  األهمية 

امليكروبات  مبضادات  الخاصة  املنظمة  قامئة  لوضع  ذلك  بعد 

تحديثها  البرشي، وجرى  الطب  إىل  بالنسبة  األهمية  الحاسمة 

الخامسة  النسخة  املنظمة  ونرشت  الحني.  ذلك  منذ  بانتظام 

املُنّقحة من هذه القامئة يف عام 2017.

بالبيّنات  مسندة  توصيات  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتقّدم 

مضادات  استعامل  بشأن  املامرسات  أفضل  عن  وبيانات 

املُنِتجة  الحيوانات  يف  الطبّية  الناحية  من  املهّمة  امليكروبات 

مبضادات  الخاصة  املنظمة  قامئة  عىل  بناًء  وذلك  للغذاء، 

البرشي.  الطب  إىل  بالنسبة  األهمية  الحاسمة  امليكروبات 

وتصبو هذه املبادئ التوجيهية يف املقام األول إىل بلوغ هدف 

املهّمة  امليكروبات  مضادات  فعالية  املساعدة يف صون  مؤداه 

بالنسبة  األهمية  الحاسمة  تلك  الطبّية، وخصوصاً  الناحية  من 

فعالية مضادات  يف صون  أيضاً  واملساعدة  البرشي،  الطب  إىل 

إطار  يف  وذلك  البيطري،  الطب  يف  املُستعملة  امليكروبات 

العاملية للمنظمة بشأن مقاومة  تأييدها مبارشًة لخطة العمل 

مضادات امليكروبات.   

كيف ُوِضعت هذه املبادئ التوجيهية؟
لقد ُوِضعت هذه املبادئ التوجيهية باالستفادة من عملية وضع 

املبادئ التوجيهية للمنظمة املبيّنة يف )الطبعة الثانية( من دليل 

املنظمة لوضع املبادئ التوجيهية، والتي انطوت عىل ما ييل:

تحديد املسائل ذات األولوية والحصائل الحاسمة؛  )i(

باتباع أساليب قياسية  البيّنات بطريقة شفافة  استعادة   )2(
يف إجراء االستعراضات املنهجية؛

استعراض املصنفات األدبية الرسدية التي يعّدها الخرباء   )3(
املعنيون بشؤون املوضوع العلمية؛

تقييم البيّنات وتوليفها؛  )4(

استعامل هذه البيّنات يف صياغة التوصيات؛  )5(

التخطيط لنرش املبادئ التوجيهية وتطبيقها وتقييم أثرها   )6(

وتحديثها يف املستقبل  

وضع  عملية  إدارة  للمنظمة  التابع  التوجيهي  الفريق  وتوىّل 

املبادئ  بوضع  املعني  الفريق  تكّفل  فيام  التوجيهية،  املبادئ 

مبسؤولية  خارجيني  خرباء  من  عضويته  املؤلفة  التوجيهية 

صياغة هذه املبادئ التوجيهية. واتفق الفريق التوجيهي التابع 

للمنظمة عىل املسائل ذات األولوية بشأن آثار تقييد استعامل 

الحيوانات  الطبّية يف  الناحية  املهّمة من  امليكروبات  مضادات 

فئات  لدى  امليكروبات  مضادات  مقاومة  عىل  للغذاء  املُنِتجة 

السكان وقطعان الحيوانات، مبا فيها استعاملها عموماً وتحديداً 

هت  وُوجِّ األمراض وعالجها.  والوقاية من  النمو  زيادة  ألغراض 

بفضل هذه املسائل عملية إجراء استعراضات منهجية وأخرى 

دت يف  للمصنفات األدبية الرسدية، ولُخِّصت البيّنات التي ُحدِّ

جداول ملقارنتها بالتوصيات، وذلك لتمكني الفريق املعني بوضع 

صياغة  يف  املناسبة  البيّنات  استعامل  من  التوجيهية  املبادئ 

التوصيات  التوصيات نهج تصنيف  كل توصية. واتُِّبع يف وضع 

وتقديرها ووضعها وتقييمها ألغراض تقييم البيّنات واستعاملها، 

عىل  التوجيهية  املبادئ  الستعراض  املنظمة  لجنة  وأرشفت 

العملية برمتها وأقرّت املبادئ التوجيهية النهائية.

املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء2



التوصيات

غات املطروحة املُسوِّ
التوصية  التوجيهية أن هذه  املبادئ  الفريق املعني بوضع  قّرر 

قوية بالرضورة رغم تدين جودة البيّنات التي تثبتها، وذلك ألن 

الفوائد التي تعود بها عىل صحة اإلنسان )بفضل تقليل معدل 

انتشار مقاومة مضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة من 

اإلنسان( تفوق بشّدة أية حصائل يُحتمل أن تكون ضارة أو غري 

مرغوبة. وتكشف البيّنات املُستمدة من االستعراضات املنهجية 

تقييد  أن  عن  النقاب  الرسدية  األدبية  املصنفات  واستعراضات 

استعامل مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء يقلّل 

انتشار مقاومة مضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة من 

الحيوانات املذكورة والتي قد تُنقل إىل اإلنسان، وميكن أن تُنقل 

إليه فعالً. وتؤيد البحوث املستفيضة بشأن آليات انتشار مقاومة 

مضادات امليكروبات، مبا فيها الدور الهام لنقل جينات محددات 

إن  القائل  االستنتاج  أفقياً،  نقالً  امليكروبات  مضادات  مقاومة 

استعامل مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء يُوِجد 

مقاومة انتقائية ملضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة 

من الحيوانات املذكورة، والتي تنترش بعد ذلك فيام بني قطعان 

تلك الحيوانات ويف بيئتها وبني صفوف البرش. وعالوة عىل ذلك، 

النطاق  الواسعة  القيود  أن  إىل  املنهجية  االستعراضات  خلصت 

املفروضة عىل جميع أصناف مضادات امليكروبات هي عىل ما 

يبدو أكرث فعالية يف الحد من انتشار مقاومة مضادات امليكروبات 

مقارنة بتلك املفروضة عىل نطاق أضيق بشأن صنف واحد من 

تلك املضادات أو األدوية، وإن كانت هناك أمثلة تثبت حدوث 

انخفاض ملحوظ يف انتشار مقاومة مضادات امليكروبات عقب 

فرض قيود عىل صنف واحد منها. وأخرياً، فإن تقليل استعامل 

مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء هو أمر يتامىش 

مضادات  مقاومة  بشأن  للمنظمة  العاملية  العمل  خطة  مع 

.action plan امليكروبات

التوصية 1: استعامل مضادات امليكروبات بشكل عام

نويص بإجراء تخفيض شامل يف استعامل جميع أصناف مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطّبية يف 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء.

توصية قوية مشفوعة ببيّنات متدنية الجودة

التوصية 2: استعامل مضادات امليكروبات يف زيادة النمو

نويص بفرض قيود شاملة عىل استعامل جميع أصناف مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطّبية يف 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء من أجل زيادة منوها.

توصية قوية مشفوعة ببيّنات متدنية الجودة

غات املطروحة املُسوِّ
قّرر الفريق املعني بوضع املبادئ التوجيهية أن هذه التوصية 

وذلك  تثبتها،  التي  البيّنات  جودة  تدين  رغم  بالرضورة  قوية 

عىل  بها  تعود  أن  يُحتمل  التي  الكبرية  الفوائد  إىل  بالنظر 

مضادات  مقاومة  انتشار  معدل  تقليل  بفضل  اإلنسان  صحة 

امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة من اإلنسان والناشئة عن 

الحيوانات  املضادات يف  تلك  استعامل  فرض قيود شاملة عىل 

املُنِتجة للغذاء من أجل زيادة منوها. وتؤيد البيّنات املُستمدة 

املعلومات  من  كبرية  طائفة  ومن  املنهجية  االستعراضات  من 

املتعلقة بآليات انتشار مقاومة مضادات امليكروبات االستنتاج 
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التوصية 3: استعامل مضادات امليكروبات ألغراض الوقاية )يف حال غياب املرض(

نويص بفرض قيود شاملة عىل استعامل جميع أصناف مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطّبية يف 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء ألغراض الوقاية من األمراض املعدية غري املُشّخصة بعُد رسيرياً.

توصية قوية مشفوعة ببيّنات متدنية الجودة

غات املطروحة املُسوِّ
قّرر الفريق املعني بوضع املبادئ التوجيهية أن هذه التوصية 

قوية بالرضورة رغم تدين جودة البيّنات التي تثبتها، وذلك ألن 

امليكروبات  مضادات  أصناف  جميع  عىل  شاملة  قيود  فرض 

املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء يُحتمل 

أن يعود مبنافع كثرية عىل صحة اإلنسان بفضل تقليل معدل 

انتشار مقاومة مضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة 

من اإلنسان. ويستند هذا االستنتاج إىل االستعراضات املنهجية 

ُمستمدة  بيّنات  وإىل  الرسدية  األدبية  املصنفات  واستعراضات 

من دراسات أخرى ُموثّقة بشأن الرصد. وتبنّي بوجه خاص من 

دواء  من  الثالث  الجيل  استعامل  عن  كندا  يف  أُجريت  دراسة 

بيّنات  األمراض أن هناك  الدجاج من  لوقاية  السيفالوسبورين 

معدل  يقلّل  الدواء  هذا  استعامل  عىل  قيود  فرض  أن  تثبت 

انتشار مقاومة مضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املنقولة 

إىل اإلنسان. وتؤيد أيضاً البحوث املستفيضة بشأن آليات انتشار 

استعامل  إن  القائل  االستنتاج  امليكروبات  مضادات  مقاومة 

يُوِجد  للغذاء  املُنِتجة  الحيوانات  يف  امليكروبات  مضادات 

مقاومة انتقائية ملضادات امليكروبات يف أنواع البكترييا املعزولة 

من الحيوانات املذكورة، والتي تنترش بعد ذلك فيام بني قطعان 

تلك الحيوانات ويف بيئتها وبني صفوف البرش. وعالوة عىل ذلك، 

فرض  ترتتب عىل  أن  يُحتمل  التي  املرغوبة  العواقب غري  فإن 

قيود شاملة عىل استعامل مضادات امليكروبات ألغراض الوقاية 

يف  رسيرياً  تشخيصاً  بعُد  املُشّخصة  غري  املعدية  األمراض  من 

الحيوان  املرضة بصحة  آثارها  )مثل  للغذاء  املُنِتجة  الحيوانات 

فقد  وأخرياً،  نسبياً.  قليلة  عواقب  يبدو  ما  وعافيته( هي عىل 

أفلحت بلدان كثرية يف فرض قيود شاملة عىل استعامل مضادات 

امليكروبات ألغراض وقاية الحيوانات املُنِتجة للغذاء من املرض، 

ماّم يثبت جدوى هذه التوصية. 

مالحظات
املرُّبر  من  بأن  التوجيهية  املبادئ  بوضع  املعني  الفريق  يسلّم 

يف  املرض  من  الوقاية  ألغراض  امليكروبات  مضادات  استعامل 

الحاالت التي يقّرر فيها متخّصص يف الشؤون البيطرية أن مثة 

خطر كبري النتشار أحد األمراض املعدية تحديداً، عىل أن يتّخذ 

قراره هذا بناًء عىل أحدث النتائج املتعلقة باختبار مستنبتات 

باستعامل مضادات  البدء  البكترييا ومدى حساسيتها. وينبغي 

امليكروبات األقل أهمية بالنسبة إىل صحة اإلنسان، مثل البدء 

باستعامل األصناف التي ال تُعطى لإلنسان، ومن ثم استعامل 

املُنِتجة  الحيوانات  يف  امليكروبات  مضادات  استعامل  إن  القائل 

انتقائية  مقاومة  يُوِجد  زيادة منوها،  ألغراض  للغذاء، وخصوصاً 

الحيوانات  من  املعزولة  البكترييا  أنواع  امليكروبات يف  ملضادات 

املذكورة، والتي تنترش بعد ذلك فيام بني قطعان تلك الحيوانات 

ويف بيئتها وبني صفوف البرش. ويستند هذا االستنتاج الذي تؤيده 

استعراضات املصنفات األدبية الرسدية إىل بيّنات ثابتة ُمستمدة 

مضادات  استعامل  تقييد  بأن  تفيد  منهجية  استعراضات  من 

امليكروبات ألغراض زيادة النمو يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء يقلّل 

املعزولة  البكترييا  أنواع  امليكروبات يف  انتشار مقاومة مضادات 

تُنقل إىل اإلنسان، وميكن أن  الحيوانات املذكورة والتي قد  من 

تُنقل إليه فعالً. وعالوة عىل ذلك، فإن العواقب غري املرغوبة التي 

يُحتمل أن ترتتب عىل فرض قيود شاملة عىل استعامل مضادات 

للغذاء  املُنِتجة  الحيوانات  يف  النمو  زيادة  ألغراض  امليكروبات 

)من قبيل زيادة استعامل مضادات امليكروبات البيطرية، واآلثار 

املرضة بصحة الحيوان وعافيته، وسالمة األغذية، والبيئة واإلنتاج 

االقتصادية(  واآلثار  الحيواين،  اإلنتاج  تكاليف  وزيادة  الحيواين، 

)انظر  تذكر  ال  تكاد  أو  نسبياً  قليلة  عواقب  يبدو  ما  عىل  هي 

امللحقان 4 و5(. وأخرياً، فقد أفلحت بلدان كثرية يف فرض قيود 

شاملة عىل استعامل مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة 

للغذاء ألغراض زيادة منوها، ماّم يثبت جدوى هذه التوصية.

املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء4



التوصية )التوصيتان( 4: استعامل مضادات امليكروبات ألغراض عالج املرض ومكافحته )عند اإلصابة به(

التوصية 4 أ

نقرتح أال تُستعمل مضادات امليكروبات املُصّنفة عىل أنها حاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي ألغراض 

مكافحة انتشار أمراض معدية ُمشّخصة رسيرياً تُحّدد يف قطيع من الحيوانات املُنِتجة للغذاء.

توصية مرشوطة مشفوعة ببيّنات متدنية الجودة للغاية

التوصية 4 ب

نقرتح أال تُستعمل مضادات امليكروبات املُصّنفة بأعىل مستوى من األولوية عىل أنها حاسمة األهمية 

بالنسبة إىل الطب البرشي ألغراض عالج الحيوانات املُنِتجة للغذاء واملُصابة بأمراض معدية ُمشّخصة رسيرياً.

توصية مرشوطة مشفوعة ببيّنات متدنية الجودة للغاية

غات املطروحة املُسوِّ
أن هذه  إىل  التوجيهية  املبادئ  بوضع  املعني  الفريق  خلص 

من  املُستمدة  البيّنات  أن  رغم  بالرضورة  التوصية مرشوطة 

تعود  أنها  تبنّي  األخرى  والدراسات  املنهجية  االستعراضات 

مضادات  مقاومة  تقليل  بفضل  اإلنسان  صحة  عىل  بفوائد 

تلك  جودة  تدين  بسبب  وذلك  البكترييا،  يف  امليكروبات 

االستعراضات  من  املُستمدة  البيّنات  أما  للغاية.  البيّنات 

املنهجية والبحوث املستفيضة بشأن آليات مقاومة مضادات 

استعامل  إن  القائل  االستنتاج  تؤيد  فإنها  امليكروبات، 

يُوِجد  للغذاء  املُنِتجة  الحيوانات  يف  امليكروبات  مضادات 

البكترييا  أنواع  يف  امليكروبات  ملضادات  انتقائية  مقاومة 

ذلك  بعد  تنترش  والتي  املذكورة،  الحيوانات  من  املعزولة 

صفوف  وبني  البيئة  ويف  الحيوانات  تلك  قطعان  بني  فيام 

التي  املرغوبة  غري  العواقب  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  البرش. 

مضادات  استعامل  عىل  قيود  فرض  عىل  ترتتب  أن  يُحتمل 

تكاد  أو  نسبياً  قليلة  عواقب  يبدو  ما  عىل  هي  امليكروبات 

ال تذكر. وأخرياً، فقد أفلحت بلدان كثرية يف فرض قيود عىل 

استعامل مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء، 

التوصية. يثبت جدوى هذه  ماّم 

مالحظات
فإنه  الحيوان وعافيته،  الحيلولة دون اإلرضار بصحة  إىل  سعياً 

يف  ب  و4  أ   4 للتوصيتني  استثناءات  هناك  تكون  أن  ميكن 

أن  البيطرية  الشؤون  املتخّصصون يف  فيها  يقّرر  التي  الحاالت 

النتائج املتعلقة باختبار مستنبتات البكترييا ومدى حساسيتها 

تثبت أن الدواء املُختار هو الخيار الوحيد للعالج.

بيانات بشأن أفضل املامرسات

يرى  توصيات  املامرسات  أفضل  بشأن  املُصاغة  البيانات  متثل 

أنها مهمة، ولكنها ال  التوجيهية  املبادئ  املعني بوضع  الفريق 

بتصنيف جودة  املقرتنة  الرسمية  التوصيات  إىل مستوى  ترقى 

البيّنات التي تثبتها. وقد قام الفريق املذكور بناًء عىل البيّنات 

املصنفات  واستعراضات  املنهجية  االستعراضات  من  املُستمدة 

بشأن  املامرسات  أفضل  عن  بيانني  بصياغة  الرسدية  األدبية 

يف  الطبّية  الناحية  من  املهّمة  امليكروبات  مضادات  استخدام 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء. 

امليكروبات  مبضادات  الخاصة  املنظمة  قامئة  يف  منها  املُدرج 

مهمة  )بوصفها  البرشي  الطب  إىل  بالنسبة  األهمية  الحاسمة 

مضادات  تُستعمل  أال  وينبغي  األهمية(.  بالغة  ثم  ومن 

امليكروبات املُصّنفة عىل أنها حاسمة األهمية يف القامئة املذكورة 

إال يف الحاالت التي تشري فيها أحدث النتائج املتعلقة باختبار 

مستنبتات البكترييا ومدى حساسيتها املعروف عنها أنها تسبّب 

املرض، إىل أنه ما من خيار سوى استعامل مضادات امليكروبات 

التنفيذ بواسطة  الحاسمة األهمية هذه. والبد من تقييم آثار 

الربامج الوطنية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات وترّصد 

استعامل تلك املضادات.
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األساس املنطقي
من 	  املهّمة  امليكروبات  مضادات  من  عدد  يوجد 

الحيوانات  يف  حالياً  املُستعملة  وغري  الطبّية  الناحية 

املُنِتجة للغذاء هي من مضادات امليكروبات التي متثل 

تصيب  التي  الخطرية  االلتهابات  لعالج  أخرياً”  “مالذاً 

الكاربابينيامت  أمثلتها  ومن  حياته،  وتهّدد  اإلنسان 

والببتيدات  اللينزوليد(  قبيل  )من  واألوكسازوليدينات 

تُدرج  أن  ويجب  الدابتوميسني(.  )مثل  الدهنية 

مامرسة صون فعالية مضادات امليكروبات هذه لعالج 

االلتهابات الخطرية التي تصيب اإلنسان وتهّدد حياته 

ضمن نطاق أفضل املامرسات.

مضادات 	  من  جديدة  أصناف  تطوير  املُرجح  من 

امليكروبات وتسويقها لغرض عالج االلتهابات الخطرية 

التي تصيب اإلنسان وتهّدد حياته.

نظراً إىل أن موضوع استعامل مضادات امليكروبات يف 	 

الحيوانات املُنِتجة للغذاء الذي يتناوله هذان البيانان 

بشأن أفضل املامرسات هو استعامل مل يُستعرض من 

حيث تأمينه لسالمة اإلنسان، فإن هناك مخاوف إزاء 

الحيوانات  يف  ترصيح  دون  من  املضادات  استعامل 

املُنِتجة للغذاء )مثل تثبيت الوسوم اإلضافية عليها(.

من املتعّذر الحصول عىل بيّنات تثبت مبارشة العواقب 	 

جراء  من  امليكروبات  مضادات  مقاومة  عىل  املرتتبة 

استعامل أصناف جديدة من مضادات امليكروبات غري 

املُستعملة حالياً يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء. لذا، فإننا 

نعّول عىل الخربة املُكتسبة يف هذا املضامر والتي تضم 

الدراسات  من  املُستمدة  البيّنات  من  واسعة  طائفة 

املتعلقة بآليات مقاومة مضادات امليكروبات.

املنظمة 	  بيان  مع  الفضىل  املامرسات  هذه  تتفق 

العاملية لصحة الحيوان القايض بأن “أصناف مضادات 

يف  حرصاً  املُستعملة  الفرعية  أصنافها  امليكروبات/ 

قامئة  يف  ُمدرجة  غري  أصناف  هي  البرشي  الطب 

امليكروبات  الحيوان ملضادات  العاملية لصحة  املنظمة 

العاملية  املنظمة  )قامئة  البيطرية  الناحية  من  املهّمة 

لصحة الحيوان(.”

*رغم أن هذه املبادئ التوجيهية ال تتعلق سوى باستعامل مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء، فقد خلص الفريق 

املعني بوضع املبادئ التوجيهية إىل أن هذا البيان املُصاغ بشأن أفضل املامرسات يجب أن يُطبّق عىل جميع استعامالت مضادات امليكروبات يف الحيوانات 

املُنِتجة للغذاء ويف النباتات، ألنها استعامالت قادرة جميعها عىل أن تُوِجد مقاومة انتقائية ملضادات امليكروبات يف الحيوان والنبات، وميكن أن تُنقل الحقاً 

إىل اإلنسان.

البيان 1 بشأن أفضل املامرسات

يُنظر إىل أي صنف جديد من مضادات امليكروبات أو أي توليفة جديدة من هذه املضادات املُعّدة 

لالستعامل البرشي عىل أنها حاسمة األهمية بالنسبة إىل الطب البرشي، ما مل تصنفها املنظمة عىل أسس 

مختلفة.

البيان 2 بشأن أفضل املامرسات

ينبغي أال تُستعمل مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطّبية وغري املُستعملة حالياً يف إنتاج األغذية 

ألغراض إنتاج تلك األغذية يف املستقبل، كام ينبغي أال تُستعمل يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء أو يف النباتات*. 

املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعامل مضادات امليكروبات املهّمة من الناحية الطبّية يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء6



تُطبّق هذه املبادئ التوجيهية عىل نطاق عاملي برصف النظر 

بوضع  املعني  الفريق  أن  عىل  واملكان،  والدخل  املنطقة  عن 

املبادئ التوجيهية أقّر بأن تطبيقها يف البلدان املنخفضة الدخل 

وتلك املتوسطة الدخل قد ينطوي عىل اعتبارات خاصة، تشمل 

تقديم املساعدة يف مجال إدارة صحة الحيوان لتقليل الحاجة إىل 

استعامل مضادات امليكروبات، بوسائل منها إدخال التحسينات 

ومامرسات  األمراض  من  الحيوانات  وقاية  اسرتاتيجيات  عىل 

املساعدة  تقديم  يلزم  قد  ذلك،  عىل  وعالوة  وتربيتها.  إيوائها 

إىل العديد من البلدان يف مجال بناء القدرات التقنية وقدرات 

مبستنبتات  املتعلقة  االختبارات  إجراء  أجل  من  املختربات 

مثل  دولية  ملنظامت  يتسنى  وقد  ومدى حساسيتها.  البكترييا 

العاملية  واملنظمة  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة 

التوجيهية.  املبادئ  أن تساعد يف تطبيق هذه  الحيوان  لصحة 

وأخرياً، فقد شّدد الفريق املعني بوضع املبادئ التوجيهية عىل 

رضورة اضطالع البلدان بأنشطة ترّصد ورصد يف مجال استعامل 

مضادات امليكروبات يف الحيوانات املُنِتجة للغذاء، وذلك لغرض 

مستوى  وتقييم  التوجيهية  املبادئ  هذه  تطبيق  مدى  مراقبة 

تطبيقها.

ستتوىل املنظمة متابعة ما يُعّد من بحوث فيام يتعلق باستعامل 

الحيوانات  الطبّية يف  الناحية  املهّمة من  امليكروبات  مضادات 

املُنِتجة للغذاء، واستعراض هذه التوصيات وتحديثها بعد مرور 

خمس سنوات عىل نرش املبادئ التوجيهية، ما مل تستجد بيّنات 

جديدة هامة تستلزم استعراضها قبل ذلك.

تطبيق هذه املبادئ التوجيهية

استعراض التوصيات يف املستقبل
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